Ала-Бука районунун Кок-Таш айыл аймагынын онугуусунун биргелешкен иш планы 2012-жылдын октябрь айынан баштап жер-жерлерде
элдик жыйындарда талкуланып, IV чакырылыштагы Айылдык КЕНЕШТИН III сессиясынын 2013-жыл 31-январындагы № 3/1-токтому
менен бекитилген.
Биргелешкен планда жергиликтуу калк тарабынан жакынкы мезгилде чечууну талап кылган 10 койгой аныкталып, 29 иш-чара белгиленип
2012-2013- жылдарга аткарууга алынган.
Биргелешкен аракет планында белгиленген иш чаралардын 2013- жылдын июнь айына карата 29 иш-чарадан 24 аткарылды.
Кок-Таш айыл аймагында биргелешкен иш пландардын аткарылышы жонундо маалымат.
№
1

Иш чаралар
А.А ички Жолдорду
ондоо
1,1 Орто-Суу айылынын 2
км аралыктагы жолуна
шагал тошоо
1,2 Жалгыз-Орук
жолундагы копурону
ондоо.
1,3 Жалгыз - Орук
айылындагы жолго шагал
тошоо.
1,4. Жолдорду ондоого
техника сатып алуу.

2

Калктуу конуштарды
электр менен камсыздоо
2.1 Орто-Суу,Жалгыз –
Орук, айылдарындагы
эскилиги жеткен электр
столбаларын жанылоо
2.2 жаны калктуу
конуштар
Беделги,Бозумчак,
Талды-Булакка электр
линиясын тартуу .
2.3 Жалгыз-Орук
айылына трансформатор
коюу
2.4
Айыл аймактагы

Каржы булактары

Жооптуулар

1,1. Орто-Суу айылына 2 км аралыкка
шагал тошоого жергиликтуу
бюджеттен 153.900 сом каражат
болунгон.
1,2 Жалгыз –Орук айылына копуро
курууга жергиликтуу бюджеттен 120
мин сом болунгон .
1.3 Жалгыз-Орук айылына 1,2 км
аралыкка шагал тогуу учун АРИС
программасынан 150 мин сом
каралган.
1,4. Жергиликтуу бюджеттен 1,0 млн
сом болунду,ОСИ 1,0 млн
сом,Казахмыс компаниясынан 0,5 млн
сом болуштуруу жана элдик салым
0.5млн сом макулдашылган

Айыл башчылар:
М.Абдиев,
О.Урустомов,
Т.Базарбаев
Жооптуу катчыТоктошов У,
СалыкчыКаримов Т,
Жергиликтуу
кенештин
депутаттары
Маматов А

2.1 Жергиликтуу бюджеттен жалпы
наркы 1.800 мин сомдук проект (
110.900 сомго ) даярдалат.
Элден да салым чогултулат.

Айыл башчылар:
М.Абдиев,
О.Урустомов,
Т.Базарбаев
а/Кенештин
депутаты,дем
топтун
жетекчисиБ.Нышанов
«Эрмек ТТС»
нын жетекчиси
Т.Тотошов

2.2 Беделги айыл калкынан 80.0 мин
сом салым каражат топтолот. ЖалгызОрук айылынын тургундарынан да
салым жыйылат
2.3 Жалгыз-Орук айылына «Казахмыс
голд» компаниясы аркылуу
трансформатор сатып алынат.
2.4 чек ара посторго, копуролорго, эл
чогулуучу жайларга жергиликтуу

Аткаруу
мооноту
2013-жыл
2014-ж

Сандык корсоткучу,канча каражат кетти жана каржы булактары
кайсылар
1,1. Ортосуу айылынын 2 км
аралыктагы жолуна шагал тошолду.Туз
беницифалар -747 адам, кыйыр-500
адам
1,2. Жалгыз –Орук айылына 1 копуро
курулду. Туз беницифалар -648 адам,
кыйыр-800 адам
1.3 Жалгыз-Орук айылында 1,2 км
аралыктагы жолго шагал тогулуп
тегизделди Туз беницифалар -648 адам,
кыйыр-800 адам

2013-жыл

1,4 «Жакшы турмуш- жолдон
башталат» долбоору ОСИге
тапшырылды. Туз беницифалар -3800
адам, кыйыр- 500 адам
2.1 Электр. линияны жанылоо
максатында жергиликтуу бюджеттин
эсебинен долбоор буткорулду. Туз
беницифалар -1485 адам, кыйыр- 300
адам
2.2 Жергиликтуу калктын салымына
1500 метрлик электр зымы сатылынып
алынды.

2.3 Жалгыз-Орук айылына Казахмыс
голд компаниясы аркылуу
трансформатор алынды
Туз беницифалар -648 адам, кыйыр -

1.1 Жергиликтуу бюджеттен
153.900 сом
1.2 Жергиликтуу бюджеттен
120.000 сом
1.3 АРИСтен 150.000 сом
1.4 Жергиликтуу бюджеттен
1000.0
ОСИден 1000.0 сом
Казакмыс голд Кыргызстан»
ЖЧК дан 0.5 млн сом,
элдик салым 0.5 млн сом

2.1Жергиликтуу бюджеттен
долбоор тузууго 110.900
сом,
Долбоорду ишке ашырууга
жергиликтуу бюджеттен
1800.000 сом,
2.2 Орто-Суу айылынын
тургундарынын салымы
80.000 сом жыйылды.
Жалгыз –Орук айылынын
тургундарынан да салым
жыйылат.
2.3 Казакмыс
компаниясынан 1

3

4

5

копуролордун алдына, эл
коп чогулучу жайларга,
чек ара посторуна
Жарыктандыруу тунку
электр чырагын орнотуу

бюджеттен 180.000 сомго тунку электр
чырагы орнотулат.

Таза суу менен
камсыздоо.
3,1.Булак-башы айылына
суу насос орнотуу учун
долбоор тузуу,
3.2 Ушул эле айылды таза
суу менен камсыз кылуу
учун суу тутукторун
тартуу,

3.1 долбоор тузууго жергиликтуу
бюджеттен44.500 сом
3.2 2 . 200 мин сомдук каражаттын 1.
700 мин сому «Казахмыс»
компаниясынан, жергиликтуу
бюджеттен 500 мин сом

3..3 Кок-Таш айылындагы
социалдык объектерди
таза суу менен камсыздоо
максатында суу тутугун
тартуу долбоорун тузуу
Саламаттыкты сактоо
тамагынын
материалдык базасын
ондоо.
4,1 Булак-Башы айылына
заманбап ФАП куруу.
(Тендер жарыяланган )
4.2 Кок-Таш айылындагы
оорукананын ашканасын
кайра жанылап салуу
Мектеп- билим
беруунун сапатын
жогорулатуу.
5,1. А. Жумабаев
а.о.мектебине
компьютердик класс
уюштуруу.
5,2 А.Жумабаев а.о.
мектебин жаныдан куруу
5,3 Мектеп
интернатынын жатак
уйун кенейтуу
максатында кошумча 8
болмо салууга долбоор
тузуу.

800 адам
2.4 чек ара посторго, копуролорго, эл
чогулуучу жайларга 60 тунку электр
чырагы орнотулду Туз беницифалар 3800 адам, кыйыр-800 адам

2.4 Жарыктандырууга
жергиликтуу бюджеттен
180.000 сом

Аймактын
башчысы
А.Алымов
Айыл башчы:
Д.Сулаев
«Водаканал
строй»
ишканасынын
жетекчилиги

2013-жыл

4,1 Булак-Башы айылына ФАП куру
АРИСтин карыздарды конверциялоо
программасынын каражатынан
3.500000 сом.
4,2. Жергиликтуу бюджеттен 490.000
сом каралды.

Айылдык
Кенештин
депутаттары –
А.Маматов жана
А.Тажибаев

2013-жыл

4,1 Булак-Башы айылына ФАП куруу
башталып жатат. Туз беницифалар -512
адам, кыйыр-700 адам
4, 2 Кок-Таш ооруканасынын 1
ашканасын кайра салуу башталды. . Туз
беницифалар -2000 адам, кыйыр-700
адам

4.1 АРИСтин карыздарды
конверциялоо
программасынын
каражатынан 3.500000
сом
4.2 жергиликтуу бюджеттен
490.000 сом каралды

5,1 Жергиликтуу бюджеттен 68.000
сом каралган.

Мугалим
А.Шабданов,

2013-жыл

5,1 Бир компьютердик класс
уюштурулду. Туз беницифалар -580
адам, кыйыр-100 адам

5,1 Жергиликтуу бюджеттен
68.000 сом каралган

.5,2. Жумабаев а. о. мектебинин
курулушуна Республикалык
бюджеттен 53,0 млн сом каралган.

ОсОО «Ала-Бука
курулуш»

3.3 Жергиликтуу бюджеттен 250.000
сом

5,3 Жергиликтуу бюджеттин эсебинен
рай архитектура менен тиешелуу
документтерин даярдоого келишим
тузулду. (______) сом экинчи жарым
жылдыкта каралышы кутулуудо.

Аймак башчысы
А.Алымов

3.1 насос орнотуу долбоору даярдалды
Туз беницифалар -512 адам, кыйыр-100
адам

трансформатор,

3,2 Суу тутукторун орнотуу боюнча иш
башталды.

3.1 жергиликтуу бюджеттен
44.500 сом
3.2 «Казакмыс голд
Кыргызстан» ЖЧКдан
1. 700 мин сом,жергиликтуу
бюджеттен 500мин сом

3.3 Долбоор даярдалды
3.3 Жергиликтуу бюджеттен
250.000 сом

20122014
жылдары
2013-жыл

5,2. Жумабаев а.о. мектебинин 1
курулушу башталды. Туз беницифалар
-700 адам, кыйыр-200 адам
5,3 Мектеп интернатын кенейтуу
максатында архитектура менен
тиешелуу документтерин даярдоого
келишим тузулду. Туз беницифалар -50
адам, кыйыр-100 адам

5.2 Республикалык
бюджеттен 53,0 млн сом
каралган
5.3 жергиликтуу бюджеттен
_ сом экинчи жарым
жылдыкта каралышы
кутулуудо.___

6

7

8

Бала бакча
уюштуруу(мектепке
чейинки билим беруу)
6,1 Балдар бакчасын
салууга жер сатып алуу
6,2. Балдар бакчасынын
имаратына долбоор
тузууго заказ беруу,

6.1 жергиликтуу бюджеттин эсебинен
сатып алууга 400 мин сом каралды.
6.2 экинчи жарым
жылдыкта.жергиликтуу бюджеттен
(______) сом каралышы кутулуудо

Калк арасында
маалымдуулукту
жогорулатуу
7,1 Аотун тургундарына
Жергиликтуу бюджет
жана коомдук угуулар
боюнча маалымат берип
туруу
7,2 «Казах мыс»
компаниясынын ишинин
ачык айкындуулугун
камсыз
кылуу.максатында
коомдук угууларды
уюштуруу
7.3 Маалымат
доскаларын уюштуруп,
жарыялар, кабыл алынган
чечимдерди
жайгаштыруу.
Айыл чарба тармагын
остуруу
8,1.Кок-Таш айылына
суу насос орнотуу учун
долбоор тузуу.
8,2 Асыл тукум мал
чарбасын уюштурууга
асылдандыруучу аппарат
алуу.
8,3. Картошканын
тушумун жогорулатууга
сапаттуу картошка
уронун жана
которуштуруп айдоо учун
беде уронун алуу.
8,4 Сел алган жана
пайдаланылбай жаткан

7,1 Жергиликтуу бюджеттен 8.000 сом
каражат каралды
7.2 Жергиликтуу бюджеттен ____сом
каражат каралды

8,1 Проект даярдоого, жергиликтуу
бюджеттен 320.000 сом каралды
8,2 Жергиликтуу бюджеттен 25 мин
сом каралды.
8.3 « Агро бизнестеги атаандаштыкка
жондомдуулук борборунан » картошка
урон учун – 201.250 сом, беде урон
учун – 155.700
сом
8,4 жергиликтуу бюджеттен 120 мин
сом жеке ишкер Эгемовдун
каражатынан 50 мин сом .

Аймак башчысы
А.Алымов

Аймак башчысы
А.Алымов,
Айыл башчылар
:М.Абдиев,
О.Урустомов,
Т.Базарбаев,
П.Байназаров,
Д.Сулаев.
ФЭБ башчысыА.Маматов

Аймак башчысы
А.Алымов,
Айыл башчылар
:М.Абдиев,
О.Урустомов,
Т.Базарбаев,
П.Байназаров,
Д.Сулаев.
ФЭБ башчысыА.Маматов
Зоо-вет адисА.Шаниметов
« Агро
бизнестеги
атаандаштыкка

2013-жыл

2013-жыл

9.4 Бала бакча салуу максатында жеке
адамдардан 0,28 га жер аянты
сатылып алынды.
Туз беницифалар -80 адам, кыйыр-100
адам
6.2 рай архитектура менен тиешелуу
документтерин даярдоого келишим
тузулот
7.1 6 айылга маалымат доскалары
орнотулду жана маалыматтар илинди.
ОСИ менен биргеликте откон жылдын
бюджетинин аткарылышы боюнча
коомдук угуу уюштурулду. Туз
беницифалар -1000 адам, кыйыр-100
адам
7.2 Казахмыс компаниясынын иш
аракетин экологиялык маселелерди
чечуу программаларынын элге
жеткиликтуулугун жогорулатуу
боюнча эл арасында жыйындар
откорулду. Газетага материалдар
жарыяланды. Туз беницифалар -1000
адам, кыйыр-100 адам

8,1 проект даярдалды,
8,2 Асыл тукум чарбасын онуктуруу
максатында аппараттар Бишкек
шаарынан алынып келинди
.
8,3 Картошканын уронун жанылоо
максатында донордук уюмдун
каражатына 5 тонна картошка урону
алынып келинди.
8,4. Келтемиш участогундагы сел
бузуп, эрозияга учурап, пайдаланылбай
жаткан 0,50 га жер аянтына топурак
тогулуп, бак-дарак олтургузулду

6.1 Жергиликтуу бюджеттин
эсебинен 400 мин сом .
6.2 жергиликтуу бюджеттен
______ сом каралат.

7.1 Жергиликтуу бюджеттен
8.000 сом каражат каралды.

7.2 Жергиликтуу бюджеттен
_______ сом каражат
каралды

8,1 Жергиликтуу бюджеттен
320 мин сом
8,2 жергиликтуу бюджеттен
25 мин сом
8.3 « Агро бизнестеги
атаандаштыкка
жондомдуулук борборунан
» картошка урон учун –
201.250 сом,
беде урон учун – 155.700
сом
8.4 жергиликтуу бюджеттен
120 мин сом, жеке ишкер
Н.Эгемовдун оз

жерлерге бак – дарак
олтургузуу

жондомдуулук
борборунун
жергиликтуу
окулу-А.Азимов

каражатынан 50 мин сом
жумшалды.

Жеке ишкерН Эгемов
9.

Ишкерликти онуктуруу
9.1 Тигуу цехи
кенейтилип тигуу
машинкалары алынды
9.2 Жер-жерлерде жеке
ишкерликти онуктуруу
боюнча жыйындар
откорулду
Балыкчылык,Тоок чарба,
теплица чарбасын
уюштуруу боюнча
калоочулар менен
суйлошулор болуп жатат.

Казахмыс компаниясы тарабынан 2
машинка 50 мин сомго сатылып
алынды.

10.

Ирии (крупный
налогоплательщик)
салык толочу Казахмыс
компаниясы менен
натыйжалуу мамиле
орнотуу максатында
стратегия иштелип
чыгуу боюнча
жумуштар башталды
10.1 ӨСИнин жана
ОБСЕнин долбоордун
алкагында.Стратегияны
иштеп чыгуу бюнча
жумушчу топ тузулду
10.2 Стратегияны иштеп
чыгуу бюнча топтун иш
планы бекитилди.

1. Окуу-семинар ИПР тарабынан
откозулду «Тоо кен тармагында
иштеген уюидардын жергиликтуу
коомчулука кируу моделин иштеп
чыгуу» дообоор.
60 адам катышты (АО, депуттар,
ишкерлер, фермерлер)
2. Стратегия план иштеп чыгылды,
анализдер жургузулуп жатат,
«Казахмыс Голд Кыргызстан»
компаниясы менен биргеликте иштеп
чыгуу макулдашылды.

Кок-Таш айыл өкмөтүнун башчысы :

Байназарова Х,
Сулаев Т

Алымов А.Ш.

Айылдагы кол онорлуу аялдарга тигуу
боюнча курс уюштурулду, Уч аял
жумуш менен камсыздалды, 100 уй
було уй тирикчилике керектуу тигуу
иштерин заказ берип ишине ынгайлуу
болуп калды

Казах Мыс компаниясы 50
мин сом каражат болду.
Райондук калкты жумушка
камсыздоо болуму
окутучулардын 2-айлык 20
мин сомдук эмгек акысын
толоп берууго келишим
тузду.

Процессте

ИПР - семинар уюштуруу,
АО - программаны даярдоо

