
                 Липенка айыл аймагынын биргелешкен иш план  боюнча 2013-жылдын аткарылган иш-чаралары 
 
БАП (биргелешкен план) качан даярдалган: 10 октябрь 2012-ж 
Липенка АК сессиясында бекитилген (качан): 6 февраль 2013-ж 

 
32 иш чаранын ичинен 9 аткарыла элек; 72% иш  аткарылды. 
 
Койгойлор Иш чаралар 

 
Каржы 
булактары 

Жооптулар Аткаруу 
мооноту 

Сандык көрсөткүчү, канча каражат кетти жана каржы 
булактары кайсылар. 

 
Ичуучу суу 
маселеси 

Липенка Богатыровка 
айылдары боюнча Таза 
суу колдонууга так тизме 
түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 
Инвестиция 

2- жумушчу топ 
МСУ 

Сентябрь 
октябрь 

Таза суу программасына кирууго иш 
кагаздары даярдалып тизмелер Ичке-
Булун, Липнека айылдарында 
такталып буткон 

 МСУ 
Дуйшеналиев С 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суу пайдалануу боюнча 
коомдук угууларды 
өткөрүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

Дуйшеналиев 
Самат 

Ноябрь  4 кварталга  коомдук угууларды 
откоруу пландаштырылды  Липенка 
айылынын таза суу пайдалана  турган 
жашоочулардын тизмесин тактоо жана 
кошумча каражат жыйноо жонундо. 

МСУ 
Дуйшеналиев 
Самат 

Липенка, Богатыровка 
айылдарында Суу 
түтүктөрүн 
реконструкциялоого 
техникалык экспертиза 
түзүү 

Жергиликтүү 
бюджет 

Кадырова 
Оболкан 
Сулайманов 
Болот 

Сентябрь-
ноябрь 

Бугунку кунго аткарыла элек, себеби 
«Таза-суу» проектиси  токтоп калган 
азыркы  мезгилде донорлорду 
издоодобуз. 
Техникалык экспертиза тузууго айыл 
окмотунун каражаты жетишсиз. 

МСУ  
Кадырова О. 

Ичке-Булун айлынын 
Суу түтүктөрүн 
реконструкция иштерине 
донорлорду издөө 

Жергиликтүү 
бюджет 

Айылдык Кеңеш 
МСУ 

Сентябрь-
декабрь 

«Арис» программасына ооз эки  
кайрылуу жургузулду  
Кытай айылынын «Таза-Суу» боюнча 
колдонуп жаткан суу тутукторуно 
Ичке-Булун айылынын  суу 
тутукторун кошууга иш аракеттери 
жургузулуудо. 

МСУ 

«Арис» программасына 
проектилерди жазуу 

Талап 
кылынбайт. 

Докоев Урмат Сентябрь-
декабрь 

Суу боюнча жазыла элек- себеби таза-
суу боюнча программа ишин баштай 
элек.   
Жайыт боюнча проект тузулуп жол 
ондоого каржыланды  май 2013 жыл 
Азыркы мезгилде иш башталып жатат 
Ырдык жайытына уч копуроо 
салынды жана жолдору ондолду. 
Бенефициарий туз пайда коруучулор 

МСУ 
 
 
 
250000 АРИС 
Жайыт комитети 



60, кыйыр бенефициарлар - 101 

 
Сугат суу маселеси 
 
 
 
 
 
 

СПА ишин жакшыртуу, 
кызмат көрсөтүү сапатын 
көтөрүү 

СПА бюджети Сулайманов Б.К 
Турдумамбетов 
Максат 
Жуков В. М.  
Чукуев Т 
жетекчилери 

Дайыма 1-квартал 2013 ж Богатыровка 
айылында «Садовая» насостук 
станциясы ишке киргизилди. Жаны 
насостук станция курулду. 
Ичке-Булун айылында «Самат-Кол» 
насостук станциясын курууга акча 
каражаты болунду. Тендер 
жарыяланып 6 июнда откорулот июнь 
айында жаны насостук станция курула 
баштайт. 
Липенка айылында «Кара-Кол»  
колмонун жанына насостук станция 
курулуп  ишке ашканы жатат- июнь 
2013 жылда башталат   
Бенефициарии - 3128 адам. 
Кыйыр бенефициарлар – 4601. 

2 млн 700 т.с. 
Онуктуруу фонду 
МСУ  
Подрядчик 
 
 
5 млн 200 
ЮСАИД 
Кумтор 
 
 
 
 
4 млн 200 
Жергиликтуу 
бюджеттен 
 

Суу пайдалануу боюнча 
бюджеттин аткарылышы 
тууралуу маалымат 
даярдоо, тактага илүү 

СПА бюджети Сулайманов Б.К 
Турдумамбетов 
Максат 
Чукуев Т. 

Ар бир 
жарым жылда 

Липенка,Богатыровка Ичке-Булун 
айылдарында сугат суу боюнча апрель 
айында айылдык жыйындар 
откорулду. Май айында тактага 
илинди. 

Сулайманов Б.К 
Турдумамбетов 
Максат 
Чукуев Т. 

       
 Каналдарды жана айыл 

ичиндеги арыктарды 
тазалоо 

Инвестиция Жамааттар менен 
бирдикте  

Жыл ичинде Жазгы сугат ишин жургузууго 
каналдар жана арыктар тазаланды- 
Липенка – 8 км, Ичке-Булун - 8 км 
Богатыровка – 14 км айылдарында 
жазгы сугат жургузууго  дыйкандар 
озулору тазалады  

100 000 сомго 
ОБСЕ 
«ШООЛА» 
коомдук бирикме 
каржылады 
АВП аркалуу ишке 
ашты. 

 Суу пайдалануу боюнча 
коомдук угуулар 

Талап 
кылынбайт 

3—Жумушчу топ 
СПА 
кызматкерлери 

Жыл ичинде Жазгы сугат иштери боюнча ар бир 
айылда сугат суу боюнча жыйындар 
откорулду- Липенкада  48 киши. 
Богатыровкада 65 киши 
Ичке-Булунда - 78 адам катышты. 
Шлюзаларды жаны орнотуу жонундо 
маселе коюлду жана арыктарга лоток 
коюу сууну уномдоо учун 

Сулайманов Б,К. 
Турдумамбетов М. 



Бала бакчалар жок Липенка айылында бала 
бакчага  
капиталдык курулуш 
жүргүзүү 

Жергиликтүү 
бюджет,  
Инвестиция 
тартуу 

Сулайманов Б.К 
Демилгелүү топ 
мүчөлөрү 

2013 жыл 
ичинде  

Иш аткарыла элек. Айыл окмотунун 
каражаты жетишпейт донорлор 
изделуудо. 

Д.Т. 
МСУ 
АК 

 Богатыровка айылында  
мурунку детсаддын эски 
имаратын капиталдык 
ремонттон өткөрүү 
менен максат багытында 
пайдалануу 

Донорлорду 
издоо 
 

Айылдык Кеңеш 
Сулайманов Б.К 
ДТ 

2017 жылга 
чейин 
 

Иш аткарыла элек. 
Айыл окмотунун каражаты жетишпейт 
донорлор изделуудо. 

Д.Т. 
МСУ 
АК 

 Ичке Булун айылында 
бала бакчанын кеңсесин 
бошотуп, максат багыты 
боюнча пайдалануу. 
Капиталдык ремонттон 
өткөрүү 
Бала бакчаны кармоого 
кетүүчу чыгымдарды 
эсептеп чыгуу. 

Жергиликтуу 
бюджеттен 
Донорлордуу 
издоо 
 

Сулайманов Б.К 
Демилгелуу топ 
 

2014 ж. 
чейин 
Сентябрь-
декабрь 

Иш аткарыла элек. 
Айыл окмотунун каражаты жетишпейт 
донорлор изделуудо. 

 

Д.Т. 
МСУ 
АК 

 Бала бакчада иштей 
турган кадрлар штатын 
түзүү. Айылдагы 
билимдүү адамдар 
тизмесин түзүү 
 

Каражат талап 
кылынбайт 

Сулайманов Б.К 
ДТ 

Сентябрь-
декабрь 

Айылдагы билимдуу адамдардын 
тизмеси тизилди 18 адам. 
Липенка-8 
Богатыровка-4 
Ичке-Булун- 6 

Д.Т. 

Жолдордун абалы 
начар 

Липенка айылынын пер 
Богатыровская, Садовая, 
Зеленая, Школьная, 
Ленина көчөлөрүн, Ичке 
Булун айылынын 
Орозакунов, Супатаев, 
Акжанов (аягы), 
Богатыровка айылынын 
Береговая, 1-май, 
Набережная көчөлөрүн 
реконструкциялоону 
этап боюнча жүргүзүү, 
инвестиция тартуу 

Жергиликтуу 
бюджет 
 

Сулайманов Б.К 
АЙыл башчылар 

Жыл ичинде Май – июнь айына аткарылып жатат- 
Баардык Липенка, Ичке-Булун  
айылдарынын кочолоруно кум топурак 
тушурулуп жана грейдерленип жатат. 
Липенка – 10,5 км 308 тонна,  
Ичке-Булун – 1,5 км 112 тонна  
Бенефициарии – туз колдон-р – 1398 
адам. 
Кыйыр – 3128 адам 

 Около 500 000 сом 
(не закончено) – 
Жергиликтуу 
бюджет 
Подрядчиктер 
ишчараны аткарып 
жатат ЧП 
«Барскоон» 
Дагы кошумча акча 
каражаты 
сарпталышы 
мумкун. 



 Ысык-Көл областтык 
ДЭУсу менен 
биргелешип айылдарды 
туташтырган трасса 
жолдорунун ремонт 
иштери боюнча иш 
жүргүзүү 

ДЭУ- 35 МСУ Сентябрь-
Ноябрь 

Март айында ДЭУ-35 ишканасына  кат 
жазуунун негизинде  
 Ичке-Булун - 6, 
Липенка – 5 
Богатыровка долдору грейдер менен 
сурулду. 
Бенефициарии туз - 4601 адам. 
 

50 000 сом 
ДЭУ - 35 

Кочолор жарык 
эмес 

Көчөлөргө жарык коюу 
схемасын иштеп чыгуу. 
Сметасын түзүү. 

Жергиликтүү 
бюджет  
 

Сулайманов Б.К 
ДТ 

март Уч айылдын кочолорун 
жарыктандырууга 
Инженер-электрикке смета туздурулду. 

 
6000сом 
Жергиликтуу 
бюджет 

 Айылдарга жарык коюу 
боюнча маселелерди 
чечүү 

Демөөрчүлөр 
жардамы, 
Инвестиция 
тартуу 

Демилгелуу топ 
МСУ 

2013 жылы Проект жазылып конкурска жонотулду  
Онуктуруу Саясат Институтуна-  
«Эл Уну жара жергиликтуу озун озу 
башкаруу органдарынын 
жоопкерчилиги: бюджеттик процесс»  
долбооруна. 
 
 

1 000000 с долбоор 
 
Д.Т.  3000 сом 
Иш кагаздарына 
Жана долбоорго 
кошумча 100мин 
сом жергиликтуу 
бюжеттен болунду 

Маданий 
массалык иш 
солгун. 
Жаштардын бош 
убактысын туура 
пайдалануу 
жетишсиз 

Жаштардын бош 
убактысын пайдалуу 
пайдаланууга шарт 
түзүү  

Жергиликтуу 
бюджет 

Айыл Кеңеши, Сентябрь-
ноябрь 

Богатыровка айылына спорт аянтчасы 
жасалды Футбол ойноо аянтына  эки 
дарбаза орнотулду 
Бенефициарии туз – 517 адам. 
Кыйыр – 714 адам. 

19 мин. с 
Жергиликтуу 
бюджет 
Ишчараларды 
жаштар озулору 
аткарды. 

 1 Ичке Булуң, 
Богатыровка 
айылдарына Клуб ачуу 

Инвестиция 
тартуу 

2- Муун 
Жумушчу тобу 
МСУ 

2017 жылга 
чейин 

Иш аткарыла элек. 
Айыл окмотунун каражаты жетишпейт 
донор изделуудо. 

МСУ 
ДТ 

 Айылдарда 
шыктандуруучу 
мелдештерди откоруу 
-улак тартыш, футбол, 
волейбол 
-инсандар элесине 
арналган мелдештер 

Жергиликтуу 
бюджет 
Демоорчулор 
жардамы 

«Муун» жумушчу 
демилгелуу тобу, 
Айыл Кенеши, 
Жааматтар менен 
бирдикте 
Сулайманов Б 
Докоев У. 

Жыл ичинде Февраль, март грек-рим курошуу 
боюнча Токмок шаарында откорулгон 
мелдешке 8 бала катышып келди. 
 
15-февралда Гордеев атындагы сыйлык 
учун мелдеште 9 бала катышты. 
Областык грек-рим турнирине  

14400с 
Жергиликтуу 
бюджет 
 
12000с – 
Жергиликтуу 
бюджет 



-ыр-кесе,фестивалдар А/окмоту тарабынан 15 медаль жана 15 
сыйлык жана грамота дипломдор 
даярдалып берилди. 
Шераалы Сыдыков атындагы 
мелдешке 5 бала катышты  
 
 
 
Бишкек шаары 
23 февраль улактартыш  
Ноорузда ордо футрол 
7апрелде  

19800 с медаль 
15000с сыйлык 
1000с Грамота, 
диплом 
Жергиликтуу 
бюджет 
9600с 
 
Жергиликтуу 
бюджет 
3000с 
10000 
3000  

 Ичке Булуң айылындагы 
спорт кеңсесин бутүрүү  

Онуктуруу 
фонд 
Жергиликтуу 
бюджет 

Сулайманов Б.К Сентябрь-
ноябрь 

70% бутту- Эсенкожоев  мектептин 
чатыры алынып жаныланды толугу 
менен буто элек.  
1.09.2013ж чейин бутот. 
Бенефициарии - туз 325 окуучу,  
37 мугалим 

980 мин. Сом всего 
софинансирование 
150 мин.сом- 
местный бюджет, 
330 тыс. сом РГА, 
500 тыс. сом 
стимулируюший 
грант МФ 

Кичи ишканалар  
жок 
 
 
 
 
Тейлоо кызматы 
жокко эсе. 

Жун тытычуу ишкана 
ачуу 
1.КИ Ача ала турган 
адамдардын тизмесин 
тактоо 
2.Проект жазуу 
 
Парикмахер салондорду 
ачуу 
1.КИ Ача ала турган 
адамдардын тизмесин 
тактоо 
2.Проект жазуу 
 

Бюджет талап 
кылынбайт 

Сулайманов Б.К 
ДТ 

2015 жылга 
чейин 

Иш аткарыла элек. 
Айыл окмотунун каражаты жетишпейт 
донор изделуудо. 

МСУ 
Д.Т. 

Кочолор таза эмес 
таштанды 
маселеси бар 

Таштандыларды тазалоо 
боюнча  иш чаралар 
планын иштеп чыгуу, 
бекитуу. 

Жергиликтуу 
бюджет 

Сулайманов Б.К 
ДТ 

Август- 
Сентябрь 

Март апрель май айларында баардык 
айылдардын  жол боюндагы 
теректерди Блгатыровка 4км, Ичке-
Булун -5км, Липенка -8км актоо айыл 
ичиндеги кочолорду тазалоо, 
столболорду актоо жана теректер 
буталды. 

Жааматар менен 
бирдикте 
Сулайманов Б.К 
Жергиликтуу 
бюджеттен 
кочотторго 30мин 
акиташ 75мин  арык 



Липенка айылындагы парктын ичине 
2000шт терек, 15 карагайдын 
кочоттору отургузулду 

чийгенге солярка  
5000с 

 
 

Таштанды чогултула 
турган жерлерди 
аныктоо, атайын 
орундук (корулган) 
даярдоо 
Липенка айылында 
Богатыровский 
переулоктун аягына 
орун даярдоо 
Ичке-Булун 
айылындаЭсенкожоев 
кочосунун аягы 
Богатыровкада 1май 
кочосунун башына. 

Жергиликтуу 
бюджет 
Донорлор, 
спонсорлор 
каражаты 

Сулайманов Б.К 
Айыл башчылар 

Сентябрь-
октябрь 

Липенка,  Богатыровка, Ичке-Булун  
айылдарында таштанды тогууго  
айылдын чекелерине андар казылып 
коюлду. Таштандылар ошол жакка 
чыгарылды  35тонна 

Жергиликтуу 
бюджет 5000с  

Айыл кенешинин  
жана  
Айыл окмотунун 
ишиндеги 
айкындуулуктун 
жетишсиздиги 

Жергиликтуу кенештин 
депутаттары менен 
калктын биргелешкен 
жыйыны 

Ж.б Айыл Кенеш Квартал 
сайын 

1.06.2013жылга 6 сессия откорулуп 
мындагы каралган маселелерди 
айылдык жыйындарда  элге 
тааныштырылды. 
Мисалы бюджетти бекитуу боюнча, 
жайыт боюнча, жазгы талаа иштерине 
тиешелуу маселелерди чечуу жонундо 

АК 
МСУ 

       
 Муниципалдык 

менчиктеги 
обьекттердин реестрин 
жарыялоо 

Жергиликтуу 
бюджет 

Дыйканова Ж. 
Молдошев С. 

Жыл ичинде Муниципалдык обьектилердин тизмеси 
тузулду АО боюнча 14 обьект бар. 

Дыйканова Ж. 
Молдошев С. 

 АКФтин жерлери менен 
жайыттар жонундо 
маалыматты тактага 
жарыялоо 

Жайыт 
комитетинин 
бюджети 

Докоев У. 
МСУ 

Жарым 
жылдык 

АКФтин жерлерин ижарага берилип 
тизмелери тактага илинди. 371га жер 
97 адамга , 30га колмо 17адамга 15 га 
бак 20 адамга берилген. 

Докоев У. 
МСУ 

 Айыл Окмоттун иши 
туралуу маалыматы 
жарыялоо, маалымат 
беруу 

Жергиликтуу 
бюджет 

МСУнун 
кызматкерлери 

Жыл ичинде Айыл Окмотунун  аткарып жаткан 
баардык  токтом, буйруктардын 
негизиндеги иш чаралары тактага 
илинди 

МСУнун 
кызматкерлери 

 Жергиликтуу  
налогдордон жана 
толомдорун чогулушу 
туралуу  маалыматты 
тактага жарыялоо 

Жергиликтуу 
бюджет 

Иманбаев Т 
Дыйканова Ж. 

Жыл ичинде Айыл Окмотунун бюджетине 
жыйналычуу  киреше 20млн 921мин с  
мунун  ичинен 9млн 224мин  
кумтордон  подоход налогу тушот 
Котегориалдык  грант 8млн662мин3 

Иманбаев Т 
Дыйканова Ж. 



 
 
 
Липенка айыл аймагынын айыл окмотунун башчысы:                     Б.К.Сулайманов. 
 
Даярдады: 
Долбоордун координатору                                     А.Сулайманова. 

озубуз жыйнай турган салык 3млн 235 
мин. 
Анын ичинен бугунко кунго жыйналды 
_______. 
Кумтордон тушкон 2 млн. акча 
каражаты сарпталды. 
Ушул чыгаша кирешелердин баары 
тактага илинди. 

 Бюджет боюнча 
коомдук угууларды 
откоруу 

жергиликтүү 
бюджети,  

2- Жумушчу топ 
МСУ 

Март 2013 жылындагы март айында  бюджет 
боюнча коомдук угуулар откордуу- 170 
адам катышып аягында 7 кошумча 
сунуш киргизилип жылыга бюджет 
боюнча коомдук угууларды откоруу 
жонундо резолюция кабыл алынды 

МСУ 
Д.Т. 

Квалификациясы 
томон адистер  

Айыл Окмотунун  
адистеринин билимин 
жогорулатуу боюнча 
окуулар 

Жергиликтуу 
бюджет 

МСУ Жыл ичинде 2012 жылы ноябрь айында АО 
кызматкерлери аттестациядан отушуп 
чинндер тапшырылды. 
Мындан тышкары АО кызматкерлери. 
Ар бир кызматкердин иштесуу учун 
шарт тузуп беруу максатында АО 
компьютерлер менен жабдып жана 
ком-де иштоо бир айлык окуу откоруп 
Каракол шаарынын окуу центрнан ар 
бир кызматкер сертификат алды. 
Кемелова Н. 4 кундук тендердик 
закупка боюнча окууга жиберилет 10 
июнда. 

МСУ 


