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Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Көк-Жар айылдык аймагынын 2020 – 2022-ж.ж. үчүн 
СОЦИАЛДЫК-ЭКОНОМИКАЛЫК ПРОГРАММАНЫ ИШКЕ АШЫРУУ БОЮНЧА АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ  

 
Артыкчылыктуу багыт. Пландоо, башкаруу жана админстрациялоо 
Максат: Көк-Жар айылдык аймагынын кызматкерлеринин эмгектенүүсүнө жогорку деңгээлде шарт түзүп берүү аркылуу ЖӨБ 
органдарынын тургундарга  кызмат көрсөтүүсүнүн сапатын жогорулатуу. 
Айылдык аймактын социалдык-экономикалык маселелерин чечүүдө жарандардын активдүүлүгүн, маалымдуулугун жогорулатуу. 

№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер Ишке ашыруу 
мөөнөттөрү 

Күтүлгөн жыйынтыктар/ 
көрсөткүчтөр 

Бюджет Жооптуу 
аткаруучулар 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
1. Көк-Жар айыл 

аймагынын 60 (%) 
га жакын жаран-
дарды жергиликтүү 
маанидеги 
маселелерди 
чечүүгө 
катыштыруу.  

«Жергиликтүү демилгелер-
ди» колдоо боюнча  жобону 
кабыл алуу жана ишке 
ашыруу. 
Жылына 2 жолудан кем эмес 
калк менен жолугушууларды 
өткөрүү. 
Маалыматтарды такчаларга / 
сайтка жайгаштыруу. 

2020 2021 2022 60% га жакын жарандар ЖӨБгө 
катышат.  
Жергиликтүү маанидеги 
маселелерди чечүүдө жылына 3 
төн кем эмес демилгелер 
колдоого алынат. 
40% калк маалыматка ээ болот. 

600,
0 

600,
0 

600,
0 

Айыл өкмөт, 
айылдык 
кеңештин 
төрагасы, 
жооптуу катчы, 
аппарат 
кызматкерлери. 

2. ЖӨБ органдарынын 
калкка кызмат 
көрсөтүүсүнө 
шартты түзүү. 

АӨ имаратынынын алдына 
брусчатка коюу. Заборду 
жылдыруу. Унаа коюучу 
жайга арка куруу. Эшиктерди 
алмаштыруу.  
 

2020   АӨ имаратынын чатыры 
алмаштырылат жана ЖӨБ 
органдарына шарт түзүлөт. 
Жаңы заманбап арка курулат 

400,
0 

- - Айыл өкмөт  
башчысы, 
жетектөөчү адис 

Айыл өкмөтүнүн имаратына 
кире берүү жерине жаңыдан 
тосмо куруу, батыш жана 
чыгыш тараптагы айыл 
аймактын аталышын 
жаңыдан жазуу. 

2020  2022 АӨ имаратына кирүү жайына 
жаңыдан тосмо курулат жана 
АӨ аталыштары жазылган 
аталыштар жаңыланат. 

500,
0 

- 300.
0 

Айыл өкмөт  
башчысы, 
жетектөөчү адис 

Айыл Өкмөттүн админис-
тративдик имаратын оңдоп 

 2021  АӨ имаратынын эскилиги 
жетип калган шиферлери 

- 500,
0 

- Айыл өкмөт  
башчысы, 
жетектөөчү адис 
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түзөө жана чатырын 
алмаштыруу 

алмаштырылып, тамы 
жаңыланат. 

Мебель алуу. 2020   Аппарат кызматкерлери 
офистик эмеректер менен 
камсыз болушат. 

50,0 - -  

Сарыканды айылынын айыл 
башчысынын каанасын 
оңдоп түзөө 

  2022 Айыл башчынын каанасы 
капиталдык оңдоодон 
өткөрүлөт. 

- - 100,
0 

К. Насиров 

3. АӨ кызматкер-
леринин дараметин 
жогорулатуу 

Атайын курстарда окуу. 2020 2021 2022 Ар бир адис, өзүнүн кесипти-
гине ылайык, билим дараметин 
жогорулатуу максатында окуу-
лардан өткөрүлөт жана серти-
фикаттарга ээ болушат. 

30,0 
 

 

50,0 60,0 Айыл өкмөт  
башчысы 

4. Жергиликтүү 
бюджеттин киреше 
бөлүгүн 30% 
жогорулатуу 

Салык төлөөчүлөргө анализ 
жүргүзүү. 
Салык төлөөчү ишканалар-
дын ачылышына шарт түзүү. 

2020 2021 2022 Жергиликтүү бюджеттин кире-
ше бөлүгүн 30% жогорулайт. 
Жергиликтүү көйгөйлөрдү 
чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. 

- - - Аппарат 
кызматкерлери. 

Артыкчылыктуу багыт. Экономикалык маселелер 
Максат: Көк-Жар айылдык аймагынын экономикасын, анын ичинде мал чарбачылыгын өнүктүрүүгө, айыл чарба өсумдуктөрдүн 
жана мөмө жемиштердин түшүмдүүлүгүн жогорулатууга жана өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө көмөктөшүү. 

№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер 

Ишке ашыруу 
мөөнөттөрү Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 
Бюджет Жооптуу 

аткаруу-
чулар 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 2020-2023 жылдар 
аралыгында дыйкан- 
фермерлерге асыл-
тукум  мал чарбала-
рын уюштурууга 
көмөктөшүү   
 

Мал чарбачылыгынын 
сапатын жакшыртуу үчүн 
фермерлерге жана айыл 
тургундарына түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү. 

2020  
 
 
 
 

 Фермерлер жана айыл 
тургундары мал 
чарбачылыгынын сапатын 
жакшыртуу боюнча 30% 
фермер маалымдуу болушту. 

- - - Сатаров К., 
Вет адис 

Жасалма уруктандыруучу 
пункттун  ачууга жер 
тилкесин берүү 

  2022 Жасалма уруктандыруучу 
пунктту ачуу боюнча жери 
бөлүнүп берилди 

- - - Сатаров К., 
Вет адис 
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2 Ветеринардык 
тейлөөнүн сапатын 
жогорулатууга 
көмөктөшүү 
 

Ири мүйүздүү малды 
идентификациядан өткөрүү 

2020   Айыл аймагындагы малдын 
башы такталат.  
Ири мүйүздүү малдын 80 % 
идентификациядан 
өткөрүлдү 

- - - Сатаров К., 
Вет адис 
 

Малды убагы менен вакцина-
ция иштерин жүргүзүүгө 
калкты үгүттөө 

 2021 2022 Малдын жугуштуу оорулары 
алдын алынат. Малдын 
оорусу 2 эсе азаят 

   Сатаров К., 
Вет адис 
 

3 Жайыттарды 
деградацияга 
учуратпоо боюнча  
алдын ала  
чараларды коруу 
 
 

 

Жайыттарды үнөмдүү пайда-
лануу үчүн малчылардын 
көчүп-конуу иштерин 
уюштүруу  

2020 2021 2022 2 жолу элдик жыйналыш 
өткөрүлүп, жайытты туура 
пайдалануу боюнча  
чечимдер кабыл алынды 

- - - Карабаев А., 
жайыт коми-
тетинин 
төрагасы 

Деградация болгон 450 га 
жерге уруктарды себүү 

2020 2021 2022 Жайыттар жакшырат, 450 га 
жерге уруктар себилет 

150,0 
Жайыт 
К 

130,0 
Жайыт 
К 

120,0 
Жайыт 
К 

Карабаев А., 
жайыт коми-
тетинин 
төрагасы 

Жайытты туура пайдалануу 
боюнча  айыл тургундарына 
түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү 

2020 2021 2022 Жайытты туура пайдалануу 
боюнча жылына 1ден кем 
эмес чогулуштар өткөрүлөт 

- - - Карабаев А., 
жайыт коми-
тетинин 
төрагасы 

4 Жайыттардын 
инфраструктурасы 
жакшыртуу 

Жайытка баруучу 45 км 
жолду 3 жылдын ичинде 
оңдоп түзөө 

2020 2021 2022 Барууга мүмкүн болбогон 
жайлоолорго 45 км жол 
салынат. 

120,0 
Жайыт 
К 

90,0 
Жайыт 
К 

80,0 
Жайыт 
К 

Карабаев А., 
жайыт 
комитетини
н төрагасы 

Жайыт жерлеринде малдарды 
сугаруу үчүн булактардын 
көздөрүн оңдоо 

2020 2021 2022 Малдарды сугаруу үчүн 
булактардын көздөрү 
оңдолот 

150,0 
Жайыт 
К 

120,0 
Жайыт 
К 

90,0 
Жайыт 
К 

Карабаев А., 
жайыт коми-
тетинин 
төрагасы 

5 Айыл чарба 
өсүмдүктөрүн 
өстүрүү боюнча 
дыйкандарга жана 
айыл тургундарына 
көмөк көрсөтүү 

Айыл тургундарына которуш-
туруп айдоону жана айыл 
чарба техникаларын туура 
пайдалануу боюнча түшүндү-
рүү иштерин жүргүзүү  

2020 2021 2022 Айыл тургундарына кото-
руштуруп айдоону, айыл 
чарба техникаларын туура 
пайдалануу боюнча, сапат-
туу үрөөндөрдү жана жер 
семирткичтерди пайдалануу-
лары боюнча жыйналыштар 

- - - Калматов 
М., жер 
адиси 
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өткөрүлүп, түшүндүрүү 
иштери жүргүзүлдү 

Сапаттуу үрөөндөрдү жана 
жер семирткичтерди пайда-
лануу боюнча түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 

2020 2021 2022 Айылдык аймак боюнча 
жылына 4 жолу чогулуш 
өткөрүлөт 

- - - Калматов 
М., жер 
адиси 

6 Айыл 
тургундарынын 
кредит алуу 
мүмкүнчүлүктөрүн 
жакшыртуу  

Альянс кредит, Айыл Банк 
ж.б. кредиттик уюмдардын 
маалыматтарын калкка 
жеткируу жана түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 

2020 2021 2022 Кредиттик агенттигинин 
кредит беруу боюнча маалы-
маттары айыл тургундарына 
жеткирилип, түшүндүрүү 
иштери жүргүзүлдү 

- - - Боронова Н., 
экономист 
статист 

7 Суу жетпеген 
кайрак жерлерди 
өздөштүрүүгө 
көмөктөшүү 

Жийде айылындагы Абылгазы 
өрөөнүнө сугат суу алып 
баруу үчүн канал куруу үчүн 
инвестиция тартуу 

  2022 300 га жер суу менен камсыз 
болот.  
Айдоо аянттары кеңейет 

- - 1000,0 Калматов М., 
жер адис, 
Боронова Н., 
экономист 
статист 

Сугаруу үчүн тамчылатып 
сугаруу ыкмасын колдонууга 
инвестиция тартуу 

  2022 Алашан айылындагы 
Нооруке участкасына жана 
Сарканды айылындагы 
Кашка участкасынын 300 га  
жерге тамчылатып сугаруу 
ыкмасы колдонула баштайт 

  1000,0 Калматов М., 
жер адис, 
Боронова Н., 
экономист 
статист 
 

8 Сугат суу менен 
толук камсыз 
болбогон 1800 
гектардын 30% на 
сугат суу жеткирүү 

Жылына 1 км лотокторду 
жана арыктарды оңдоп түзөө 
(Борбош жана Каранай 
айылдары) 

2020 2021 
 
 
 

2022 5,5 км лоток жана арыктар 
тазаланат  

60 миң 
сом 
(СПА) 

60 миң 
сом 
(СПА) 

60 миң 
сом 
(СПА) 

Абдулазизов
М., СПАнын 
аткаруучу 
директору 

Сапарбаев каналынан бөлүн-
гөн суу кетүүчү арыктарды 
толугу менен алмаштыруу 

2020 2021 
 
 

2022 165 га жер сугат суу менен 
камсыз болот 

60 миң 
сом 
(СПА) 

40 миң 
сом 
(СПА) 

- Абдулазизов
Мухтар 

2,5 км аралыкта арыктардарды 
тазалоо (Сарыканды жана 
Алашан айылдары) 

 2021 2022 540 гектар жер сугат суу 
менен камсыз болот 

- - - Абдулазизов
Мухтар 

9 СПАнын кирешесин 
20% га жогорулатуу 

- дыйкандар менен 5 жылдык 
келишим түзүү, 

- жер аянттарын тактоо, 
- талон системасын киргизүү 

2020 
 
2020 

 
2021 
 
2021 

 
 
 
2022 

СПАнын кирешесин 20% га 
жогорулайт. Тейлөө 
кызматы жакшырат 

- - - Абдулазизов
М., СПАнын 
аткаруучу 
директору 
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10 Улуу Тоо участка-
сына күнүнө 3000 
тонна цемент чыга-
руучу заводдун ачы-
лыша көмөктөшүү 
 

- жер бөлүп берүү 2020   Цемент заводу ачылат. 2000 
ге жакын адам жумуш орду 
менен камсыз болот. 
Жергиликтүү бюджеттин 
киреше булагы көбөйөт 

- - - Калматов 
М., жер адис 

11 Аялдарды, кыз-ке-
линдерди, жаштарды 
жумуш орун менен 
камсыз кылуу үчүн 
шарт түзүп берүү 

Бош имараттарды ижарага 
берүү (бакыт үйү) 

2020 2021 2022 Бош имараттар ижарага 
берилет 

 - - Алиева Ш, 
Маматали-
ева С. 

Артыкчылыктуу багыт. Айлана-чөйрөнү коргоо 
Максат: Айлана-чөйрөнү коргоону жакшыртуу. 

№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер 

Ишке ашыруу 
мөөнөттөрү Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 

Бюджет Жооптуу 
аткаруучулар 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1. Айыл аймакты 
таштандылардан 
арылтуу менен айыл 
тургундарына 
айлана-чөйрөнүн 
тазалыгын сактоосун 
камсыз кылуу 

Айыл тургундарына 
таштандыларды бөлүп 
таштоо боюнча түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 
 

2020 2021 2022 Айыл тургундарынын 70% 
жашоочулары  таштанды-
ларды урналарга бөлүп 
таштоо боюнча маалымдуу 
болуп, сала башташты 

 

- - - Жер адиси 
Калматов М.,  
‘Көк-Жар-Таза-
лык’ муници-
палдык ишкана-
сынын дирек-
тору А. Акматов 

Көк-Жар айыл аймагындагы 
айылдардын ичинде  
таштанды төгүүчү 30 даана 
урналарды орнотуу  
 

2020 2021 2022 Аймактагы 6 айылдын 
ичиндеги билим берүү 
мекемелерине жана негизги 
көчөлөргө таштанды төгүүчү 
урналар 30 санда орнотулду 

300,0 300,0 300,0 Калматов М., 
А. Акматов 

График менен таштандыны 
чогултууну уюштүрүу 2020 2021 2022 График менен таштанды 

чогултуу уюштурулду - - - А. Акматов 

Калктын жана коммерциялык 
ишканалар (базар) менен  
таштанды чогултуу жана 
чыгаруу үчүн төлөмдөрдү 
төлөөсү үчүн иштерди алып 
баруу 

2020 2021 2022 Таштандыны чогултуу жана 
чыгаруу үчүн төлөмдөр 
чогула баштады 
  

- - - А. Акматов 
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Тариф саясатын бекитүү 2020   Тариф бекитилет - - - АӨ жана 
айылдык кеңеш 

Калк жана коммерциялык 
уюмдар (базар) менен 
келишимдерди түзүү 

2020 2021 2022 Калк жана коммерциялык 
уюмдар менен келишимдер 
түзүлүп, тарифтердин 
топтолушу 2 эсеге көбөйөт 

- - - Айыл өкмөтү 
жана айылдык 
кеңеш 

2. Борбордук таштанды 
сактоочу жайды 
ирээтке келтирүү 

Мыйзам чегинде таштанды 
таштоочу жайдын иш 
кагаздарын бүрүү 

2020 2021 2022 Мыйзамдуу борбордук 
таштанды таштоочу жай 
ачылат 

10 15 - Калматов М 

Таштанды таштоочу жайдын 
айланасын тосуу 

 2021 2022 Таштанды таштоочу жайдын 
айланасы тосулуп, коопсуз-
дук сакталат. Мыйзамсыз 
таштанды таштоочу жайга 
таштанды ташталбайт 

- 69,0 230,0 А. Акматов 

 ‘Көк-Жар-Тазалык’ 
муниципалдык ишка-
насынын материал-
дык-техникалык 
базасын чыңдоо 

Таштанды ташуу үчүн 
атайын машина сатып алуу, 
2 спецмашина лизингге 
Айыл банктан 

 2021 2022 2 атайын таштанды ташуучу 
машина алынып, графикке 
ылайык айыл ичиндеги таш-
тандылар ташылып 
чыгарылат 

- 1200,0 600,0 А. Акматов 

4 Коомдук жерлерди 
жашылдандыруу 
жана ирригация 
системасын оңдоо 

Көп жылдык бактарды 
отургузуу – 150 даана   2021 2022 Айылдык аймактын борбор-

дук көчөлөрү жана эс алуучу 
жайларына көп жылдык 150  
бак-дарактар отургузулат 

- 80,0 100,0 Жалпы аппарат 
кызматкерлери 

Бир жылдык өсүмдүктөрдү 
(гүлдөрдү) 700 даана 
отургузуу 

2020 2021 2022 Айылдык аймактын борбор-
дук көчөлөрү жана эс алуучу 
жайларына бир жылдык кооз 
700 даана гүлдөр отургузу-
луп, айлана көрккө келет 

30,0 40,0 40,0 Жалпы аппарат 
кызматкерлери 

Көрктөндүрүлгөн жайларды 
сактап калуу иштерин 
жүргүзүү 

2020 2021 2022 Ушул күнгө чейин көрктөн-
дүрүлүп келген жайлардын 
абалы туруктуу сакталат 

50,0 60,0 80,0 Жалпы аппарат 
кызматкерлери 

Каранай айылына 100 м. 
темир труба сатып алуу  
 

2020 2021 2022 Ар жыл сайын улантылып, 3 
жыл ичинде 100 м аралыкта-
гы ички арыктарга трубалар 
алынып коюлат 

80,0 100,0 100,0 Ш. Жолдошев 
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Көк-Жар айылына 150 м.  
темир труба сатып алуу  
 

2020 2021 2022 Көк-Жар айылы боюнча 150 
метр ички арыктарга толугу 
менен темир трубалар 
орнотулат 

100,0 100,0 100,0 Г.Төөлөсбаев 

Сарыкаңды айылына 200 м 
темир труба сатып алуу  

2020 2021 2022 Ар жыл сайын улантылып 3 
жыл ичинде 200 м аралыкта-
гы ички арыктарга трубалар 
алынып коюлат 

50,0 100,0 150,0 К. Насиров  

Алашан айылына 60 м темир 
жана азбест труба сатып алуу   
 

2020 2021 2022 Алашан айылынин 60 метр 
аралыктагы ички арыкта-
рына трубалар орнотулат 

65,0 70,00 70,0 Н. Эргешов 

Борбаш айылына 200 м 
темир труба сатып алуу  
 

2020 2021 2022 Ар жыл сайын улантылып 3 
жыл ичинде 200 м аралык-
тагы ички арыктарга 
трубалар алынып коюлат 

120,0 150,0 150,0 Б. Исмаилов  

Жийде айылына 50 м темир 
труба сатып алуу учун  
 

2020 2021 2022 Жийде айылына 50 чакырым 
ички арыктарга трубалар 
алынып орнотулат 

20,0 40,0 50,0 А. Жунусов 

Артыкчылыктуу багыт. Коомдук тартип жана коопсуздук 
Максат: Көк-Жар айылдык аймагынын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана коомдук тартипти сактоого көмөктөшүү. 

№ Тапшырмалар Чаралар/ иш 
аракеттер 

Ишке ашыруу мөөнөттөрү Күтүлгөн 
жыйынтыктар/көрсөткүчтөр 

Бюджет Жооптуу 
аткаруучулар 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Коомдук тартип 
жана коопсуздук-
ту сактоого көмөк-
төшүү 

Элге түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү 
 

2020 2021 2022 40% элге түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлөт 

- - - ИИБнүн 
кызматкерлери, 
айыл башчылар 

2 Жаштардын жана 
балдардын кооп-
суздугун  камсыз 
кылууга 
көмөктөшүү 

Участкалык инспектор 
менен биргеликте 
жаштарга жана 
балдарга жыйналыш 
өтүп түшүндүрүү 

2020 2021 2022 Жаштар кылмыштуулук 
боюнча маалымат алышат 
жана кылмыштуулуктун саны 
1% азаят 

- - - ИИБнүн кызмат-
керлери, АӨ баш-
чысынын орун 
басары жана айыл 
башчылар 

3 Өзгөчө кырдаал-
дар боюнча калк-
тын маалымдуулу-
гун камсыз кылуу 

Көк-Жар ААда өзгөчө 
кырдаалдар жана өрт 
коопсуздугу боюнча ар 
түрдүү кырсыктардан 
калк арасында мамле-

2020 2021 2022 Калктын маалымдуулугу 20% 
га жогорулайт 

- - - ӨКМ кызматкер-
лери, АӨ өзгөчө 
кырдаалдар 
боюнча адиси 
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кеттик камсызданды-
руу боюнча түшүндү-
рүү иштерин жүргүзүү 

4 Жугуштуу 
оорулардын  
алдын алууга 
көмөктөшүү 

АДК менен бирге элге 
түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү 

2020 2021 2022 Эл арасында жугуштуу 
оорулардын алды алынат жана 
саны 10% азайат 

70,0 70,0 70,0 Айыл өкмөтүнүн 
вет.адиси 

Жолбун иттерди атуу 2020 2021 2022 Жолбун иттер атылып, элдин 
коопсуздугу каралат 

180,0 180,0 180,0 АӨнүн вет.адиси., 
айыл башчылар 

5 Жаратылыш 
кырсыгынан 
жабыр тарткан 
жарандарга 
жардам берүү 

Жаратылыш кырсык-
тары болгон учурда 
жабыркаган калкты 
бекер тамак-аш жана 
дары-дармектер менен 
камсыз кылып туруу 

2020 2021 2022 Жаратылыш кырсыгынан 
жабыр тарткан жарандар бекер 
тамак-аш продуктулары жана 
дары-дармектер менен камсыз 
болуп турушат 

100,0 110,0 120,0 Айыл өкмөтүнүн 
өзгөчө кырдаал-
дар боюнча адиси 

Артыкчылыктуу багыт. Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 
Максат: Көк-Жар айылдык аймагынын жарандарына жашоого ыңгайлуу жана жагымдуу шарттарды түзүү. 

№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер Ишке ашыруу 
мөөнөттөрү Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 

Бюджет Жооптуу 
аткаруучулар 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
. Көк-Жар айыл 

аймагындагы 20 
км ички 
жолдордун 
абалын 
жакшыртуу 

Борбаш айылынын ички 
жолунун 3 км аралыгына шагыл 
төгүү 

2020   Борбаш айылынын 3 км аралы-
гында И.Жусубалиев жана 
О.Алыбаев көчөлөрүнүн тургун-
дарынын басып жүрүшүнө 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

50,0   Б. Исмаилов 

Борбаш айылынын жол четине  
4 км аралыкта тротуар салуу 

2020 2021 2022 Борбаш айылынын 4 км 
аралыкка тротуар салынып, 150 
кожолукка жолдо жүрүүгө 
ыңгайлуу шарт түзүлөт 

100,0 100,0 100,0 Б. Исмаилов 

Сарыканды айылынын жаңы 
конуштарынын ички жолуна 1 
км шагыл төгүү 

2020   Сарыканды айылынын 1 км 
жолго шагыл төгүлөт 

75,0   К. Насиров 

Каранай айылынын жаңы 
конуштарынын 4 км жолуна 
шагыл төгүү 

2020 2021 2022 Каранай айылынын 4 км жолго 
шагыл төшөлүп, жолдордун 
абалы жакшырат 

105,0 105,0 150,0 Ш. Жолдошев 
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Алашан айылын жаңы 
конуштарынын 2 км жолдоруна 
шагыл төгүү 

2020  2022 Алашан айылынын ички жолдо-
рунун 2 км аралыгына шагыл 
төшөлүп, жолдор жакшыртылат 

150,0  150,0 Н. Эргешов 

Жийде айылынын ички 
жолунун 1 км аралыгына шагыл 
төгүү 

2020   Борбаш айылынын 1 км 
аралыктагы жолго шагыл 
төшөлүп, тегизделет 

150,0   А. Жунусов 

Там аркасынын чек араларын 
жылдыруунун натыйжасында 
ички жолдорду кеңейтүү 

2020 2021 2022 Жолго чыгып кеткен там арка-
лардын чек аралары жылдыры-
лып, ички жолдор кеңейтилет 

- - - М. Калматов, 
айыл башчылар 

Көк Жар айылынын ички 
жолунун 4 км аралыгына шагыл 
төгүү 

2020 2021 2022 Көк-Жар айылынын ар жыл 
сайын улантылып 3 жыл ичинде 
4 км аралыктагы жол сүрүлүп, 
шагыл төшөлөт 

150,0 150,0 225,0 Г. Төөлөсбанв 

  Алашан айылына 1 км ички 
жолдорго шагал төшөө 

2020 2021 2022 Алашан айылына 1 км ички 
жолго шагал төшөлөт 

60.0 70.0 80.0 Эргешев Н 

2. Жалпы 
пайдалануудагы 
жерлерге  30 км  
түнкү жарык 
берүүнү 
уюштүрүу.   

Алашан айылынын көчөлөрүнө 
жалпы 100 жарык берүүчү шам-
чырактарды орнотуу 

2020 2021  Алашан айылынын көчөлөрүнүн 
тургундарынын түнкүсүн басып 
жүрүүсүнө ыңгайлуу шарттар 
түзүлүп, 5 км жол жарыктан-
дырылат 

50,0 90,0  Н. Эргешов 

Жийде айылынын 2 көчөсүнө 
жарыктандыруу үчүн шам 
чырактарды орнотуу 

- 2021 2022 Жийде айылынын 2 көчөсүнүн 
тургундарынын түнкүсүн басып 
жүрүүлөрүнө ыңгайлуу шарттар 
түзүлөт  

- 100,0 80,0 А. Жунусов 

Каранай айылынын 2 көчөсүнө 
жарыктандыруу үчүн шам 
чырактарды орнотуу 

- 2021 2022 Каранай айылынын 2 көчөсүнүн 
тургундарынын түнкүсүн басып 
жүрүүлөрүнө ыңгайлуу шарттар 
түзүлдү 

- 80,0 100,0 Ш. Жолдошев 

Көк-Жар айылынын көчөлоруно 
жалпы 100 жарык беруучу шам-
чырактарды орнотуу 

2020 2021 2022 Көк-Жар айылынын көчөлөрү-
нүн тургундарынын түнкүсүн 
басып жүрүүлөрүнө ыңгайлуу  
шарттар түзүлөт 

80,0 50,0 50,0 Г. Төөлөсбаев 

Сарыкаңды айылынын 3 көчө-
сүнө жарык берүүчү шам-
чырактарды орнотуу 

2020 2021 2022 Сарыкаңды айылынын 3 көчөсү-
нүн тургундарынын түнкүсүн 
басып жүрүүлөрүнө ыңгайлуу  
шарттар түзүлдү 

45,0 35,0 40,0 К. Насиров 
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Борбаш айылынын 10 көчөсүнө 
жарык беруучу шам-
чырактарды орнотуу 

2020 2021 2022 Борбаш айылынын 10 көчөсүнүн 
тургундарынын түнкүсүн басып 
жүрүүлөрүнө ыңгайлуу шарттар 
түзүлдү 

160,0 120,0 100,0 Б. Исмаилов 

 Жалпы 
айылдарыдын 
жашоочуларына 
электр жарыгы 
менен камсыз 
болушуна шарт 
түзүү 

Борбаш айылыныда 210 эскили-
ги жеткен столбаларды жана 
чубалгыларды алмаштыруу 

2020 2021 2022 350 кожолук электр жарыгы 
менен камсыз болот.  
210 столба алмашылат 

735,0 
 
25,0 

735,0 
 
25,0 

- Б. Исмаилов 

Сарыканды айылына электр ма-
мычаларын жана 4 км электр 
чубалгыларын орнотуу. 
Трансформатор алуу 

2020 2021  Сарыканды айылына электр 
мамычалары жана 4 км электр 
чубалгылары орнотулат 

475,0 182,0  К. Насиров 

Каранай айылынын жаңы ко-
нуштарына 180 кичи чыңалуу-
дагы мамычаларды орнотуу. 
Электр чубалгыларды сатып 
алуу 

2020 2021 2022 Каранай айылына 130 кичи 
чыңалуудагы мамычалар 
орнотулат 

420,0 490,0 
 
 
 
88,0 

420,0 Ш. Жолдошев 

Алашан айылына жогорку жана 
кичи чыңалуудагы мамычалар-
ды жана чубалгыларын орнотуу. 
Трансформатор алуу  

2020 2021 2022 Алашан айылына 16 жогорку 
жана 80 кичи чыңалуудагы 
мамычалар жана 11,5 км  чубал-
гылары орнотулат. 
Трансформатор алынат 

384,0 438,0 200,0 
 
 
182,0 

Н. Эргешов 

Көк-Жар айылына кичи чыңа-
луудагы мамычаларды жана 
чубалгыларын орнотуу. 
2 трансформатор алуу 

2020 2021 2022 Көк-Жар айылына 171 кичи 
чыңалуудагы мамычалар жана 
26,5 км  чубалгаларын орноту-
луп, 2 трансформатор алынат 

555,0 655,0 564,0 Г. Төөлөсбаев 
 
 

Жийде айылына 100 даана 
электр мамычаларын жана 2 
даана трансформатор сатып 
алуу  

2020 2021 2022 Жийде айылына 60 кичи 
чыңалуудагы мамычалар жана 
40 жогорку мамычалары жана  
2 трансформатор алынат. 

547,5 350,0 400,0 А.Жунусов 

3. Айыл тургунда-
рынын 80 %  таза 
суу менен камсыз 
кылуу  

Борбаш айылынын жаңы 
конушуна 8 км аралыкта суу 
системасын киргизүү 

2020 2021 2022 Борбаш айылынын 40 кожолугу-
нун жашоочуларынын таза суу 
боюнча көйгөйлөрү чечилип 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

100,0 100,0 100,0 Б.Исмаилов  
А. Жаяев 
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Борбаш айылына 1000 м3 суу 
кампасын куруу 

  2022 Борбаш айылына 1000 м3 резер-
вуар курулуп,  айылдык аймак-
тын тургундарынын суу 
маселелери  чечилет 

- - 1 млн 
750,0 
ж/а 
инвест 
7 млн 

А. Жаяев 
 
Б. Исмаилов 

Борбаш айылында 1500 
аралыкта суу системасынын 
трубаларын алмаштыруу 

 2021  Борбаш айылынын таза суу 
системасынын 1,5км аралыктагы 
трубалары алмаштырылат 

 100,0  Б. Исмаилов 

Сарыканды айылынын жаңы 
конушуна 2 км аралыкта суу 
системасын киргизүү 

 2021 2022 Сарыканды айылынын 150 ко-
жолугунун жашоочуларынын та-
за суу боюнча көйгөйлөрү чечи-
лип ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

 150,0 150,0 К. Насиров 

Сарыканды айылындагы суу 
скважинасын калыбына 
келтирүү 

 2021  Сарыканды айылындагы суу 
скважинасын калыбына 
келтирилип, 200 кожолук суу 
менен камсыз болот. 

- 200,0 - К. Насиров 
А. Жаяев 

Сарыканды айылындагы суу 
скважинасына бактериялык 
сууну зыянсыздандыруучу 
лампа коюу 

 2021  Сарыканды айылындагы сква-
жинага бактериялык сууну зыян-
сыздандыруучу лампа коюлат 

- 100,0 - К. Насиров 
А. Жаяев 

Сарыканды айылындагы суу 
скважинасынын тегерегин тосуу 
жана жашылдардыруу 

 2021  Сарыканды айылындагы сква-
жинанын айланасы тосулуп, жа-
шылдандыруу жумуштары 
аткарылат 

- 50,0 - К. Насиров 
А. Жаяев 

Каранай айылынын жаңы 
конушуна 1 км аралыкта суу 
системасын киргизүү 

2020 2021  Каранай айылынын 1 км аралык-
та таза суу системалары кирги-
зилип, 20 кожолук таза суу 
менен камсыз болот 

200,0 250,0 - Ш. Жолдошев 
А. Жаяев  
(6 сунуш) 

Алашан айылынын эскилиги 
жеткен суу түтүктөрүн 
алмаштыруу 

2020 2021  Алашан айылынын эскилиги 
жеткен 1 км аралыктагы таза суу 
түтүкчөлөрү жаңыланат 

- 150,0 - Н. Эргешов 
А. Жаяев 

Көк-Жар айылынын жаңы кону-
шуна 3 км аралыкта суу 
системасын киргизүү 

 2021 2022 Көк-Жар айылына 3 км аралыкта 
таза суу киргизилет 

- 250,0 400,0 Г. Төөлөсбаев 
А.Жаяев 

Жийде айылында  1500 метр суу 
түтүгүн тартуу 

 2021 2022 Жийде айылында  1500 метр суу 
түтүгү орнотулат 

 400.0 400.0 Осмоно М  
Жаяев А 
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Айылдык аймактын тургунда-
рынын 50% үйүнө суу киргизүү 
жана суу ченегичтерди орнотуу 

2020   Айылдык аймактын тургунда-
рынын 50% үйүнө суу киргизи-
лип, ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

- - - А.Жаяев 

Негизги суу кабыл кылуучу 
башаттан 4500 метр жерге суу 
алуу үчүн темир труба тартуу 

  2022 Негизги суу кабыл кылуучу 
башаттан 4500 метр жерге суу 
алуу үчүн темир труба тартылат. 
Жалпы суу системасындагы 
суунун көлөмү көбөйүп, таза суу 
менен калк камсыз болот 

- - 2 млн 
812,5 
ж/а 
инвест 
11млн 
262,0 

А.Жаяев 

Эл арасында төлөмдөрдү өз 
убагында төлөө боюнча 
чогулуштарды өткөрүү 

2020 2021 2022 Ар бир айылда 12 жолу суу 
төлөмдөрүн өз убагында төлөө 
боюнча чогулуштар өткөрүлүп 
төлөмдөр өз убагында жүргүзүлөт 

- - - Таза суу 
бөлүмү, айыл 
башчылар 

График түзүп, графиктин 
негизинде айылдарга таза сууну 
жеткирүү 

2020 2021 2022 6 айылга тиешелүү таза суу гра-
фиги түзүлүп, элдер өз мөөнө-
түндө таза суу менен камсыз 
болушат 

- - - А. Жаяев, 
айыл башчылар 

Калк менен сууну үнөмдүү 
пайдалануу боюнча 
жолугушууларды өткөрүү 

2020 2021 2022 Ар бир айылда 12 жолу таза суу-
ну үнөмдүү пайдалануу боюнча 
чогулуштар өтүп, сууну үнөм-
дүү пайдалануу жолго коюлат 

- - - Таза суу 
бөлүмү, айыл 
башчылар 

  Көк-Жар айылына 3 км аралыка 
таза суу киргизилип, элдерди 
таза суу менен калуу 

2020   Көк-Жар айылына 3 км аралыка 
таза суу киргизилип элдер таза 
суу менен камсыз болушат 

150,0 - - Г. Төөлөсбаев 

Артыкчылыктуу багыт. Эс алуу, маданият жана спорт 
Максат: Калктын маданияттуулугун жогорулатуу жана бош  убактысын туура пайдаланууга шарт түзүү. 
№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер Ишке ашыруу 

мөөнөттөрү 
Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 
Бюджет Жооптуу 

аткаруучулар 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
1 Калкты маданий иш-

чараларга тартуу үчүн 
клубдун материалдык 
жана техникалык 
базасын чындоо 

Маданият үйүнүн бөлмөсүнө 
ремонт жасоо 

2020 2021  Маданият үйүнүн материал-
дык жана техникалык базасы  
чыңдалат 

50,0 100,0 - И. Жээнбаев 

Коомдук иш-чараларды 
өткөрүү 

2020 2021 2022 Айылдар арасында даталуу 
күндөргө карата иш-чаралар 
өткөрүлөт 

300,0 300,0 300,0 И. Жээнбаев 
А. Шайыргул 
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2 Балдар арасында көр-
көм чыгармачылыкты 
өнүктүрүү 

Балдар үчүн бий жана комуз, 
сүрөт ийримдерин  
уюштуруу 

2020 2021 2022 50 бала бий жана комуз, сүрөт 
ийримдерге катышат. Комуз 
жана сүрөт тартууну үйрөнөт 
 

- - - Музыкалык 
мектеп 

 Жаштардын 
маданиятын көтөрүү. 
Жаштар үчүн атайын 
маданий борборун ачуу 

Имаратты оңдоп түзөө 2020   Жаштар борборунун имараты 
оңдоп түзөлөт 

- - - И. Жээнбаев,  
Т. Пиримкул к 

Демилгелүү жаштардын 
маданият боюнча 
демилгелерин колдоо 

 2021 2022 Демилгелүү жаштардын мада-
ният боюнча демилгелери 2 
жылда 4 жолу колдоого 
алынат 
 

- - - Г. Маматова 
Т. Пиримкул к 

Маданий байлыктарды жана 
тарыхый жерлерди сактоо 
боюнча кечелерди, иш-
чараларды уюштуруу 

2020 2021 2022 Кылмыштардын алдын алууга 
мүмкүнчүлүк түзүлөт 

- - - Г. Маматова  
Г. Маматалиева 
Т.Пиримкул к 

Дүйнөдө болуп жаткан 
окуяларга карата жаштардын 
оюн туура багыттоо 

2020 2021 2022 Жаштардын оюу дүйнөдө 
болуп жаткан окуяларга карата 
туура багытталып, кругозору 
жогорулайт 
 

- - - Г. Маматова  
Г. Маматалиева 
Т. Пиримкул к 

3 Калкты маданиятты 
өнүктүрүүгө тартуу. 
 

Ыр, бий, поэзия кечелерин 
жандандыруу 

2020 2021 2022 400 гө жакын жарандардын 
бош убактысын туура пайда-
ланууга шарт түзүлөт. 
Тарыхый инсандар, дүйнөлүк 
классиктер жөнүндө маалымат 
алышат 
 

80 90 100 Музыкалык 
мектеби,         
И. Жээнбаев 
Ш. Алиева 

Шыктуулардын багыты 
боюнча ийримдерди 
уюштуруу 

 2021 2022 3 төн кем эмес ийримдер 
ачылып, иштей баштайт 

- - - Музыкалык 
мектеп,  
И. Жээнбаев 
Ш. Алиева 

Элдик көркөм чыгармачы-
лыкка басым жасоо (комуз, 
ооз комуз, музыкалык 
аспаптарын) жандандыруу 

2020 2021 2022 Элдик көркөм чыгармачы-
лыктын жок болуп кетишине 
бөгөт болот. Бош убактыларды 
туура өткөрүүгө шарт түзүлөт 

- - - Музыкалык 
мектеп,  
И. Жээнбаев 
Ш. Алиева 
Т. Пиримкул к 
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4 Калктын маданий 
денгээлин жогорулатуу 

Ыр кеселерди уюштүруу  
жана колдоо көрсөтүү 

2020 2021 2022 Жылына  бир жолу мекемелер 
арасында ыр кесе уюштурулат 

- - - Г. Маматова 
Ш. Алиева 
Т. Пиримкул к 

5 Тарыхый эстеликтерди 
сактоо 

Тарыхый жерлерибиз 
боюнча маалымат жыйноо 

 2021 2022 Өсүп келе жаткан муундарга 
тарыхый из калат  100,0 100,0 Г.Маматова  

И.Жэнбаев 
Кызматы терең атуулдар 
боюнча маалыматтарды 
жыйноо 

2020 2021 2022 Жаштар мыкты инсандар туу-
ралуу маалыматтарга ээ 
болушат 

- - - Г. Маматова  
И. Жэнбаев 
Т. Пиримкул к 
 

Инвестиция тартып, 
аймактык тарыхый борбор 
ачуу 

  2022 Маданий эс алууга шарт 
түзүлөт. Маданий борбор 
ачылат 

- - 5 
млн 

Г. Маматова  
И. Жэнбаев 
 

5 Спорт менен 
машыгууга шарттарды 
жакшыртуу 

Сарыканды айылындагы 
спорт аянтчасынын 
айланасын тосуу 

  2022 Спорт аянтчасынын айланасы 
тосулат 

- - 400,0 К. Насиров 

  Алашан айылында спорт-
комплексинин курулушун  
ичин ондоп түзөө 

2020 2021  Спорт комплекстин курулушу 
аякталат 

300.0 300.0  Эргешев Н 

  Жийде айылында спорт 
аянчасын куруу 

 2021 2022 Спорт аянчасы курулат  300.0 300.0 Осмонов К 

6 Балдарды жана 
жаштарды, анын 
ичинде кыздарды 
сергек жашоого үндөө 

Спорттук иш чараларды 
уюштуруу. 

2020 2021 2022 Жаштар убактысын туура 
пайдаланат. Ден-соолугу чың 
болот. Кыздар спорттук 
оюндарга жана сергек 
жашоого тартыла баштайт 
 

200,0 300,0 300,0 Г. Маматова 
Т. Пиримкул к 

7 Эс алуучу жайлардын 
шартын жакшыртуу, 
мектепке чейинки 
жаштагы балдарга 
шарттарды түзүү 

Көк-Жар эс алуу багынын 
айланасын тосуу. Заманбап 
жабдуулар менен жабдуу. 
Балдар ойноо аянтчасын 
уюштуруу 

 2021 2022 Көк-Жар эс алуу багынын ай-
ланасын тосулат жана заман-
бап жабдуулар менен жабды-
лат. 1 балдар ойноо аянты 
уюштурулат 
 

- 485,0 500,0 АӨ башчысы, 
Алиева Ш.  

  Жийже айылында балдар 
ойноочу аянтча куруу 

 2021 2022 Жийже айылында балдар 
ойноочу аянтча курулат 

 200,0 200,0 Осмонов М. 

8 Айыл аймактагы  жашоо-
чулардын китеп сүйүү-
чүлөрүнө шарт түзүү 

Айылдагы 2 китепкананы 
калыбына келтирүү 

 2021 2022 Эмерек сатып алынат, ремонт  
болот 

 200.0 200.0 Каратаев М. 
Бакиров З. 
Исмаилов Б. 
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Артыкчылыктуу багыт. Билим берүү 
Максат: Сапаттуу билим алууга шарттарды түзүү. Мектепке чейинки билим берүү менен кошумча 20% балдарды камсыз кылуу 

№ Тапшырмалар Чаралар/иш 
аракеттер 

Ишке ашыруу 
мөөнөттөрү Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 
Бюджет Жооптуу 

аткаруучулар 
2020 2021 2022 2020 2021 2022 

1 Мектеп окуучула-
рынын билим тарбия 
алуулары үчүн 
ыңгайлуу шарт түзүү 
менен  материалдык-
техникалык абалын  
жакшыртуу 

«Маданият» орто мек-
тебинин 20 терезе-
лерин алмаштыруу 

 2021  «Маданият» орто мектебинде 
билим алууга шарт түзүлөт – 20 
терезеси алмаштырылат 

- 100,0 - Амирова Ш., 
Насиров К., 

«Маданият»  орто мек-
тебине 50 стол жана 
стул алуу. 
5 комплект компьютер 
алуу 

 2021 2022 «Маданият» орто мектебине 50 
стол жана стул алынат. 
5 комплект компьютер алынат. 
Мектепте билим алууга шарт 
түзүлөт 

- 200,0 100,0 Амирова 
Шарипа 
Насиров 
Канибек 

«Маданият» орто мек-
тебин ысык тамакка 
өткөрүү максатында 
ашканасын капитал-
дык ремоттон өткөрүү 

 2021 2022 «Маданият» орто мектебинин 
ашканасы капиталдык оңдоодон 
өтүп, ысык тамак аш 
программасына киргизилет 

- 250,0 250,0 Амирова 
Шарипа, 
Насиров 
Каныбек   
(8 сунуш) 

«Маданият» орто 
мектебинин залын 
капиталдык ремонттоо 

2020   «Маданият» орто мектебинин чоң 
залы капиталдык ремоттон 
өткөрүлөт 

170,0   Амирова Ш., 
Насиров К.  
(5 сунуш) 

«Борбаш» орто мекте-
бинин терезелерин жа-
на эшигин алмаштыруу 

2020   «Борбаш» орто мектебинин терезе 
эшиктери алмаштырылат 

400,0   Исмаилов Болот 
Абдрахманова 
М. (4 сунуш) 

«Борбаш» орто 
мектебинин 
котельныйын тосуу 

 2021  Мектептин котельныйы тосмо 
менен тосулуп, жаандан алыс 
болот 

- 150,0 - Исмаилов Болот 
Абдрахманова 
Момина  
(5 сунуш) 

«Алашан» орто мекте-
бин ысык тамакка өт-
көрүү максатында аш-
канасын капиталдык 
ремонттон өткөрүү 

 2021  «Алашан» орто мектебинин 
ашканасы капиталдык оңдоодон 
өтүп, ысык тамак аш 
программасына киргизилет 

- 400,0 - Эргешов 
Нурмамат  
(6 сунуш) 

«Дедек-Бүбү» толук 
эмес орто мектебинин 

2020   «Дедек-Бүбү» толук эмес орто 
мектебинин айланасынын 500 

180,0   Эргешова 
Фарида 
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айланасын 500 метрин 
тосуу 

метри тосулат. Мектепте билим 
алууга шарт түзүлөт 

Насиров 
Канибек 

«Дедек-Бүбү» толук 
эмес орто мектебине 2  
интерактивдүү доска 
алуу. 
25 комплект стол жана 
стул алуу 

 2021 2022 «Дедек-Бүбү» толук эмес орто 
мектебине 2  интерактивдүү доска 
алынат. 
25 комплект стол жана стул 
алынат. Мектепте билим алууга 
шарты жакшырат 

- 140,0 100,0 Эргешова 
Фарида 
Насиров 
Канибек 

«Каранай» толук эмес 
орто мектебине 50 
комплект стол жана 
стул алуу. 

2020   «Каранай» толук эмес орто 
мектебине 50 комплект стол жана 
стул алынат. Мектепте билим 
алууга шарт түзүлөт. 

200,0 - - Жумабаева 
Айсулуу 
Жолдошев 
Шермамат 

«Каранай» толук эмес 
орто мектебин 18 
терезесин алмаштыруу 

  2022 «Каранай» толук эмес орто мекте-
бин 18 терезеси алмаштырылат.  
Мектепте билим алууга шарт 
түзүлөт, кааналар жылууланат 

- - 100,0 Жумабаева 
Айсулуу 
Жолдошев 
Шермамат 

«Каранай» толук эмес 
орто мектебине сейф 
сатып алуу 

2020   «Каранай» толук эмес орто 
мектебине сейф сатып алынат. 
Мектепке тишелүү документтер 
сакталат 

15,0 - - Жумабаева 
Айсулуу 
Жолдошев 
Шермамат 

Б. Матаипов орто мек-
тебине эмерек сатып 
алуу. 2 интерактивдүү 
доска алуу 

 2021 2022 Б. Матаипов орто мектебине 60 
даана эмерек 2 интерактивдүү 
доска сатып алынат 

- 240,0 140,0 Эргешов 
Нурмамат 

Б. Матаипов орто мек-
тебине тосмо коюу 

 2021  Б. Матаипов орто мектебине 500 
метр тосмо коюлат 

- 200,0 - Эргешов 
Нурмамат 

  Б. Матаипов атындагы 
орто мектебинин ал-
дына брусчатка басуу 

2020   Б. Матаипов ат. орто мектебинин 
алдына брусчатка басылат. Балдар 
мектепке таза жол менен кирет  

200,0   Эргешов 
Нурмамат 
 

«Ак-Этек» башталгыч 
мектебине тартылган 
интернет чубалгыла-
рын алмаштыруу 

2020   «Ак-Этек» башталгыч мектебине 
тартылган интернет чубалгыларын 
алмаштырылат. Интернет 
байланышы жакшырат 

20,0   Жунусов Адыл 

«Ак-Этек» башталгыч 
мектебине ашкана 
ремонт жасоо 

2020 2021  «Ак-Этек» башталгыч мектебине 
ашкана ремонт жасалат. Сан.гиги-
ена сакталган ашканага айланат 

135,0 100,0  Жунусов Адыл 
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«Жийде» орто мекте-
бине компьютер сатып 
алуу 

2020   «Жийде» орто мектебине компью-
тер сатып алынат. Мектепте 
билим сапаты жакшырат 

250,0   Жунусов Адыл 

 Авариялык абалдагы 3 
билим берүү 
мекемелерине 
мамлекеттик 
бийликтин көңүлүн 
буруу 

Б. Матаипов ат. «Ала-
шан», «Маданият» ор-
то жана Каранай толук 
эмес орто мектептери-
нин имараттарын жа-
ңыдан курууну респу-
бликалык бюджетке 
киргизүү 

2020 2021 2023 Б. Матаипов атындагы «Алашан», 
«Маданият» орто жана Каранай 
толук эмес орто мектептеринин 
имараттарын жаңыдан курууну 
республикалык бюджетке 
киргизилет. Заман талабына жооп 
берген мектептер курулат 

70мл
н 

70млн 70млн Эргешов 
Нурмамат 
Насиров 
Канибек 
Жолдошев 
Шермамат 

2 Мектепке чейинки 
өспүрүм балдардын  
билим тарбия алуулары 
үчүн ыңгайлуу шарт 
түзүү менен  
материалдык-
техникалык абалын  
жакшыртуу 

«Ак-Шоола» бала 
бакчасына кошумча 
топ ачуу үчүн бөлмө 
куруу 

2020 2021  «Ак-Шоола» бала бакчасына ко-
шумча топ ачуу үчүн бөлмө куру-
лат. Мектепке чейинки 60 өспүрүм 
балдардын билим тарбия алуулары 
үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, 
техникалык базасы жакшырат 

200,0 200,0 - Мамырова 
Махабат 
Насиров 
Канибек 

«Ак-Шоола» бала 
бакчасына сан. узелин 
орнотуу. 
Беседка куруу 

2020   «Ак-Шоола» бала бакчасына сан. 
узелин орнотулат. 
Беседка курулат. Мектепке 
чейинки 60 өспүрүм балдардын  
билим тарбия алуулары үчүн 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

150,0 - 200,0 Мамырова 
Махабат 
Насиров 
Канибек 

«Ак-Шоола» бала 
бакчасына 30 
керебеттерди алуу. 
Тамактануу үчүн 60 
стул, 30 стол алуу 

 2021  «Ак-Шоола» бала бакчасына 30 
керебет алынат. Тамактануу үчүн 
60 стул, 30 стол алынат. Мектепке 
чейинки 60 өспүрүм балдардын  
билим тарбия алуулары үчүн 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

- 120,0 105,0 Мамырова 
Махабат 
Насиров 
Канибек 

«Ак-Шоола» бала бак-
часына 60 орундуу 
ашкана куруу 

  2022 60 орундуу ашкана курулат   500.0 Насиров К 

«Таң нуру» балдар 
бакчасына 15 
комплект стол жана 
стул алуу 

 2021  «Таң нуру» балдар бакчасына 15 
комплект стол жана стул алынат.  
Мектепке чейинки 90 өспүрүм 
балдардын  билим тарбия алуула-
ры үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

- 237,0 - Жолдошев 
Шермамат 
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«Таң нуру» балдар 
бакчасына ашкана 
салуу жана таза суу 
киргизүү 

2020 2021 2022 «Таң нуру» балдар бакчасына аш-
кана салынат. Мектепке чейинки  
90 өспүрүм баланын билим тарбия 
алуулары үчүн ыңгайлуу шарттар 
түзүлөт. Бакчага таза суу киргизи-
лип, балдар таза суу колдонушат 

150,0 100,0 500,0 Жолдошев 
Шермамат 

Алашан «Келечеги» 
бала бакчасына 60 
стул, 30 стол жана 2 
дубалга илинүүчү 
телевизор алуу 

2020 2021  Алашан «Келечеги» бала бакчасы-
на 60 стул, 30 стол жана 2 дубалга 
илинүүчү телевизор алынат. Мек-
тепке чейинки 60 өспүрүм баланын  
билим тарбия алуулары үчүн 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

200,0   Эргешов 
Нурмамат 

Алашан «Келечеги» 
бала бакчасынын 
тосмосун тосуу 

 2021  Алашан «Келечеги» бала 
бакчасынын тосмосу тосулат. 
Мектепке чейинки 60 өспүрүм 
баланын  билим тарбия алуулары 
үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

- 50,0 - Эргешов 
Нурмамат 

Алашан «Келечеги» 
бала бакчасына 
кошумча тайпа ачуу 
үчүн эмеректерди 
жана жайкы ашкана 
куруу 

 2021 2022 Алашан «Келечеги» бала бакча-
сына эмеректер жана жабдыктар, 
жайкы ашкана курулат. Мектепке 
чейинки 60 өспүрүм баланын 
билим тарбия алуулары үчүн 
ынгайлуу шарттар түзүлөт 

- 250,0 120,0 Эргешов 
Нурмамат 

 Көк-Жар айылынын 
бала бакчасына 
көмүркана куруу 

2020   Көк-Жар айылынын бала бакча-
сына көмүркана курулат. Мектеп-
ке чейинки 90 өспүрүм баланын  
билим тарбия алуулары үчүн 
ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

150,0 - - Төөлөсбаев 
Гапыр 

Көк-Жар айылынын 
бала бакчасынын 
ашканасына 
эмеректерди алуу 

2020   Көк-Жар айылынын бала бакчасы-
нын ашканасына эмеректер алынат. 
Мектепке чейинки 90 өспүрүм 
баланын билим тарбия алуулары 
үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт 

100,0 - - Төөлөсбаев 
Гапыр 

  «Жийде-Бурак» бала 
бакчасынын 2-корпу-
сун ремонттоо  

2020, 2021  «Жийде-Бурак» бала бакчасына 2-
корпусу ремонттолот. Кошумча 
балдарды тарбиялоого кааналар 
ачылат. Кезекте турган 60 бала 
бакчага тартылат 

300,0 300,0 - Осмонов М. 
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  «Жийде-Бурак» бала 
бакчасына 1 корпусун-
да 10 эшик, 15 терезе 
алмаштыруу 

 2021    200.0  Жусупова Ч., 
Осмонов М. 

  «Жийде-Бурак» бала 
бакчасына 2 корпусуна 
60 керебет, 60 стул, 30 
стол 

 2021 2022 60 керебет, 60 стул, 30 стол 
алынат 

  300.0  

  Борбаш айылындагы 
Сүйкүм б/б тосмо куруу 

  2022 140 метр тосмо курулат   250.0 Исмаилов Б. 

 500 баланы мектепке 
чейинки билим менен 
камсыз кылуу 

Кошумча 9 тайпа ачуу  2021 2022 9 кошумча тайпа ачылат - 4 млн 4 млн Насиров 
Канибек 

Артыкчылыктуу багыт. 
Максат: 2020-2023-жылга чейин  аз камсыз болгон, турмуштук оор кырдаалга кабыл болгон үй бүлөөлөрдү  жана ДМЧ адамдарды 
коомго социалдаштырууга көмөктөшүү жана адаптация болууга  шарттарды түзүү. 
№ Тапшырмалар Чаралар/иш аракеттер Ишке ашыруу 

мөөнөттөрү 
Күтүлгөн жыйынтыктар/ 

көрсөткүчтөр 
Бюджет Жооптуу 

аткаруучулар 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 
1 ДМЧ балдардын 

билим алуусуна 
көмөктөшүү 

3 балага жеринде сабак берүү 2020 2021 2022 ДМЧ 3 балага жеринде сабак 
берилет 

- - - Маматалиева Г., 
соц.маселелер 
боюнча башкы 
адис, мектеп 
директорлору 

2 Калктын аяр 
катмарларынынын 
коомго кошулушуна 
шарт түзүү 

Аз  камсыз болгон үй-бүлө-
лөргө жана катуу оорулуу 
адамдарга материалдык 
жактан жардам көрсөтүү 

2020 2021 2022 
 
 
 

Жылына аз камсыз болгон 
80 үй-бүлөгө жана катуу 
оорулуу адамдарга 
материалдык жардам 
берилет 

230,
0 

230,
0 

230,
0 

Маматалиева Г., 
социалдык 
маселелер боюнча 
башкы адис 

Томолой жетимдерге үй 
салууга жер тилкесин берүү 

  2022 2 балага 18 жашка толгондо 
жер тилкеси берилет 

- 
 

- - Калматов М.,  
жер адис 

Өзүн тастыктаган 
документтерин алууга 
көмөктөшүү 

2020 2021 2022 
 
 
 

Өзүн тастыктаган 
документтерин алууга көмөк 
көрсөтүлөт 

- 
 
 

- - Маматалиева Г.  



ДОЛБООР 
 

20 

Согушка катышкан ардагер-
лерге атайын майрамдык иш 
чараларды уюштуруу 

2020 2021 2022 
 
 
 

Согушка катышкан 88 
ардагер атайын майрамдык 
иш-чарага катышат 

100,
0 

100,
0 

100,
0 

Маматалиева Г., 
Жээнбаев И., 
Маданият үйүнүн 
директору 

Даталуу күндөрдө өтүлгөн 
маданий жана массалык иш-
чараларга калктын аяр 
катмарларын кошумча 
катыштыруу 

2020 2021 2022 
 
 
 

18 даталуу күндөрдө өтүлгөн 
маданий жана массалык иш-
чараларга 100 бала, 600гө 
жакын калктын аяр катмар-
лары иш-чараларга кошумча 
катышат 

286,
0 

286,
0 

286,
0 

Маматалиева Г., 
Жээнбаев И., 
Маданият үйүнүн 
директору 

3. Жакырчылыкты 
жоюу боюнча 
жумушчу орундар-
ды түзүүгө көмөк 
көрсөтүү 

Калктын аяр катмарлары, 
өзгөчө аялдар боюнча 
маалымат топтоо жана 
тиешелүү уюмдарга берүү 

2020 2021 2022 
 
 
 

Калктын аяр катмарлары, 
өзгөчө аялдар боюнча 
маалымат топтолот жана 
тиешелүү уюмдарга берилет 

- - - Маматалиева Г. 

4. 
 

Калктын аяр 
катмарларынынын 
көйгөйлөрүн 
чечүүгө 
коомчулуктун жана 
мамлекеттик 
бийлик 
органдарынын 
көңүлүн буруу 

Демөөрчүлөргө сураныч 
каттарын таркатуу 

2020 2021 2022 
 

Демөөрчүлөргө жылына 
5тен кем эмес кат жөнөтүлөт 

- - - Маматалиева Г. 

Тиешелүү мамлекеттик 
бийлик органдарына каттарды 
жөнөтүү 

2020 2021 2022 
 
 

Тиешелүү мамлекеттик бий-
лик органдарына жылына 
3төн кем эмес кат жөнөтүлөт 

- - - Маматалиева Г. 

Борбаш айылында 
кайрымдуулук марафонун 
өткөрүү 

2020 2021 2022 
 
 

Борбаш айылында кайрым-
дуулук марафону өткөрүлөт. 
Социалдык аяр катмарларга 
75 адамга материалдык 
жардам көрсөтүлөт 

30,0 
Де-
мөөр
чү 

40,0 
Де-
мөөр
чү 

50,0 
Де-
мөөр
чү 

Айыл башчы 

 


