
Улахол айыл өкмөтүнүн  жергиликтүү жамааттар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруулар биргеликте аракет 
планынын 2012-13-жж аткарылышы 

БАП качан даярдалган:  декабрь 2012 ж. 

Улахол АК сессиясында качан бекитилген: 12 январда 2013 год 

Баардыгы 50 иш чара пландаштырылган ,анын ичинен 18 иш чара аткарылып(36%пландын)калган  иш чаралар каражат жагы А/К 
депутаттары шайлана электигине байланыштуу (бюджет бекий элек) ал эми жарымы аткарылуу үстүндө.  

Көйгөй 
 

Көйгөйду 
чечүүчү  

иш-чаралар 

АӨ иш 
аракеттери 

АК иш 
аракеттери 

Жергиликтүү 
жамааттын иш 
аракеттери 

Кошумча 
уюмдардын иш 
аракеттери 

Каржылоо 
булактары 

Сандык көрсөткүчү, канча 
каражат кетти жана каржы 

булактары кайсылар. 
1. Бюджет 
тууралуу 
маалымат-
тын 
элдерге 
жетишсизд
иги. 

 

1. Бюджеттик 
маалыматты 
маалымдоо 
такчаларга илуу 

Бюджеттик 
маалыматты 
маалымдоо 
такчаларга 
илуугө кетүүчү 
чыгымдарды 
көтөрүү 

АК бюджет 
б-а 
комиссиянын 
төрагасы 
маалымат 
тактасына 
илүү үчүн 
маалыматтар
ды так берүү  

 Маалымат 
тактасы менен 
таанышып баа 
берүү 

ӨСИ, маалымат 
тактасын 
уюштурууга 
жардам. 

ӨСИ, Ж.Б. ӨСИ тарабынан 
Кара-Талаа  
Кара-Шаар  
Шор-Булак  
айылдарынпа 
маалымат 
тактасы коюлду,  
Бенифициар-
лары:   
айылдардын 
жашоочулары-  
4500 адам, 

ӨСИ-маалымат 
такталары 3 шт  

2.Ар бир 5 айылга 
жыйындарды 
откозуу 

Уюштуруу 
иштери 

Жыйындарга 
катышуу 

Жыйындарга 
катышуу 

 ӨСИ, Жаштар 
бирикмеси, 
жыйынды 
уюштурууда 
маалымат,жарна
малоо иштерине 
жардам 

ӨСИ, Ж.Б. 
Бенефициарлар: 
туз - 6 544 адам. 

Кара-Талаа , 
Кара-Шаар Шор-
Булак , 
Оттук  
Туура-Суудагы 
жыйындар: 
салык, график/ 
тариф сугат суу, 
айдоо/ себүү 
иштери боюнча, 
жайлоого кочуу 
маселелер 
боюнча 
өткөрүлдү. 
Бардыгы: 1200 
адам катышты .  

Ж.Б. 
 



. 
3. Жыйындарда 
тушкон сын-
сунуштарды кароо 
жана аткарууга 
алуу 

Уюштуруу 
иштери, 
түшкөн сын-
сунуштарга 
жооп берүү, 
маалымат 
тактасына 
жарыялоо 

Түшкөн сын-
сунуштарды 
кароону, 
аткарууну 
көзөмөлдөө  

Маалымат 
тактасынан 
таанышып баа 
берүү. 

ДТ Жаштар 
бирикмеси, 
жыйындардын 
жыйынтыгын 
элге туура, так 
жеткизүү  

Ж.Б. Кара-Талаа, 
Кара-Шаар, 
Шор-Булак 
айыландырында 
жыйындындар-
дын 
жыйынтыктарын 
маалымат 
тактасына 
илинди. 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам, 

АО 

4. Бюджеттин 
аткаруулусу,кабы
л алуу тууралуу 
коомдук 
угууларды 
өткөзүү 

Уюштуруу 
иштери 

Коомдук 
угууларга 
катышуусу 

Коомдук 
угууларга 
катышуусу 

ӨСИ, Жаштар 
бирикмеси, 
коомдук 
угууларды 
уюштурууда 
маалымат, 
жарнамалоо 
иштерине 
жардам 

ӨСИ, Ж.Б. 26.02.2013-жылы 
Кара-Шаарда 
өткөн 
Биздин бюджет, 
ачык айкын 
бюджет деген 
аталышта КУ-
бюджетин 
аткарылуу 
боюнча - 119 
адам катышты. 

ӨСИ жардамы 
менен 

5. Бюджеттин 
аткаруулусу 
тууралуу отчетту 
элге корунуктуу 
жерге илип 
маалымат таратуу  

Маалыматты  
маалымдоо 
такчаларга 
илуугө кетүүчү 
чыгымдарды 
көтөрүү 

Маалыматты  
маалымдоо 
такчаларга 
илуугө 
кетүүчү 
чыгымдарды 
бюджеттен 
карап 
чечүүсү 

Маалымат 
тактасынан 
таанышып баа 
берүү 

ӨСИ, маалымат 
тактасын 
уюштурууга 
жардам 

ӨСИ, Ж.Б. Кара-Талаа, 
Кара-Шаар, 
Шор-Булакта 
бюджеттин 
аткарылуусу 
тууралуу 
маалымат 
тактасына 
жарыяланды 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам 

ӨСИ жардамы 
менен 

2. Жерги-
ликтуу 

6.Салык чогулушу 
тууралуу 

Маалыматты  
маалымдоо 

Маалыматты  
маалымдоо 

Маалымат 
тактасынан 

ӨСИ, маалымат 
тактасын 

ӨСИ,Ж.Б. А/К депутат-
тарынын 

 
 



налогдорду
н чогулушу 
жана сарп-
талышы 
жонундо 
маалымат-
тын 
жоктугу 

маалыматты 
маалымдоо 
такчаларга илуу 

такчаларга 
илуугө кетүүчү 
чыгымдарды 
көтөрүү 

такчаларга 
илуугө 
кетүүчү 
чыгымдарды 
бюджеттен 
карап 
чечүүсү 

таанышып баа 
берүү 

уюштурууга 
жардам 

жоктугунан 
июнь айында 
өтүү 
пландалууда 

7.Салык төлөө 
канчалык мааниге 
ээ аттуу КУ 
откозуу 

Уюштуруу 
иштери 

КУга 
катышуу 

КУга  катышуу  ӨСИ, Жаштар 
бирикмеси КУ 
уюштурууда 
маалымат,жарна
малоо иштерине 
жардам 

ӨСИ, Ж.Б. Планда- июль 
2013 ж. 

 

3. Айыл 
ичиндеги 
таштандыл
арды 
чогултуу 
жана 
ташып 
чыгуу 
маселеси  

 

8. А/Отун жер 
адиси менен 
биргеликте, 
таштанды тогуу 
учун  жер 
болдуруу 

АӨ аймагынан 
ылайыктуу деп 
эсептелинген 
жер тилкелери 
айыл башчысы 
,Д.Т мүчөлөрү 
менен 
биргеликте жер 
адиси 
тарабынан 
аныкталынып 
АК сессиясына 
коюлду 

АК № 8-
токтому 

А/Отун жер 
адиси менен 
биргеликте, 
таштанды тогуу 
учун  жер 
болдуруүгө  Д.Т . 
мүчөлөрү 
катышты. 

Д.Т. мүчөлөрү, 
Айыл 
башчылары жер 
тилкесин 
аныктоодо 
жардам. 

Ж.Б. Таштандыга жер 
бөлүп берүү 
боюнча  А/К № 
8-токтому  
чыккан. 
Документти 
алуу- планда.         
Бенефициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам, 
Кыйыр айылга 
келген коноктор 
600 адам 

 

9. Болунуп 
берилген 
жерлерди 
таштанды тогууго 
даярдоо 

Уюш.иштери. Ж.Б.тен, 
жерди даяр-
доого тех. 
акысын, ГСМ, 
эмгек акы 
маселесин 
чечүү. 

Жерди даярдоодо 
кол күч 
жардамы. 

Д.Т мүчөлөрү, 
Жаштар 
бирикмеси кол 
күч жардамы. 

Ашар түрүндө Техниканын 
жоктугунан 
жумуш токтоп 
турат. 

 

10. Таштандылар-
дан арылуу учун 
«Таза айыл» 
акциясын, 
тушундуруу 
иштерин эл менен 

Уюш.иштери. Акцияга 
катышуусу 

Акцияга 
катышуусу 

Д.Т мүчөлөрү, 
Жаштар 
бирикмеси кол 
күч жардамы. 

Ж.Б. Март айында 
Кара-Талаада 
Таза коом-таза 
айыл тазалык 
акциясы- 
кочолордон 
таштанды 

Ж.Б.-2000 сом. 
Жумушу- эл 
жасады. 



биргеликте 
жургузуу 

алынды, суу 
арыктарды 
ондодук. 
Катышуучулар-
дын саны  35 
адам, түз 
бенефициарлар 
айылдын эли 
1800 адам. 
кыйыр -300 адам 
коноктор 

11. Эл менен 
биргеликте, 
таштандыларды 
чыгаруу толомун 
талкулоо жана 
бекитуу 

Жыйындар 
уюштурулду 

Жыйынга 
катышты 

Жыйынга 
катышты 

Д.Т , ,Жаштар 
бирикмеси 
Жыйынга 
катышты 

Ж.Б. Июнь айында 
өтөт 

 

12. Таштандылар-
ды туура эмес 
жерге таштаган-
дарга айып салуу 
иштерин киргизуу 

Түшүндүрүү 
иштери, айып 
өлчөмүн АК 
сунуштоо  

АК айып 
өлчөмүн 
бекитүү 

Түшүндүрүү 
иштери 

Д.Т, Жаштар 
бирикмеси, 
мектептердин 
мугалимдери. 
Түшүндүрүү 
иштери 

Ж.Б. А/К депутат-
тарынын 
жоктугунан 
июнь айында 
өтүү 
пландалууда 

 

13. А/О  менен 
жергиликтуу 
Кенештин 
токтомдорун 
чыгаруу 

Таштанды 
төгүүгө жер 
тилкелери 
аныкталды 
жерге токтом 
чыгаруу АК 
сессиясына 
сунушталды 

АК 
сессиясында 
№8-токтомун 
чыгарды. 

Токтом менен 
таанышты 

Токтом менен 
танышты 

Ж.Б. Таштандыга жер 
бөлүп берүү 
боюнча  АК № 
8-токтому 
чыгарылды 

 

14. Экологиялык 
кызматтан, 
СЭСтен  кенеш, 
консультация алуу 

Экол.кызматка,
СЭСке кат 
жөнөтүлдү. 

 Кат менен 
таанышты 

Кат менен 
таанышты 

Ж.Б. Каражат 
жоктугунан иш 
алга жүрө элек. 

 

 15. Элге 
тушундуруу 

Элге 
тушундуруу 
иштерин 

Элге 
тушундуруу 
иштерин 

Эл тушундуруу 
иштери менен 
таанышат  

Элге 
тушундуруу 
иштерин 

Ж.Б. ӨСИ, Кара-Талаа, 
Кара-Шаар,  
Шор-Булакта 

ӨСИ жардамы 
менен 



иштерин жургузуу жургузуу, 
маалымат 
тактасына 
жарыялоо  

жургузуу жургузуугө 
көмөк көрсөтүү 

маалымат 
тактасына 
жарыяланды 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам 

16. Таштанды-
ларды чыгарууну 
уюштуруу 

Уюштуруу 
иштери 

Уюштуруу 
иштери, 
таштанды 
чыгарууга 
кеткен 
чыгымдарды 
бюджеттен 
кароо. 

Таштанды 
чыгаруу 
иштерине кол 
күч жардамын 
берет. 

Д.Т .Таштанды 
чыгаруу 
иштерине кол 
күч жардамын 
берет 

Ж.Б., жеке 
траспорт ээлери 

Каражат 
жоктугуна иш 
токтоп турат. 
А/К 
депутаттарынын 
жоктугунан Ж.Б. 
бекий элек. 

 

17. Таштандылар-
ды чыгарууга 
кеткен чыгымдар 
боюнча отчет беру 

Элге отчет, 
маалыматын 
жеткизүү, 
маалымат 
тактасына 
жарыялоо 

Элге отчет, 
маалыматын 
жеткизүү, 
маалымат 
тактасына 
жарыялоо 

Маалымат   
тактасына 
жарыяланган 
отчет менен 
таанышуу 

Д.Т , ,Жаштар 
бирикмеси , 
мектептердин 
мугалимдери 
маалымат 
таратуу 
иштерине 
катышты. 

Ж.Б. ӨСИ Декабрь айында 
отчет берилет 

ӨСИ жардамы 
менен 

4. А/О иши 
жонундо 
маалымат-
тын элге 
жетишсиз-
диги 

18.А/О нун иши 
тууралуу 
маалыматты 
жыйындар, 
баракчалар, 
кулактандыруу 
аркылуу элге 
жеткизуу 

Маалымат 
таратуу 
иштерин 
уюштуруу 
максатында 
жыйындарды 
өткөрүп, 
маалымат 
тактасын 
уюштурду. 

Жыйындарга 
катышты 

Жыйындарга 
катышты 

 Ж.Б. ӨСИ, Кара-Талаа, 
Кара-Шаар, 
Шор-Булакта 
маалымат 
тактасына 
жарыяланды 
Бенефициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам 

ӨСИ жардамы 
менен 

19.А/Ө имаратына 
сандыкча жасап 
элдин сын 
пикирин угуу, 
тыянак чыгаруу 

А/Ө имаратына 
сандыкча 
жасап элдин 
сын пикирин 
угуу, тыянак 
чыгаруу 

Тыянак 
чыгаруу 
иштерине 
катышуу 

Сандыкчага өз 
пикирлерин 
калтырды. 

Д.Т Тыянак 
чыгаруу 
иштерине 
катышат. 

Ж.Б. Бюджет карала 
электигинен 
уюштурула элек. 

 



5. Ички 
жолдор 

20. Айылдардагы 
ички жолдордун 
ото начар 
участокторун 
аныктоодо 
аныкталды; 
 Шор-Булак 

айылында-8км 
 Кара-Талаа 

айылында-8км 
 Кара-Шаар 

айылында-4км 
 Оттук 

айылында-6км 
 Туура-Суу 

айылында 3км 

Аныкталган 
начар 
участокторду 
ондоо. 

Бюджеттен 
каржы 
маселесин 
чечүү 

Аныкталган 
начар 
участокторду 
ондоодо кол күч, 
спонсордук 
жардам. 

Д.Т. ашар ишине 
катышат 

Ж.Б, көчөнүн аты 
коюлган 
жарандардын 
спонсордук 
жардамы 

Каражат 
жоктугунан 
уюштурула элек 

 

21. Техника 
каражаттарын 
табуу, келишим 
тузу 

Техника 
каражаттарын 
табуу, 
келишим тузу 

Бюджеттен 
каржы 
маселесин 
чечүү 

Кол күч, 
спонсордук 
жардам. 

Д.Т.ашар ишине 
катышат 

Ж.Б, көчөнүн аты 
коюлган 
жарандардын 
спонсордук 
жардамы 

 22. Жолдорго 900 
тн кум, 600 тн  
шагыл тогуу, 
ондоо 

Жолдорго  900 
тн кум, 600 тн  
шагыл тогуу, 
ондоо 

Бюджеттен 
каржы 
маселесин 
чечүү 

Кол күч, 
спонсордук 
жардам. 

Д.Т.ашар ишине 
катышат 

Ж.Б, көчөнүн аты 
коюлган 
жарандардын 
спонсордук 
жардамы 

23. Көчөлөргө 
коюлган аттардын 
тактасын 
жаныртуу 

Көчөлөргө 
коюлган 
аттардын 
тактасын 
жаныртуу 

Токтом 
чыгаруу 

Кол күч, 
спонсордук 
жардам. 

Д.Т мүчөлөрү 
такларды 
жаныртууга кол 
күч жардамы 

Ж.Б, көчөнүн аты 
коюлган 
жарандардын 
спонсордук 
жардамы 

Кара-Талаада 
орнотулуп 
башталды 
Д.Бозов көчөсү 

 

6. Сугат 
суу 
система-
сын 
эскилиги. 

24. Комиссия тузу Комиссия 
туздү 

Комиссия 
курамын 
бекитет 

Комиссия 
курамы менен 
таанышат 

Комиссиянын 
курамына 
киришет 

Ж.Б, Каражат 
жоктугунан 
уюштурула элек 

 

25.Арыктарды 
жана лотокторду 
карап чыгуу 

Комиссия 
тыянагын 
карап чыгып 
тиешелүү 
чечим кабыл 
алды 

Чечимди 
сессияда 
бекитет 

Арыктарды жана 
лотокторду карап 
чыгууга катышат 

Д.Т мүчөлөрү 
арыктарды жана 
лотокторду 
карап чыгууга 
катышат 

Ж.Б,  

26. Дефект Деф .актыны Токтом Деф .актыны Д.Т мүчөлөрү Ж.Б,  



актысы тузулдү кабыл алат. чыгаруу менен таанышат деф.акт түзүүгө 
катышты 

27.Техникалык 
инспектор табуу 
жана келишим 
тузуү 

Техникалык 
инспектор 
табуу жана 
келишим тузуү 
иштерин 
жүргүзөт, 
маалымат 
тактасына 
жарыялады 

Келишимди 
бекитет 

Техникалык 
инспектор табуу 
жана келишим 
тузуү иштери 
менен маалымат 
такасынан 
таанышты   

 Д.Т, келишим 
тузуү иштери 
менен маалымат 
тактасынан 
таанышты   

Ж.Б,  

28.Долбоордун 
сметасын тузу 

Долбоордун 
сметасын туздү 

Долбоордун 
сметасын 
бекитти 

Долбоордун 
сметасы менен 
таанышты 

 Д.Т 
,Долбоордун 
сметасы менен 
таанышты 

Ж.Б  
Каражат 
жоктугунан 
уюштурула элек 

 

 29.Каражат издоо ЫКӨФ 
кайрылды 
 

ЫКӨФ 
сунуш 
берилди 

Донорлорго 
кайрылуу 
тууралуу 
маалымат менен 
таанышты 
   

Донорлорго 
кайрылуу 
тууралуу 
маалымат менен 
таанышты 
  

Ж.Б 
 

 

30.Кара-Талаа 
айылындагы «Ак-
Булун» 
участкасына 

ЫКӨФ 
кайрылды 

ЫКӨФ 
сунуш 
берилди 

Кол күч жардамы Д.Т ашар ишине 
катышты. 

ЫКӨФ 450 мин сом 
ЫКӨФбөлүү 
каралган менен, 
каражат келе 
элек 

 
 
 

 31.Оттук, Кара-
Шаар 
айылдарынын 
каналына 

 

ЫКӨФ 
кайрылды 

ЫКӨФ 
сунуш 
берилди 

Кол күч жардамы Д.Т ашар ишине 
катышты. 

ЫКӨФ 450мин сом 
ЫКӨФ каралган 
менен 250 мин 
сом ЫКӨФ 
тарабынан 
бөлүндү, 
марафон 
өткөрүлүп, 500 
мин сом каражат 
чогултулуп 25 
км каналды 
ондоого 
жумшалды   түз 
бенефициарлар 

450мин сом 
ЫКӨФ 
каралган менен 
250 мин сом 
ЫКӨФ 
тарабынан 
бөлүндү 
марафон 
өткөрүлүп, 500 
мин сом 
каражат 
чогултулду. 



айылдардын эли 
2800 адам 

32. Шор-Булак 
айылынын «Ала 
көз» каналына 

ПРООНдун 
«Продукты за 
работу» 
долбооруна 
кайрылды. 

Токтом  ПРООНдун 
«Продукты за 
работу» 
долбоорунун 
ишине катышып 
иштеди. 

Д.Т мүчөлөрү 
жумушка 
чыгышты 

ПРООН ПРООНдун 
«Продукты за 
работу» 
долбоорунан 3 
тн ун, 2 тн суу 
май алынып 
иштеген 
адамдарга 
таркатылды 
бенефициарлар 
айылдын эли 
1100 адам 

ПРООНдун 
«Продукты за 
работу» 
долбоорунун 
жардамы менен 

7. Таза 
суунун 
жетишсиз-
диги 

33.СООВППВ 
нын 2013-жылга 
иш планынын 
бекитүү 

СООВППВ 
нын 2013-
жылга иш 
планынын 
бекитүүнү 
уюштуруу 

Планды 
бекитүү 

Планды иштеп 
чыгууга 
катышат(жыйын
дарда) 

Д.Т ,Планды 
иштеп чыгууга 
катышат(жыйын
дарда 

СООВППВ 2013-жылдын 
август айына 
уюштурулуу 
пландалууда 

 

34.СООВППВнын 
иштерин 
көзөмөлгө 
алып,текшерип 
туруу 

Комиссия түзүү.  

СООВППВнын 
иштерин 
көзөмөлгө 
алып,текшерип 
туруу үчүн 
Комиссия 
түзөт. 

Комиссияны
н курамын 
бекитет 

СООВППВнын 
иштерин 
көзөмөлгө 
алып,текшерип 
туруу үчүн 
Комиссия 
түзүүгө катышат 

Д.Т 
комиссиянын 
курамына кирет. 

СООВППВ 

35.Таза суу 
колдонуучуларды
н так тизмесин 
аныктоо. 

Таза суу 
колдонуучулар
дын так 
тизмесин 
аныктоо ишин 
көзөмөлдөйт 

Так тизмесин 
бекитет 

Маалымат 
тактасы аркылуу 
тизме менен 
таанышып 
,тактоого 
катышат. 

Д.Т мүчөлөрү 
тизме тактоо 
ишине катышат. 

СООВППВ 

36.Таза сууга 
төлөгөн жана 
төлөбөгөн 

Таза сууга 
төлөгөн жана 
төлөбөгөн 
адамдардын 

Төлөбөгөн 
адамдарга 
чара 
колдонуу 

Төлөбөгөн 
адамдар тизмеси 
менен таанышуу. 

Д.Т. Төлөбөгөн 
адамдарды 
уяткаруу иштери 

СООВППВ 



адамдардын 
тизмесин 
көрүнүктүү жерге 
илүү.  

тизмесин 
көрүнүктүү 
жерге илүү 
тууралуу 
чечими. 

чечимдери. 

37.Үйүнө 
уруксаатсыз суу 
түтүгүн 
киргизгендерге 
чара көрүү. 

Үйүнө 
уруксаатсыз 
суу түтүгүн 
киргизгендерге  
каршы  чара 
көрүү 
чечимдери 

Үйүнө 
уруксаатсыз 
суу түтүгүн 
киргизгендер
ге  каршы  
чара көрүү 
чечимдерин 
колдоосу. 

Үйүнө 
уруксаатсыз суу 
түтүгүн 
киргизгендердин 
тизмеси менен 
таанышуу. 

Аксакалдар соту 
Үйүнө 
уруксаатсыз суу 
түтүгүн 
киргизгендерге  
каршы  чара 
көрүү иштери.  

СООВППВ  

38.Эл менен 
кенешип таза 
суунун тарифин 
бекитүү. 

Жыйындарды 
өткөрүүнү 
уюштуруу 
иштери 

Жыйындарга 
катышуу, 
таза суунун 
тарифин 
бекитүү. 

Жыйындарга 
катышуу 

 Д.Т мүчөлөрү 
тариф иштеп 
чыгууга 
катышып 
,Жыйындарга 
катышуу 

СООВППВ 

 39.Элге таза суу 
пайдалануу 
боюнча абал 
тууралуу коомдук 
угуу өткөрүү. 

Коомдук угуу 
өткөрүүнү 
уюштуруу 
иштери 

К.У.катышуу К.У.катышуу Д.Т  
К.У.катышуу 

СООВППВ   

40.Улахол айыл 
өкмөтүндөгү 2 
айылга (Шор-
булак, Туура-Суу) 
таза суу 
маселесин 
мамлекеттик 
денгээлде көтөрүп 
чыгуу жана 
кайрылуу жасоо. 

Улахол айыл 
өкмөтүндөгү 2 
айылга (Шор-
булак, Туура-
Суу) таза суу 
маселесин 
мамлекеттик 
денгээлде 
көтөрүп чыгуу 
жана кайрылуу 
жасоо иштери 
(АРИС, 
ПРООН) 

Кайрылууну 
колдоо 
чечимдери 

Кайрылууну 
колдоо 

Кайрылууну 
колдоо 

донор 20 млн сом 
каражат 
керектигинен 
мамлекеттик 
денгээлде 
чечилет.-  
Кайрылдык, 
бирок 
жыйынтык 
чыгалек. 
 
 

 

8. Жаштар-
дын бош 

41. Керектуу 
инвентарларды 

Керектуу 
инвентарларды 

Түзүлгөн 
комиссияны 

Комиссиянын 
курамы менен 

Д.Т. мүчөлөрү 
комиссиянын 

Ж.Б. Донор 
жоктугунан иш 

 



убактысын 
натыйжа-
луу 
откоруугө 
мүмкүнчүл
үгүнүн жок 
болушу. 

аныктоо аныктоо үчүн 
комиссия түзүү 

бекитүү танышты(М.Т.ар
кылуу) 

урамына 
киришти 

токтоп турат 

42. 
Инвентарларды 
алууга каражат 
издөө 

Инвентарларды 
алууга каражат 
издөө иштери, 
ЫКӨФ, ар 
кандай донор 
уюмдарга 

Донор 
уюмдарга 
кайрылуу. 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

Ж.Б. 

 

43. Кара-Талаа 
айылынын 
клубуна 
музыкалык 
аспаптарды,эмере
ктерди алуу 

Инвентарларды 
алууга каражат 
издөө иштери, 
ЫКӨФ, ар 
кандай донор 
уюмдарга. 

Донор 
уюмдарга 
кайрылуу. 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

донор Донор 
жоктугунан иш 
токтоп турат 

 

44. Шор-Булак 
айылынын 
клубуна 
музыкалык 
аспаптарды,эмере
ктерди алуу 

Инвентарларды 
алууга каражат 
издөө иштер, 
ЫКӨФ, ар 
кандай донор 
уюмдарга. 

Донор 
уюмдарга 
кайрылуу. 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

донор 

45. Кара –Талаа 
айылына спорт 
зал куру 

ЫКӨФ 
кайрылуу 

ЫКӨФ 
кайрылуу 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр. 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр 

ЫКӨФ 

46. Туура-Суу 
айылындагы 
спорт залдын 
полун 
алмаштыруу.  

ЫКӨФ 
кайрылуу 

ЫКӨФ 
кайрылуу 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр. 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр 

ЫКӨФ 

47. Шор-Булак 
айлына спорттук 
тренажердук 
шаймандарды 

Инвентарларды 
алууга каражат 
издөө иштер, 
ЫКӨФ, ар 
кандай донор 

Донор 
уюмдарга 
кайрылуу. 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

Кош салым үчүн 
спонсордук 
каржылоо 

донор 



сатып алуу уюмдарга. 

48. Шор-Булак 
айылында клубду 
ремонттон 
өткөрүү 

 

ЫКӨФ 
кайрылуу 

ЫКӨФ 
кайрылуу 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр. 

Кайрылууну 
колдоду,кол күч 
жардамына даяр 

ЫКӨФ 

49.Маданий 
майрамдарды 
уюштуруу 

Кара-Шаар 
айылында 
«Жаз ажары-
2013» 
конкурсун 
уштуруу 
иштерине 
көмөк. 

Конкурсту 
өткөрүүгө 
катышты. 

Конкурсту 
өткөрүүгө 
катышты. 

Маданият 
кызматкерлери 
конкурсту 
уюштурду 

Ж.   Б . 
спонсорлор 

8-мартка карата 
айылында «Жаз 
ажары-2013» 
конкурсу өттү. 
200 адам 
катышты. 
Бенефициарлар -
200 айылдардын 
жаштары 

 Ж.  Б - 1500 
сом. 
Спонсорлор -
4500 сом.  
 

«Нооруз -2013» 
майрамын 
утурлай Айыл 
аралык ,көчө 
аралык 
конкурстарды 
откөрүүдө 
көмөк. 

Майрамдар-
ды өткөрүүгө 
каражат 
бюджеттен 
карады.  

Айыл аралык, 
көчө аралык 
конкурстарга 
катышуусу. 

Жаштар 
бирикмеси, АДК 
мүчөлөрү 
конкурстарды, 
лотерея 
оюндарын 
өткөрүүнү 
уюштурду 

Ж.   Б . 
спонсорлор, Эл 
Булак СООВП 

Нооруз -2013» 
майрамын 
утурлай Айыл 
аралык ,көчө 
аралык 
конкурстарды 
откөрүлдү 1500 
адам катышты 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
6544 адам 

Ж.Б.- 20мин 
сом 
Спонсорлор-
12мин сом 
Эл Булак 
СООВПП-
2мин сом. 
 

Оттук 
айылында 
«Ыр-кесе», 
Түшүм-2012 
майрамын 
уюштурууга 
көмөк  

Майрамдар-
ды өткөрүүгө 
каражат 
бюджеттен 
карады. 

Майрамдарга 
катышуу 

Жаштар 
бирикмеси, АДК 
мүчөлөрү 
конкурстарды 
өткөрүүнү 
уюштурууга 
көмөк көрсөттү. 

Ж.   Б . 
спонсорлор, 
жайыт комитети. 

Оттук айылында 
«Ыр-кесе», 
Түшүм-2012 
майрамын 
уюштурулду. 
Бенифициарлар:   
айылдардын 

ЖБ 10мин сом. 
Спонсорлор 
100мин сом, 
жайыт 
комитети 2мин 
сом 



 

 

 

жашоочулары-  
2544 адам 

50. Спорттук 
мелдештерди 
уюштуруу. 

7-апрель 
күнүнө карата 
волейбол оюну 
боюнча 
мелдеш 
өткөрүүнү 
уюштурду 

Майрамдар-
ды өткөрүүгө 
каражат 
бюджеттен 
карады. 
Мелдешке 
катышты 

Мелдешке 
катышты 

Жаштар 
бирикмеси, АДК 
мүчөлөрү 
мелдешти 
өткөрүүнү 
уюштурууга 
көмөк көрсөттү. 

Ж.   Б . 
спонсорлор 

7-апрель 
күнүндө 
Ш.Кулакуновду
н элесине  карата 
волейбол оюну 
боюнча мелдеш 
өткөрүлдү.каты
шты 250 адам, 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
544 адам 

ЖБ 5мин сом 
Спонсорлор -
30 мин сом 

Нооруз -2013 
майрамына 
карата спортун 
5 түрү боюнча 
мелдеш 
уюштурду. 

Майрамдар-
ды өткөрүүгө 
каражат 
бюджеттен 
карады. 
Мелдешке 
катышты 

Мелдешке 
катышты 

Жаштар 
бирикмеси, АДК 
мүчөлөрү 
мелдешти 
өткөрүүнү 
уюштурууга 
көмөк көрсөттү. 

Ж.Б, спонсорлор Нооруз -2013 
майрамына 
карата спортун 5 
түрү боюнча 
мелдеш 
уюштурулду. 
Катышкандар -
600 адам 
Бенифициарлар:   
айылдардын 
жашоочулары-  
700 адам 

Ж.Б.20000 сом 
 
Спонсорлор - 
16000 сом 
 


