
Отчет ПСД Ак-Чийского АА (Ак-Суу району, Ысык-Көл облусу)  
- БАП (биргелешкен план) качан даярдалган: 5 сентябрь 2012 ж. 
- Ак-Чий АК сессиясында бекитилген 10 сентябрь  2012 ж. 
- Бардыгы: 7 көйгөйлөрдүн 35 иш-чараларынын  21  аткарылды 11  аткарылуу учурунда. 

№1 Жол жана көпүрөөлөрдүн начар абалы  
№ Негизги иш-чара Иш аракеттер Финансылык 

ресурстар 
Жооптуулар Убактысы Сандык көрсөткүчү, канча каражат кетти жана 

каржы булактары кайсылар 

 1 Ак-Чий, Советский, 
Качыбек 
айылдарындагы ички 
жол жана көпүрөлөрдү 
калыбына келтирүү 
планын иштеп чыгуу  

I. Жол жана 
көпүрөлөрдүн 
абалын анализдөө 
жана калыбына 
келтирүү план 
түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

А/Ө, ДТ, айыл 
башчылар, 
депутаттар 

Сентябрь 
2012-ж. 

2012-жылы айыл аймагындагы көпүрөлөрдүн абалын 
анализдөө жана калыбына келтирүү боюнча АӨ, АК 
тарабынан демилге көтөрүлүп үч айылдын айыл 
башчылары, ЖКнын мүчөлөрү, АРИСтин өкүлдөрү 
менен биргеликте Ак-Чий, Качыбек, Советское 
айылдарында жайгашкан көпүрөөлөрдүн абалы менен 
таанышып 2012-жылы АРИС аркалуу салына турган 3-
көпүрөнү Качыбек айылынын жайытка кетүүчү 
көпүрөлөрүн курууга жалпы элдин чечими менен кабыл 
алынып, Качыбек айылына жайытка кетүүчү 3-көпүрө  
250 миң сомго саланган, Айыл өкмөтүнүн жайыттар 
ком ДТетинин эсебинен 25 миң сом акчалай, 
жергиликтүү жааматтын кара жумуш аркылуу салымы 
112 миң сомго бааланып көпүрөлөрдү Качыбек 
айылынын тургундары салышкан.                            
Көпүрө боюнча бенефициарлар                                       
Түз бенефициарлар: Качыбек айылындагы 1080 адам;    
Кыйыр бенефициарлар: Советское, Ак-Чий 
айылдарындагы 2565 адам;                   
Бенефициарлардын жалпы саны: 3645адам 
           
Жол боюнча Советское айылынын көчөлөрүнүн 
кесилиштерине 250 тонна кум шагыл төгүлгөн. 
Ак-Чий айылынын Достук көчөсүнөн бир кесилиш көчө 
ачылып 150 тонна кум шагыл төгүлгөн. 
Көчөлөргө кум шагыл төгүүгө АӨ тарабынан 50 миң 
сом демөөрчүлөр тарабынан 75 миң сом сарпталып, кум 
шагылды ташып келүү боюнча элдик жыйында 
айылдын техникалары жол оңдоого акысыз кызмат 
кылат деп чечишкен. Ал эми шагылды түздөөдө айыл 
тургундарынын ашар ыкмасы менен тегизделген.  
Жол боюнча Бенефициарлар                       



Түз бенефициарлар: Ак-Чий айылындагы 1574 адам; 
Советское айылындагы 990 адам.  
Кыйыр бенефициарлар: кошуна Качыбек айылынын 
жашоочулары -1080 адам.   
Бенефициарлардын жалпы саны: 3645 адам 
  

1) Ак-Чий, 
Советский, 
Качыбек 
айылдарында 
демилгечи топторду 
түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

А/Ө, ДТ, айыл 
башчылар, 
депутаттар 

Сентябрь 
2012-ж 

Ак-Чий,Качыбек,Советское айылдарынан жол боюнча 
төмөндөгү адамдардан турган демилгечи топ түзүлгөн: 

1. Дорбаев Кубанычбек Мадыкеевич 
2. Казакбаев Алтынбек Кудунбаевич 
3. Султанбаева Эльмира Кенешовна 
4. Жантаев Канатбек Нуржадыевич 
5. Таишев Арзымат Асангазиевич 
6. Купешов Омурбек Жуманович 
7. Тунгатаров Казбек Талапкерович 
8. Жуманов Рысбек Омурбекович 
9. Осмонбаев Руслан Озгорушович 
10. Борончиев Кенжебек Калиевич 
11. Байбосунов Жолдошбек Орозбекович  

 
2) Анализдин 
негизинде 
техникалык эксперт 
менен биргелешип 
эң маанилүү 
жолдорду аныктоо 

Жергиликтүү 
бюджет 

А/Ө,  ДТ, 
айылбашчылар, 
депутаттар 

Октябрь 
2012-ж. 

Айыл башчылары, демилгелүү топ, айыл өкмөтү менен 
биргеликте Ак-Чий, Качыбек, Советское айылдарынан 
баардыгы болуп 23 км. ички жолдор аныкталып, анын 
ичинен эң начар абалдагы жолдор төмөндөгүлөр: 
Ак-Чий айылындагы эң начар деп аныкталган көчөлөр: 

1. Ысык-Көл көчөсү 1000 метр аң-чөнөктөрдү 
түздөө; 

2. Дуйшөк көчөсү 1100 метр аң-чөнөктөрдү түздөө 
жана кум, шагыл төгүү 

3. Достук көчөсү 320 метр аң-чөнөктөрдү түздөө, 
кум шагыл төгүү 

4. Тасма көчөсү 750 метр аң-чөнөктөрдү түздөө, 
кум шагыл төгүү 

Бардыгы: 3170 метр 
Качыбек айылындагы эң начар деп аныкталган 
көчөлөр: 

1. О.уулу Абдылда көчөсү 1000 метраң-
чөнөктөрдү түздөө , кум шагыл төгүү 



2. Школьная көчөсү 300 метр аң-чөнөктөрдү 
түздөө, кум шагыл төгүү 

3. Жыргалаң көчөсү 850 метр аң-чөнөктөрдү 
түздөө, кум шагыл төгүү 

4.  Кичи көчөлөрү 638 метр аң-чөнөктөрдү түздөө, 
кум шагыл төгүү 

Бардыгы: 2788 метр 
Советское айылындагы эң начар көчөлөр: 

1. Усубалы уулу Усөнкан1450 метр аң-чөнөктөрдү 
түздөө, кум шагыл төгүү 

2. Кичи көчөлөрү 550 метр аң-чөнөктөрдү түздөө , 
кум шагыл төгүү 

3. Жаны конуштар 680 метр аң-чөнөктөрдү түздөө, 
кум шагыл төгүү 

Бардыгы: 2680 м 

3) Жолдорду жана 
көпүрөлөрдү 
оңдоого кете турган 
сметаны түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

А/Ө,  ДТ, айыл 
башчылар, 
депутаттар 

Октябрь 
2012-ж.  

А/Ө, ДТ, айыл башчылары менен 8км. 638 метр эң 
начар деген жолдорго кум шагыл төгүүгө жалпы 
суммасы 209 миң 201 сомго смета түзүлгөн.  

2 Жол, көпүрө оңдоого 
жана спец техника 
сатып алуу үчүн 
каражат издөө 

4) Долбоордук топ 
түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет,  ДТ 

А/Ө, 
долбоордун 
лидери,  
Калиев Н 

Октябрь 
2012-ж.  

Атайын техника сатып алуу үчүн долбоорго кошумча 
каражат табуу жагын АК тарабынан топ түзүлүп 
областык өнүктүрүү фондунан 1млн 268 миң сом акча 
каражаты чечилген. 

5) Жолдорду оңдоо 
боюнча долбоор 
жазуу 

Жергиликтүү 
бюджет,  ДТ 

А/Ө, 
долбоордун 
лидери,  
Калиев Н 

Апрель 
2013-ж. 

2013-жылдын апрель айында жол боюнча атайын 
атайын техникага сатып алуу үчүн жалпы суммасы 2 
млн 335 миң сом өлчөмүндө долбоор жазылган. 

6) Атайын техника 
сатып алуу 

Грант, 
жергиликтүү 
бюджет 

    Долбоор жазылып өткөрүлгөн. 

7) Ак-Чий, 
Советское, Качыбек 
айылдарда 
тургундар менен 
чогулуш өткөрүү, 
жолдордун оңдоо 
планы менен 
тааныштыруу 

  А/Ө,  ДТ, айыл 
башчылар 

Ноябрь 
2012-ж.  

Ар бир айылда жазгы талаачылык иштерин жана 
санитардык тазалоо көрктөндүрүү-жашылдандыруу 
иштери боюнча өткөрүлгөн жыйындарда жолдорду 
оңдоо планы менен тааныштыруу иштери жүргүзүлүп 
2013-2014 жылдары Ак-Чий, Советское, Качыбек 
айылдарындагы оңдоло турган жолдордун сметасы 
менен таныштырылган.  
 Жыйынга катышкандардын саны: 



максатында Ак-Чий айылы - 103 адам 
Качыбек айылы - 91 адам 
Советское айылы - 83 адам 
Бардыгы А/Ө боюнча: 277 адам 
 

8) Айыл 
тургундарды жолду 
оңдоо иштерине 
аралаштыруу (кум 
чачуу, түздөө) 

      2012-жылдын октябрь айында Ак-Чий, Советское 
айылдарына төгүлгөн шагылдарды тегиздөө иштерине 
жергиликтүү жаамат активдүү катышып, жалпысынан 
Ак-Чий, Советское айылдарынын 4 көчөнүн 
кесилиштерине 55 машина шагыл төгүлүп  115 адам 
катышкан. 
Качыбек айылына АРИС аркалуу салынган көпүрөлөрдү 
элдик жыйында айылдын үч көчөсүнө бирден көпүрө 
курууну бөлүнгөн. Жалпысынан 189 адам катышып 
курулуш ишин бүтүрүшкөн. Ал эми каржы булактары 
АРИС тарабынан 225 миң сом, Айыл өкмөттүнүн жайыт 
комитетинен 25 миң, элдин күчү менен кылган эмгеги 
112 миң сомго бааланган.  
Бенефициарлар 
Түз пайда көрүүчү бенефициарлар: Качыбек 
айылындагы 1080 адам.  
Кыйыр пайда көрүүчү бенефициарлар: Советское, 
Ак-Чий айылдарынын 2565 адам.  
Бенефициарлардын жалпы саны: 3645адам 

9) Демилгечи топ 
менен биргелешип 
жол жана 
көпүрөлөрдүн 
абалын мониторинг 
жүргүзүү 

    Жаз – күз 
жыл сайын 

2013-жылдын март айында демилгелүү топ менен бирге 
Ак-Чий, Качыбек,Советское айылдарынын жолдорун 
мониторинг жүргүзүп 2013-2014 жылдары жасала 
турган иштер аныкталып бюджеттен айылдык Кеңешке  
акча каражатын бөлүүнү сунушталган. 

№2. Көчө жарыктары жоктугу жана трансформаторлодун жетишсиздиги   
1 
  
  

Көчө жарыктарын 
орнотуу 
  
  
  
  
  
  
  
  

I. Комиссия түзүү Жергиликтүү 
бюджет 

    Каржы маселеси жок болгондугуна байланыштуу 
Комиссия түзүлгөн эмес.  

1) Үч айылдагы 
электр 
байланыштарынын 
схемасын түзүү 
жана анализдөө 

  АӨ,  ДТ Октябрь 
2012-жг.  

Көчө жарыктарын орнотуу боюнча смета түзүлгөн эмес 
себеби жергиликтүү бюджете акча каражаты тартыш 
болгондугуна байланыштуу келерки жылга 
токтотулган.  
   

2) Көчө жарыгын 
орнотуу боюнча 
смета түзүү 

    



  II. Көчө жарыгын 
орнотууга каражат 
издөө 

      Көчө жарыгын орнотууга каражат издөө болгон эмес. 
Себеби жол маселеси биринчи көйгөй болгондуктан 
жергиликтүү жашоочулар жол боюнча гана маселе 
көтөрүшүүдө.   

1) Жергиликтүү 
бюджеттен 
фонарларды 
орнотууга каражат 
бөлүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

АК, АӨ Октябрь 
2012-ж.  

Каражат бөлүнгөн эмес себеби: 2012-жылдын 
бюджетинде каралбай калган.  
2013-жылы июнь айында Өнүктүрүү саясат институту 
менен биргеликте өтө турган  2014-жылдын 
бюджетинин долбоорун талкуулоодо сунуш берүү 
пландаштырылууда.  

III. Ак-Чий, 
Советское, Качыбек 
айылдарда 
тургундар менен 
чогулуш өткөрүү, 
көчө жарыгын 
орнотуу боюнча 

      Ак-Чий айылынын Жениш көчөсүнө көчө жарыгын 
2014-жылы орнотуу боюнча Ак-Чий айылынын он 
башылары менен биргеликте чогулуштар өткөрүлгөн.   

1) Көчө жарыгын 
АО эл менен 
биргелешип 
орнотуу боюнча 
элге маалымат 
жеткирүү 

  АӨ, айыл 
башчылар 

Октябрь 
2012-ж. 

Ак-Чий айылына көчө жарыгын орнотуу боюнча АО 
тарабынан элге маалымат жеткирүү иштери 
жүргүзүлүүдө. 2014-жылдын бюджетине кароону 
АКнын сессиясына сунушталат. 

2) Чыгаша сметаны 
түзүү жана 
чыгашаны жалпы 
айыл тургундарына 
бөлүштүрүү 

      Чыгаша сметаны түзүү жана чыгашаны жалпы айыл 
тургундарына бөлүштүрүү боюнча иш жүргүзүлгөн 
эмес. Себеби АӨ бюджети дотацияда тургандыгына 
байланыштуу каржы маселеси чечилбей келүүдө.  

3) Жооптуу адамды 
дайындоо же топту 
түзүү көчө 
жарыгына кеткен 
каражатты чогултуу 
үчүн жана 
сактыгына жооп 
бериш үчүн жана 
материалдык 
жоопкерчилик 
боюнча келишим 
түзүү 

    Ноябрь 
2012-ж.  

Көчө жарыгына кеткен каражатты төлөө боюнча ДТ 
айыл тургунунун короосунун алдындагы столбасына 
орнотулса ошол жаран төлөйт деген сунуш берилген 
жана жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат. Бул сунуш 
боюнча каржылоочу булак табылгандан кийин калк 
арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.  



4) Көчө жарыгын 
орнотуу жана 
мониторинг 
жүргүзүү 

Жергиликтүү 
бюджет, калк 

АӨ, айыл 
башчылар, ДТ 

  АӨ бюджетинде акча каражаты жок болгондугуна 
байланыштуу иш жүргүзүлгөн  эмес.  

2 Кошумча электр 
трансформаторду 
орнотуу 
  
  

I. Электр транс-
форматорунун 
жетишсиздиги 
боюнча маселени 
көтөрүү жана бул 
маселени өкмөт 
деңгээлинде чечүү 

     Ак-Чий, Советское айылдарынын айыл башчылары 
жана айыл тургундары тарабынан трансформатордун 
жетишсиздиги боюнча маселе көтөрүлүп айыл өкмөткө 
сунушталган. Айыл өкмөт тарабынан демилге 
көтөрүлүп  Ак-Суу райондук администрациясына, 
РЭСке кат жүзүндө бир канча ирет кайрылуурар 
жазылып алгылыктуу иш аткарылган Ак-Чий, 
Советское айылына 2-трансформатор РЭС тарабынан 
төмөндөгү айылдардын көчөлөрүнө коюлган: 

1. Ак-Чий айылынын Достук көчөсүнө 1- 
трансформатор каржылоо жагы РЭС тарабынан 
ал эми кара жумуш (столбанын чөнөктөрүн 
казуу айыл тургундары тарабынан) жасалып АО 
тарабынан уюштуруу иштери жана столба таап 
берүү боюнча жардам көрсөтүлгөн. 

Бенефициарлар 
Түз пайда көрүүчү бенефициарлар: 273 адам 
Кыйыр пайда көрүүчү бенефициарлар: 1301 адам         
Бенефициарлардын жалпы саны: 1574 адам 
 

2.  Советское айылынын Сартпай көчөсүнө 1- 
трансформатор коюлган каржылоо жагы РЭС 
тарабынан болуп ал эми кара жумуш 
(столбанын чөнөктөрүн казуу айыл тургундары 
тарабынан) жасалган АО тарабынан уюштуруу 
иштери көрсөтүлгөн. 

Бенефициарлар 
Түз пайда көрүүчү бенефициарлар:  450  адам           
Кыйыр пайда көрүүчү бенефициарлар: 540 адам           
Бенефициарлардын жалпы саны: 990 адам 
 

1) Демилгечи топ 
түзүү  

  Квартал 
башчылары 

Октябрь 
2012-ж.  

Инициативдүү топ түзүлгөн 12 адамдан турат.  

3) Трансформатор 
сатып алуу боюнча 
долбоор жазуу 

Калк  ДТ, 
долбоордун 
лидери 

Ноябрь 
2012-ж.  

Трансформатор боюнча долбоор жазылган эмес. Себеби 
трансформатор маселеси РЭС тарабынан чечилди. 

№ 3. Бала бакчанын жоктугу  



    1) Өкмөткө 
бала бакча 
ачып берүү 
боюнча кат 
менен 
кайрылуу 

АӨ,  ДТ     Өкмөткө бала бакча боюнча кат жазуу иштери 
жүргүзүлгөн эмес. Себеби бала бакчанын иши сотто 
болгондугуна байланыштуу иш токтотулган. Бирок Ак-
Чий айылынын А.Ракымов атындагы мектебине 
мектепке чейинки балдарды дайындоо группасы жана 
садик мектеп директорунун демилгеси менен 
мектептин имаратынан ачылып 42 мектеп курагына 
чейинки балдар тарбияланууда. 

1. Мектепке чейинки даярдоо тобунда 24 бала 
бала тарбияланууда 

2. Бакчада18 бала тарбияланууда 
Бенефициарлар 
Түз бенефициарлар: Ак-Чий айылындагы 42 бала жана 
алардын ата-энелери; 
Кыйыр бенефициарлар: 1490 адам                  
Бенефициарлардын жалпы саны: 1574 адам   
 

1 Ак-Чий жана Качыбек 
айылдарында бала 
бакча ачуу 
  
  
  
  
  

2) Эски бала 
бакчанын имаратын 
муниципалдык 
менчикке өткөрүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

    Эски бала бакчанын имаратын муниципалдык менчикке 
өткөрүү боюнча сот иши бүтпөй тургандыгына 
байланыштуу токтоп турууда.  

3) Бала бакча ачуу 
боюнча керектүү 
кагаздарды даярдоо 

    Бала бакча ачуу боюнча керектүү кагаздарды даярдоо 
иштери жүргүзүлгөн эмес, себеби бала бакчанын 
имараты чечилбей тургандыгына байланыштуу иш 
планда көрсөтүлгөн иштердин бардыгы токтотулган.  4) Кадр маселени 

чечүү 
  июль-август 

2013-ж. 
5) Бала бакчаны 
ремонт кылууга 
каражат бөлүү 

АО сентябрь-
декабрь 
2012-ж. 

6) Ремонт жасоо 
жана керектүү 
жабдуулар менен 
камсыз кылуу 

  АО, калк апрель-
июнь  
2013-ж. 

7) Грантка долбоор 
жазуу 

   ДТ, 
долбоордун 
лидери 
(Байтикова, 
Тургунова) 

январь-март 
2013-ж. 

 Грантка долбоор жазуу иши жүргөн эмес. Себеби бала 
бакчанын имараты жок. 

№ 4. Клуб жана спортзалдын жоктугу (бош убактысын өткөрүү)  
1 
  

Советский айылында 
клуб жана спортзал 
салуу 

I. Каражат 
маселесин чечүү 

      Советское айылында клуб жана спортзал салуу, каражат 
маселесин чечүү боюнча айыл өкмөтү жана 
ардагерлердин төрагасы Б.Шайылдаевдин демилгеси 



  
  
  
  
  
  

менен кат жүзүндө  Дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын 
союзу Шейх Саид Баюмиге кайрылуу жасалган. 

1) Керектүү 
документ-терди 
дайындоо 

    сентябрь- 
декабрь 
2012-ж. 

Советское айылына спортзалдын документтери 
убактылуу токтотулган. Себеби 2012-жылдын ноябрь 
айында Дүйнөлүк жаштар ассамблеясынын союзу 
Шейх Саид Баюмиге кат жүзүндө кайрылуунун жообу 
натыйжалуу болуп, биринчиден, Советское айылына 
мектеп салып, андан кийин спортзал куруп берүүнү 
убада беришкен.  
2013-2014-жылдары курулуш иштери башталат бүгүнкү 
күндө архитектура тарабынан документтери 
дайындалып мектеп салына турган жери аныкталган .  

2) Жергиликтүү 
бюджеттен каражат 
бөлүү (смета түзүү) 

Жергиликтүү 
бюджет 

АӨ Жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнгөн эмес. Бирок 
Советское алынын тургундары тарабынан мектептин 
тиешелүү документтерин жасоо үчүн 30 миң сом 
чогултулуп АПЗ жана башка иштери бүтүрүлдү. 

3) Дем берүүчү 
грант жана 
донорлорго 
долбоор жазуу 

Грант ДТ, 
долбоордун 
лидери 

Дем берүүчү грантка долбоор жазуу боюнча 2012-
жылдын сентябрь, октябрь айларында долбоор 
жазылып көп жылдан бери курулуп келе жаткан Ак-
Чий айылынын актовый залына 1 млн 950 миң сом 
тартылып 2-кабатын толук ремонттоо сметасы жасалып 
бүгүнкү күндө 750 миң сому каржыланып 2-кабаттын 
ичи толук шыбалып бүттү ал эми калган жасала турган 
иштери 2013-жылдын экинчи жарымынан кийин 
башталат. 

1. Каржылоочу булактары - 1561 миң сом дем 
берүүчү грант.  

2. 389 миң сом областык өнүктүрүү фондусунан. 
4) Клуб жабдуулар 
менен камсыздоо 
жана кадр 
маселесин чечүү 

Жергиликтүү 
бюджет, грант 

АӨ, АК,  ДТ Апрель 
2013-ж. 

Айыл аймагы боюнча Качыбек айылында гана клуб 
болгондуктан 2012-жылы ремонт иштерин жүргүзүүгө 
35 миң сом каржыланган жана музыкалык аппарат 117 
миң сомго алынып берилген.  
Бенефициарлар 
Түз бенефициарлар: 1080 адам    
Кыйыр бенефициарлар: 2655 адам  
Советское, Ак-Чий айылынын тургундары                    - 
Бенефициарлардын жалпы саны: 3645адам 

5) Жаштарды жана 
спорт чеберледи 
спорт секция ачууга 
чакыруу 

Жаштар Имангазиев А., 
жаштар 

январь-март 
2013-ж. 

Спорттук секция ачылган эмес, себеби спортзалдын 
жок. Бирок Советское айылында кыргыздын улуттук 
спорт оюну (улак тартыш) жакшы жетишкендиктерге 
жетишүүдө. 



6) Курууга жерди 
аныктоо 

  АӨ, АК Советское айылына мектеп курулгандан кийин жер 
аныкталат 

№5. Жергиликтүү бюджет боюнча маалыматтын жетишсиздиги  
1 АО жергиликтүү 

бюджет боюнча 
жылына эки жолу калк 
астында отчет берүү 
(жаз -күз) 

I. Калкка бюджет 
боюнча маалымат 
жеткирүү  

      Маалымат айыл тургундарынын ар бирине 2013-
жылдын февраль айында Өнүктүрүү Саясат инст ДТуту 
менен биргеликте өткөрүлгөн коомдук угуу боюнча 
кагаз түрүндө жеткирилген   
Бенефициарлар 
Түз бенефициарлар: 3645 адам  
Кыйыр бенефициарлар: 80 адам  
Боз-Учук айыл өкмөтүнүн жашоочулары себеби 
чакырылган адамдардан маалымат алышкан.                     

2 Калкты бюджетик 
процесске 
аралаштыруу 

1) Калк астында 
бюджет боюнча 
отчет берүү 
(айылдык 
чогулуштарда, 
коомдук угууларда, 
курултайларда) 

Жергиликтүү 
бюджет 

АӨ, АК Дайыма,  
аз дегенде 
жылына 2 
жолу 

2013-жылдын февраль айында 2012-жылдын 
бюджетинин аткарылышы боюнча коомдук угуу 
өткөрүлгөн.Коомдук угууга жалпысынан 117 адам 
катышкан. 
Бенефициарлар 
Түз бенефициарлар: 117 адам. 
Кыйыр бенефициарлар: 3528 адам.                                    
Бенефициарлардын жалпы саны: 3645адам 

3 
  

Бардык колдон келген 
ыкма менен бюджет 
боюнча калкка 
маалымат жеткирүү 
(маалымат такта, айыл 
башчы, квартал 
башчылары ж.б) 
  

2) Маалымат 
тактаралга бюджет 
боюнча маалымат 
илүү 

    Дайыма 
(квартал 
сайын) 

 Ак-Чий,Советское, Качыбек айылдарындагы маалымат 
такталарына 2012-жылдын бюджетинин аткарылышы 
боюнча маалыматтар илинген.  
Июль айында 2013-жылдын 6 айынын жыйынтыгы 
боюнча маалымат илинет.  
 
 

3) Бюджет боюнча 
маалыматты элге 
түшүнүктүү 
жөнөкөй тилде 
даярдоо (түшүндүр-
мөсү менен) 

      Бюджет боюнча уюшкандыкта өткөрүлүп түшүндүрүү 
жагы жакшы болгондуктан жергиликтүү калк коомдук 
угууну жыл сайын өткөрүүнү суранышкан. 

4 
  
  

Финансалык кирешени 
анализдөө 
  
  
  
  

Финансалык 
киреше боюнча 
ачык айкын 
талкулоо жүргүзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

АО, калк Дайыма,  
аз дегенде 
жылына 2 
жолу 

Финансылык киреше боюнча толук маалымат 
жеткирилип жана жергиликтүү бюджеттин 
аткарылышы 114,3% аткарылгандыктан, эл кызуу 
талкууга алышкан.  

Кошумча киреше 
булактарды издөө 

Жергиликтүү 
бюджет 

АӨ, АК,  ДТ, 
калк 

Дайыма Кошумча булактар боюнча 2012-жылы патент 78 миң 
сом болуп бекитилсе, ал эми түшкөнү 137,7 миң сом 
чогултулган. Себеби элге түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлүп айыл аймагындагы айыл чарба 



техтикаларынан жылына бир жолу патент алуу жагы 
колго алынган.  
Ал эми 2012-жылга салыштырмалуу 2013-жылы 
жергиликтүү бюджет 300 миң сомго көбөйдү. 

Финансылык 
негиздерине калкты 
окутуу (тренинг, 
семинарлар) 

Грант  АӨ, Донорлор 1-2 жолу 
жылына 

Өнүктүрүү саясат институту менен биргеликте 2012-
жылы окуулар өткөрүлүп, бүгүнкү күндө окуулардын 
натыйжалуу экени калк арасында байкалууда. 
  

  
  

II. Элдин 
активдүүлүгүн 
жогорулатуу жана 
бюджетик 
процесске 
аралаштыруу 

      Бюджеттик процесс боюнча калкты аралаштыруу айыл 
Кенеши тарабынан демилге көтөрүлүүдө.  

1) Эл арасында 
маалымат 
кампанияларын 
көбүрөөк 
өткөрүү,бюджеттик 
угууларга жана 
айыл Кенештин 
сессияларына 
чакыруу 

Жергиликтүү 
бюджет 

АО, АК Дайыма Айыл Кенешинин сессияларына коомчулук дайыма 
чакырылат.Жалпысынан жыл башынан бери 7-сессия 
өткөрүлгөн калктын катышкандыгы 3-сессияда 15 адам 
катышкан.  

№6. Жергиликтүү экономикалык өнүгүүнүн төмөндүгү     
1 Агро-Вет аптека ачуу         Агро-Вет аптека ачылган эмес.Себеби айыл 

тургундарынан АО тарабынан сурамжылоо 
жүргүзгөндө биринчиден асыл тукумдуу малдарды 
көбөйтүү керек экенин айтышкан. 

2 
  
  
  
  

Кызыкдар адамдарды 
табуу 
  
  
  
  

I. Калк арасында 
сурамжылоо 
жүргүзүү 

      Табылган эмес. Себеби кызыккан адамдар жок болууда. 
Сурамжылоо иштери дагы эле жүргүзүлүүдө  

1) Айылдык 
чогулуштарда элден 
ким аптека ачууну 
каалайт деген 
суроолорду көтөрүү 

  АО,  ДТ, 
айылбашчылар 

Октябрь 
2012-ж. 

2012-жылдын сентябрь айындагы элдик жыйында 
аптека ачуу боюнча суроолор берилген. Бирок 
кызыкдар адамдар чыккан эмес. 

2) Донорлорго 
долбоор жазуу 
анын эсебинен 
керектүү 
жабдууларды жана 

Калк, грант Байтикова, 
Дюшембиев Н.,   
Айдакеев Т., 
Турсунов К. 

Сентябрь-
декабрь 
2012-ж. 

Долбоор жазылган эмес, себеби жооптуу адамдар 
каржылоочу булак табылгандан кийин жазышаарын 
билдиришүүдө. 



дарыларды алуу 

II. АО тарабынан 
колдоо көрсөтүү 

      Аптека салынган эмес. Себеби калктын койгон талабы 
башка максатта болгондуктан. АО тарабынан 2012-
жылы кат жүзүндө ЖК депутаты Чолпонбаев Улан 
Сапарбековичке кайрылуу жөнөтүлүп. Кайрылуунун 
негизинде   аймактын социалдык-экономикасын 
көтөрүү үчүн 100 миң сом жардам катарында берилген. 
Бул боюнча атайын чогулуш өткөрүлүп эл  менен 
кеңешилип  айыл аймагында асыл тукумдуу малдардын 
санын көбөйтүү максатында жасалма уруктандыруу 
жайын ачууну чечишкен. 2013-жылдын 25-майында АК 
төрагасы Ак-Чий айыл аймагынын Вет кызматкерине 
жасалма уруктандыруу боюнча аспаптарын тапшырды.  
 

1) Имарат 
маселесин чечүү 
(ижарага же акысыз 
берүү) 

  АӨ, АК   Жасалма уруктандыруу жайына айыл өкмөттүн 
имаратынын жанындагы мурунку радио 
байланышынын имараты берилет. 

3 
  
  

Жүн тыткыч цех ачуу 
  
  

I. Кызыкдар 
адамдарды табуу 

      Турсунов Канатбек Туркистанович 

II. Имарат табуу        
III. Донорлорго 
долбоор жазуу 
анын эсебинен 
керектүү 
жабдууларды алуу 

Грант  Калчаев 
Карыбай 

Сентябрь -
декабрь 
2012-ж. 

Жазылган  жок, себеби каржылоочу булак табылган 
эмес. Бул ишти кайра жандандыруу боюнча Ак-Чий 
айылынын тургуну Турсунов Канатбек демилге 
көтөрүүдө. 

  

Ак-Чий айылдык 
Кенештин төрагасы 

 
Э.Джантаев 

 

 
 
Ак-Чий айыл 
өкмөтүнүн башчысы 

 

Б.Исаев 

 

   
 


