Сумсар айыл аймагынын биргелешкен аракеттер планы боюнча аткарылган иш чаралар
БАП (биргелешкен план) 2012-жылдын 10декабрь
Сумсар АК сессиясында бекитилген 4-февраль 2013-ж 5-чакырылышынын 2-сессиясында
Бардыгы: аныкталган 7 көйгөйдүн 17 иш-чарасынан 15 аткарылды; 2 аткарылуу учурунда.

СУМСАР АЙЫЛ ОКМОТУНО КАРАШТУУ ШЕКАФТАР АЙЫЛЫНЫН ТУРГУНДАРЫН ТАЗА СУУ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БОЮНЧА
МААЛЫМАТ
Койгойду суроттоо
Сумсар айыл Окмотуно караштуу Шекафтар айылы областтын борбору Жалал-Абад шаарынан 250 км, райондун борбору Каныш-Кыя айылынан 180 км, Окмоттун
борбору Сумсар айылынан 12 км аралыкта жайгашкан. Шекафтар айылы 1949-жылы уран шахтасынын негизинде курулган. Айылдык кожолуктун саны 672 уй,
жалпы элдин саны 3761 адамдан турат. Союз учурунда 1950-жылдары Шекафтар ХРУ «Водоканал» ишканасы уюшулуп азыркы мезгилге чейин трубалары эскирип
жараксыз болуп, элди таза суу менен камсыз кылуу айылдын эн койгойлуу маселеси болуп жатат. Шекафтар айылында уран шахтасы азыркы кундо 8 урандык
отвалдар жайгашкан, элдин арасында коптогон ооруулар пайда болуп жатат.
Эмне жасалды
2009-жылы Республикалык «Таза суу» программасы боюнча элдин 5 % акча каражат жыйылып 197 (бир жуз токсон жети) мин сом «Таза суу» программасы ишке
ашпай калды. Элден жыйылган акча каражат Ала-Бука РСК банкынын депозиттик эсебине тогулуп азыркы мезгилде 250 мин сом болду. «Таза суу» долбоору ишке
ашып калса Шекафтар айылынын ичуучу суу маселеси чечилип калат. 2013-жылы Сумсар айыл Окмотунун бюджети тарабынан 490 мин акча каражаты болунуп,
Шекафтар айылына пластмасса труба алынып келуудо. Ошондой эле «Казахмыс Голд Кыргызстан» ишканасы тарабынан 400 м жана Кызыл жарым ай фондунан 400
м жалпы 800 метр труба алынып келинип орнотулду. «Барс-Транс» ишканасы тарабынан Шекафтар суу канал ишканасына ПСД тузулуп сметасы чыгарылып эл
аралык уюмдарга кайрылуу боюнча жумуштар жургузулуп жатат.
Натыйжалар
«Таза суу» долбоору ишке ашып калса Шекафтар айылынын эн койгойлуу маселеси чечилип элдин жашоосуна, ден соолугуна айылдын инфраструктурасын
жакшыртууга ынгайлуу шарттар пайда болот.

Койгойлуу маселе
1. Урандык калдыктын
жана кен калдыктары
сактала турган жай элге
тийгизген терс таасири

Койгойду
чечуучу ишчаралар
1) Койгой
боюнча
тиешелуу
жогорку
органдарга кат
жазуу жана
жонотуу

АО иш
аракеттери
Кат менен
кайрылуу,
жонотуу

АК иш
аракеттери
Туруктуу
комиссия
комок корсотот

Жергиликтуу
жамааттын иш
аракеттери

Каржылоо
булактары

Сандык корсоткучу, канча каражат кетти жана каржы
булактары кайсылар
Урандык калдыктар жана кен калдыктары
сактала турган жайлар Озгочо кырдаалдар
Министирлигинин балансында турат,
кайрылуу каттар бардык жогорку органдарга,
Озгочо Кырдаалдар Министирлигине,
областтык жана райондук администрацияга
жонотулгон.

2) Сумсар
айылындагы № 2
хвостохранилищ
есинде
калыптандыруу
иштерин
жургузуу

2. Жолдордун начарлыгы

Туруктуу
комиссия
иштин
аткарылышы
боюнча
козомол
жургузот

Комиссия
жумушунда
катышуу

ОКМ

№ 2 кен калдыктары сактала турган жайдын
устуно топурак тогуп, устун жабуу иштери
жургузулду. Жумуш Озгочо Кырдаалдар
Министирлиги тарабынан аткарылды
оздоруно караштуу техникалар менен топурак
ташып келишип № 2 кен калдыктары сактала
турган жайдын устуно тогуп тегиздоо иштери
жургузулду. Шамал болгон учурда уулуу
заттар аба менен которулуп айылга
таркалышы азайды. Аткарылган иш чаранын
негизинде Сумсар айылынын 2306 тургуну
туз, Шекафтар айылынын 3761 тургуну кыйыр
пайда корушту. АО, АК жана калк тарабынан
аткарылып жаткан жумуштарга козомол
жургузулуп турду.

Жергиликтуу
бюджет

Изилдоо учун атайын адистердин жоктугу
жана жергиликтуу бюджеттин
тартыштыгынан откорулгон жок.
2013-жылдын аягында же болбосо 2014жылдын башында пресс конференция откоруу
боюнча иш чара каралат

АО тарабынан аймакта иштеп жаткан «БарсТранс» фирмасынын жардамы менен 50 тонна
кум Советская, Жерембаев кочолоруно
тогулуп берилди Калктын катышуусу менен
кум жолдун чукурларына ташылып
толтурулду. 1,5 км аралыктагы жол калыбына
келтирилди
Бенифициарлар: туз-Советская жана
Жерембаев кочолорунун 447 тургун кыйыр
Сумсар айылынын тургундары жана келген
коноктор
АО тарабынан аймакта иштеп жаткан «БарсТранс» фирмасынын жардамы менен 40 тонна
Рысбеков кочосуно кум тогулуп берилди.
Калктын катышуусу менен кум жолдун
чукурларына ташылып толтурулду. 1,5 км
аралыктагы жол калыбына келтирилди
Бенифициарлар: туз-Рысбеков кочосунун 232

3) Пресс-конференция откоруу
- маалыматтык
агенстволорду
аныктоо жана
суйлошуу
жургузуу
- прессконференция
уюштуруу
4) Сумсар
айылындагы
Советская,
Жерембаев
кочолорундо
ямочный ремонт
жасоо

Жергиликтуу
бюджеттен
каражат
болуп беруу,
иш-чаралар
уюштуруу

Туруктуу
комиссиянын
катышуусу

Жылына бир
кочону
ремонттоп
беруу

Туруктуу
комиссия
козомол
жургузуу

Ашарга элди
уюштуруу жана
катышуу

Жергиликтуу
бюджет
«Барс-Транс»
фирмасы
жамаат

5) Шекафтар
айылындагы С.
Рысбеков
кочосуно
ямочный ремонт
жасоо

Жылына

Туруктуу
комиссия
козомол
жургузуу

Ашарга элди
уюштуруу жана
катышуу

Жергиликтуу
бюджет
«Барс-Транс»
фирмасы
жамаат

Озгочо
Кырдаалдар
Министирлиги 1 млн
215 мин сом

АО 2 мин
сом, «БарсТранс» 4 мин
сом

АО 2 мин
сом, «БарсТранс» 4 мин
сом

3. Таза суу менен калкты
камсыз кылуу

тургуну - кыйыр Шекафтар айылынын
тургундары жана келген коноктор
АО тарабынан транспорт министирлигине
областтык жол башкармалыгына, жолго
асфальт тошоо иштери боюнча кат, менен
кайрылды. 2013-ж 3-кварталында Шекафтар
айылындагы Ленин кочосундо 4 км
аралыгындагы жолго асфальт тошоло турган
болуп Транспорт Министирлигинин планына
киргизилди.

6) Сумсар,
Шекафтар
аралыгындагы
11 км жолго
асфальт тошоо
иштерин
жургузуу учун
транспорт
министирлигине
ДЭУ-17 ге рай
администраци
яга кат жолдоо
7) Сумсар А А
суу тутукторун
ремонттоо жана
реконструкциялоо

транспорт
министирлиг
ине ДЭУ-17
ге рай
администрац
ияга кат
менен
кайрылуу

Туруктуу
комиссия
комоктошот

Жергиликтуу
бюджеттен
акча
каражатын
болуп беруу,
«Водоканал»
ишканасыны
н ишин
козомолдоо

Жергиликтуу
бюджеттен
каражат
болдуруп
беруу,
тийиштуу
туруктуу
комиссия
комоктошот

Ремонт ишине
катышуу

8) Сумсар айыл
аймагын таза суу
менен камсыз
кылууда тарифтер жана графиктерин бекитуу
9) Шекафтар

Чогулуштарды уюштуруу

тийиштуу
туруктуу
комиссия
комоктошот

Чогулуштарга
активдуу катышуу,
оз пикирлерин
билдируу

Каражат

Жергиликтуу
бюджет,
спонсорлор
донорлор

Сумсар айыл аймагынлагы суу тутукторунун
абалын аныктап жана анализдоо иштери
жургузулгондон кийин Сумсар айылындагы 5
участкасында ремонт иштери талап
кылынышы жана Шекафтар айылындагы суу
тутугунун 1 км аралыгындагы эскилиги
жеткен пластмасс трубаларды алмаштыруу
зарылчылыгы келип чыкты. Натыйжада
жергиликтуу бюджеттен 490 (тор жуз токсон)
мин сом болунду «Красный-крест» коомунан
400 м 59 диаметрдеги жана «Казахмыс Голд
Кыргызстан» компаниясынан 400 м 59
диаметрдеги пластмасс трубалары менен
жардам корсотулуп элдин жардамы менен 1
км аралыктагы суу тутугу коюлуучу чункур
казылып суу тутугу алмашылып ишке
берилди.
Бенифициарлар: Шекафтар айылынын Ч.
Наркулов кочосу Приклубная, Ленин,
Рысбеков, Ынтымак кочолорунун 2010
тургуну туз пайда корду кыйыр пайда коргон
тургундардын саны 1751 жана келген
коноктор. Сумсарда ремонтго муктаж болгон
участкалар толугу менен утурумдук ремонт
жургузулду.
Ар бир кочолордо чогулуштар уюшулуп
тарифтер боюнча маалымат берилди.
Жергиликтуу Кенештин сессиясында тариф
жана графиктер бекитилди

Ж.Б. 490 мин
сом
«Красныйкрест» 400 м
д 59
пластмасса
труба
«Казахмыс
Голд
Кыргызстан»
400 м д 59
труба

Шекафтар айылынын тургундарын таза суу

«Барс-Транс»

4. Кочо жарыктын
жоктугу

айылын таза суу
менен камсыз
кылуу боюнча
долбоор даярдоо

булактарын
издоо

10) Сумсар
айылынын
борборуна жана
Жунус кочосуно
кочо жарыгын
орнотуу

Мекемелер
жетекчилери
жана жеке
ишкерлер
менен
тушундуруу
иштерин
жургузуу

11) Шекафтар
айылынын
Ленин кочосуно
кочо жарыгын
орнотуу

5. Жергиликтуу бюджет
ачык айкын эмес

12) 2013-ж бекитилген бюджетти
муниципалдык
менчиктеги
обьекттердин
реестирин ФПС
тин жерлери
жана жайыттар
жонундо
маалыматтарды
маалымат
такчага илуу
13) 2012-ж
бюджетинин

Тушундуруу
иштерге
катышуу

Мекемелер
жетекчилери
жана жеке
ишкерлер
менен
тушундуруу
иштерин
жургузуу

Тушундуруу
иштерге
катышуу

Маалыматтар
ды даярдоо
жана
маалымат
такчага илуу,
чогулуштард
ы уюштуруу

Депутаттарды
катыштыруу

Коомдук
угууну

Тийиштуу
комиссияларды

Мекеме-уюм,
жеке
ишкерлердин
эсебинен

Мекеме-уюм,
жеке
ишкерлердин
эсебинен

Жергиликтуу
бюджет

Катышуу ой
пикирлерин

Жергиликтуу
бюджет ӨСИ

менен камсыз кылуу максатында узундугу 20
км аралыктан жаны суу тутукчосун алып
келуу боюнча долбоор иштелип жатат.
Долбоорду даярдоого комок корсотуу боюнча
«Барс-Транс» фирмасы менен келишим
тузулду. Долбоорду даярдоо иштери журуп
жатат.
Мекеме-уюмдарга жана соода сатык менен
алек болгон жеке ишкерлер арасында
тушундуруу иштери жургузулду. Сумсарда
жайгашкан 6 (алты) мекеме-уюмдардын жана
алты дукондун алдында кочо жарыгы
орнотулду. Жунус кочосундо жергиликтуу
кенештин депутаты демилгелуу топтун мучосу
Ч. Курмантаев тарабынан алты жерге кочо
жарыгы орнотулду.
Бенифициарлар: туз – Сумсар айылынын
тургундары 2306 адам кыйыр пайда
коруучулор Шекафтар айылынын тургундары
жана келген коноктор
Мекеме-уюмдарга жана соода сатык менен
алек болгон жеке ишкерлер арасында
тушундуруу иштери жургузулду. Шекафтарда
жайгашкан 5 (беш) мекеме-уюмдардын жана
жети дукондун алдында кочо жарыгы
орнотулду.
Ленин кочосуно 7(жети) жерге Сумсар айыл
Окмоту тарабынан кочо жарыгы орнотулду.
Бенифициарлар: туз – Шекафтар айылынын
тургундары 3761 адам кыйыр пайда
коруучулор Сумсар айылынын тургундары
жана келген коноктор
2013-жылга бекитилген бюджеттик маалымат,
муниципалдык менчик обьектилери ФПС
жерлери жана жайыттар боюнча маалымат
илинди. Жыйындарда бул маселелер боюнча
калкка маалымат берилип турат

2013-ж 20-февраль айында Сумсар орто
мектебинин спортзалында 2012-жылдын

500 мин сом

Ч.
Курмантаев 5
мин сом

Жергиликтуу
бюджет 3
мин сом

жергиликтуу
бюджет
1,5 мин сом

Жергиликтуу
бюджет 2

6.Сумсар айыл
аймагында жаштардын
бош убактысын
откорууго
мумкунчулуктун
жоктугу

7.Таштандыларды
жыйноо жана чыгаруу

аткарылышы
боюнча коомдук
угуу откоруу
14) Жаштардын
эс алуусуна жана
спорт менен
алектенуусуно
шарт тузуу

уюштуруу

н отчетун
козомолдоо

билдируу

Иш
араркеттерге
катышуу
жана
уюштуруу
иштерин
алып баруу

Катышуу

Ишембиликке,
ашарга катышуу

15) Тариф,
график таштандыларды сорттоо, айыптык
санкцияларды
иштеп чыгуу
16) Таштанды
салуучу
контейнерлерди
орнотуу

Иш
аракеттерге
алып баруу

Тийиштуу
туруктуу
комиссия
комоктошот.

17) Таштандыларды чыгаруу
учун техника
сатып алууга
каржы
булактарын
издоо

Долбоор
даярдоо

Сумсар айыл Окмотунун башчысы:

Иш чара
уюштуруу

Жергиликтуу
бюджеттен
долбоорго акча
каражатын
кароо

Н.С. Батирханов

бюджетинин аткарылышы боюнча коомдук
угуу откорулду

мин сом ӨСИ

Жергилитуу
бюджет

Аймактагы эс алуу парктарын тазалоо,
корктондуруу, тосмолорун калыбына келтируу
иштери жаштарды жалпы эле тургундардын
жардамы менен аткарылды. Сумсар жана
Шекафтар айылдарындагы стадиондор
калыбына келтирилип спорт менен
машыгуусуна шарт тузулду. Шекафтар
айылынын стадионунда спортко тийиштуу
корнок-жарнактар «Грант-Старт» фирмасы
тарабынан коюлду. «Казахмыс Голд
Кыргызстан» фирмасы тарабынан 60 мин
сомдук курош килеми берилди.
Бенифициарлар: туз – Шекафтар айылынын
тургундары 3761 адам кыйыр пайда
коруучулор Сумсар айылынын тургундары
жана келген коноктор
Таштандыларды алып чыгууда тарифтерди
таштандыларды сорттоо боюнча айыптык
санкцияларды иштеп чыгаруу боюнча иш
аракеттер жургузулгондон кийин коомдук
угуу откорулот, июль айында

Жергиликтуу
бюджет 45
мин сом
«ГрантСтарт»
фирмасы 20
мин сом
«казахмыс
Голд
Кыргызстан»
60 мин сом

Катышуу

Жергиликтуу
бюджет,
спонсорлор

Жергиликтуу
бюджет 2
мин сом.
«Ак-Горняк»
техника
менен
жардам берди

Долбоордун
аткарылышына
козомол жургузуу

ӨСИ 1 млн
сом.
Жергиликтуу
бюджет 300
мин сом

Сумсар айыл Окмотунун бюджетинен Сумсар
айылынын борборуна эки, Шекафтар
айылынын борболруна уч жалпысы беш жерге
таштандыларды чогултуу учун контейнерлер
орнотулду. Мындан сырткары уч жерге
чункур казылып берилди. «Ак-Горняк» менен
келишим тузулгон контейнер жасоо боюнча,
контейнерлер жасалып бутсо дагы кошумча
орнотулат. Бенифициарлар: туз – Сумсар
айыл аймагынын жалпы тургундары кыйыр
келген коноктор.
Долбоор даярдалып тапшырылды

ӨСИ 1 млн
сом
Жергиликтуу
бюджет 300
мин сом

