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БЕКИТЕМИН: 
Чаек айылдык Кеңешинин 
төрагасы З.У. Бозбалаев 
__________________________ 
2020-жылдын “___”_______________ 
№ _____ 

 

Жумгал районундагы Чаек айыл өкмөтү менен жергиликтүү жамааттардын 2021-жылга  

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ 

1. Багыты: Калкты ичүүчү суу менен жабдуу (4)                                        
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Чаек айыл аймагында ичүүчү таза суунун жетишсиздиги ( Беш-Терек, Шортон айылдарында таза 
суу жок, Чаек айылында таза суу системасынын түтүктөрү эскирген, Ак-Татыр айылынын жаңы конушунда таза суу жок). 

• Бенефициарлар: Чаек айыл аймагынын 12 182 тургуну 
 

Максаты Тапшырмалар / Иш-
чаралар 

Айылд
ын 

аталы
шы 

Мөө-
нөт-
төр 

Каржылоо (мин сом) Тараптар-
дын каты-

шуусу жана 
жоопкерчи-

лиги 

Күтүлгөн 
жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 

Де-
мөөр-

чү 

До-
нор 

Баш-
ка 

Чаек айыл 
аймагынын 
жашоочула-
рын 2021-
2022-жылга 
сапаттуу таза 
сууга жетки-
ликтүүлүгүн 
жакшыртуу 

1-тапшырма  
Чаек, Беш-Терек, Ак-Татыр айылдарын таза суу менен камсыздоо боюнча тийиштүү документтерди даярдоо 
1.1. Чаек айылынын 
таза суу системасынын 
суу түтүкчөлөрүн, суу 
резервуарларын жана 
водозаборлорду капи-
талдык оңдоодон 
өткөрүү үчүн БАП 
иштеп чыгуу 
 

Чаек 2021-
ж. 

200,0     Чаек ФӨнүн 
башчысы, 
Чаек айыл 
башчысы, 
жер адиси, 
«Чаек –
Водоканал» 
ишканасы, 
райондук 

Чаек айылындагы 
“Узун Булак” , “Саз-
дын башы” участка-
ларындагы таза суу 
системасынын суу 
түтүкчөлөрүн, суу 
резервуарлары жана 
водозаборлорду 
капиталдык 
оңдоодон өткөрүлдү  

1 даана деффект-
тик акт, 1 даана 
АПУ, 1 даана дол-
боордун чиймеле-
ри, 1 даана смета 
түзүлдү жана БАП 
иштеп чыгууга 
жергиликтүү 
бюджеттен 200,0 
сом которулду 
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архитектура 
ж.б. 

1.2. Беш-Терек 
айылына таза суу 
системасын куруу 
үчүн зарыл болгон 
БАПты иштеп чыгуу 
 

Беш-
Терек 

2021-
ж. 

50,0     Чаек АӨ баш-
чысы, Беш-
Терек айыл 
башчысы, 
жер адиси, 
«Чаек –Водо-
канал» ишка-
насы, район-
дук архитек-
тура ж.б. 

Беш-Терек айылы-
нын таза суу систе-
масынын суу 
түтүкчөлөрүн, суу 
резервуарын жана 
водозабор куруу 
үчүн БАП даярдалды 

1 даана деффект-
тик акт, 1 даана 
АПУ, 1 даана дол-
боордун чиймеле-
ри, 1 даана смета 
түзүлдү жана БАП 
иштеп чыгууга 
жергиликтүү бюд-
жеттен 50,0 миң 
сом которулду 

 2-тапшырма.  
Өздүк салымга акча каражатын чогултуу 

 2.1 Спонсорлорго 
кайрылуу 

Чаек 
айылы 

2021-
ж. 

     Чаек АӨнүн 
башчысы, 
Чаек айыл 
башчысы, 
«Чаек –
Водоканал» 
ишканасы 

Чаек айылынын таза 
суу системасын капи-
талдык ремонттон 
өткөрүү үчүн Дүйнө-
лүк банктын каржы-
лоосуна жана Жогор-
ку Кеңештин депу-
таттарына көмөк көр-
сөтүү боюнча кайры-
лууларды жолдоо 

Бүткүл Дүйнөлүк 
Банкка 2 даана 
жана Жогорку 
Кенештин 
депутаттарына  
4 даана кайрылуу 
жолдонду 

 2.2. Жергиликтүү 
Кеңешке кайрылуу 

Чаек 
айылы 

2021-
ж. 

     Чаек АӨнүн 
башчысы, 
Чаек айыл 
башчысы, 
«Чаек-Водока-
нал» ишканасы 

Чаек айылынын таза 
суу системасын капи-
талдык ремонттон 
өткөрүү үчүн Айыл-
дык Кеңешке кайры-
луу жолдонду 

Айылдык 
Кеңешке 2 
кайрылуу 
жолдонду 

 3-тапшырма.  
Оңдоо иштери жүргөн учурда айыл тургундарынын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 

 3.1. Элдик жыйындар-
ды өткөрүү (маалымат 
такталарына, вебсайт-
ка мааламаттарды 
жайгаштыруу)  

Чаек  2021
ж. 

     Чаек АӨнүн 
башчысы, 
айыл башчы-
лар, «Чаек –
Водоканал» 
ишканасы 

Чаек, Ак-Татыр, 
Беш-Терек 
айылдарында 
жыйындар өткөрүлдү  

3 жыйын өткөрүл-
дү, 3 маалымат 
такталарга маалы-
маттар жайгаш-
тырылды 
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 4-тапшырма. 
Аткарылып жаткан 
иштерге көзөмөл 
жүргүзүү жана айыл 
тургундарына кеңири 
маалымат берүү 

       Чаек АӨнүн 
башчысы, 
айыл башчы-
лар, «Чаек –
Водоканал» 
ишканасы, 
БМжБ тобу 

БМжБ тобу байкоо-
лорду жүргүздү – 3 
жолу. 
2019-жылдын жыйын-
тыгы менен жылдык 
отчет берүү учурунда 
кеңири маалымат 
берилип, маалымат 
такталарга, АӨ веб-
сайтына маалымат 
жайгаштырылды 
 

БМжБ тобунун 3 
актысы, 3 маалы-
мат тактага 
маалыматтар 
жайгаштырылды 
жана жыйындарда 
3 жолу маалымат 
берилди 

 
 
2. Багыты: Муниципалдык менчикти башкаруу (2) 
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Мектептерде билим алууга шарттын жетишсиздиги 
Беш-Терек айылындагы Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектептин айланаасы тосулган эмес, Т.Турсунбаева атыдагы мектеп-
гимназиясынын жылуулук системасы жараксыз абалда, М.Алыбаев атындагы орто мектеби капиталдык ремонтту талап кылат. 

• Бенефициарлар: Мектеп окуучулары, ата-энелер – 3 010 адам 
 

Максаты Тапшырмалар / Иш-
чаралар 

Айыл-
дын 

аталы
шы 

Мөө-
нөт-
төр 

Каржылоо (мин сом) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 
Де-

мөөр-
чү 

До-
нор 

Баш-
ка 

2021-
жылы Чаек 
айыл 
аймагын-
дагы 
мектеп-
терде 
билим 
алуу 
боюнча 
шарттарды 

1-Тапшырма 
Кекилик уулу Жолдошбек, Т.Турсунбаева, М.Алыбаев атындагы орто мектептерде билим алуу шарттарын жакшыртууга зарыл болгон 
каражаттарды издөө, табуу 
1.1. Демилгелүү топтун 
мүчөлөрү, айыл өкмөттүн 
кызматкерлери, айылдык 
кеңештин депутаттары 
жана ата-эне комитети 
менен каражат булакта-
рын табуу боюнча жолу-
гушууларды өткөрүү, 
тиешелүү мамлекеттик 

Чаек, 
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2020 – 
2021- 
ж.ж. 

     АӨ башчысы, 
айыл башчылары 
демилгелүү 
топтун мүчөлөрү,  
АК депутаттары, 
айыл тургундары 

Кызыкдар тараптардын 
салымдарын аныктоо 
боюнча жыйындардын 
протоколдору түзүлдү, 
тийиштүү мамлекеттик 
структураларга 3 даана 
кайрылуулар жолдонду 

3 даана 
кайрылуулар 
жолдонду 
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жакшыр-
туу 

структураларга кат менен 
кайрылуу 
2-тапшырма.  
Чаек айыл аймагындагы Т.Турсунбаева, М.Алыбаев, Кекилик уулу Жолдошбек атындагы орто мектептердин шарттарын жакшыртуу боюнча 
жумуштарды аткаруу 
2.1. Чаек айыл аймагын-
дагы Т.Турсунбаева, 
М.Алыбаев, Кекилик 
уулу Жолдошбек атында-
гы орто мектептердин 
ремонт иштерин 
жүргүзүү үчүн мамлекет-
тик сатып алуулардын 
талаптарына ылайык 
конкурстарды өткөрүү 

Чаек  2021-
ж. 

     Чаек АӨнүн 
башчысы,  
ФЭБ башчысы, 
мектеп 
директорлору, 
сатып алуулар 
боюнча адис 

Чаек айыл аймагындагы 
Т. Турсунбаева,  
М. Алыбаев, Кекилик у. 
Жолдошбек атындагы орто 
мектептердин ремонт иш-
тери боюнча мамлекеттик 
сатып алуулар порталына 3 
даана сынак жарыяланды. 
Өткөрүлгөн сынактын 
жыйынтыгы менен тийиш-
түү жеңүүчүлөр менен 
келишимдер түзүлдү 

3 даана 
сынак 
жарыяланды 

2.2. Кекилик уулу 
Жолдошбек атындагы 
орто мектептин 
айланасын тосуу 
жумуштарын аткаруу 
 

Беш-
Терек 

2021-
ж. 

20,0     Чаек АӨнүн 
башчысы,  
ФЭБ башчысы, 
мектеп директору, 
жеңүүчү ишкер 

Кекилик у. Жолдошбек 
атындагы орто мектеп-
тин айланасын темир тос-
мо менен тосууга жерги-
ликтүү бюджеттен 20, 0 
сом бөлүндү жана 300 м2 
жер тосулду 
 

Жергиликтүү 
бюджеттен 
20,0 сом 
которулду, 
300 м2 темир 
тосмо 
орнотулду 

2.3. Т.Турсунбаева атын-
дагы мектеп-гимназиясы-
нын жылуулук системасын 
ондоо иштерин аткаруу 

Чаек 2021-
ж. 

   20 00
0,0 

 Чаек АӨнүн 
башчысы,  
ФЭБ башчысы, 
мектеп директору, 
жеңүүчү ишкер 

Т.Турсунбаева мектеп 
гимназиясынын 
жылуулук системасы 
ондолду  

АРИС 20 
000,0 сом 
которулду  

2.4. М.Алыбаев атындагы 
орто мектепти 
капиталдык оңдоодон 
өткөрүү 
 

Чаек 2021-
ж. 

  2 000,
0 

  Чаек АӨнүн баш-
чысы, Беш-Терек 
айыл башчысы, 
ФЭБ башчысы, 
мектеп директору, 
жеңүүчү ишкер 

М. Алыбаев атындагы 
орто мектептин эшиктери 
алмаштырылды, ички 
дубалдары кайра 
шыбалды 

Демөөрчүлөр 
тарабына 
2 000,0 сом 
которулду 
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3-тапшырма. 
Аткарылган иштер 
тууралуу жергиликтүү 
тургундарга кеңири 
маалымат берүү  
 

Чаек, 
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2021-
ж. 

     Чаек АӨнүн 
башысы,  
айыл башчылар 

Маалымат даярдалып,  
3 маалымат тактага 
илинди;  
элдик чогулуштарда 
маалымат берилди 

3 маалымат 
жайгашты-
рылды 

 
3. Багыты: Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу (6) 
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Чаек айыл аймагынын ички жолдорунун абалынын начардыгы 
Чаек айылындагы адамдар басуучу жолдору (тротуар) жана ирригациялык арыктар жараксыз. Чаек АА бардык ички кѳчѳлѳрүнүн жолдору 
начар абалда, жаан жааганда баткак, огороддор сугарылганда лоток жана суу ѳтүүчү түтүктѳрдүн жоктугунан улам, агын суулар жолдорду 
каптап, аңдарды пайда кылып, жолдо жүрүүгѳ мүмкүн болбой калууда. 

• Бенефициарлар: Чаек айыл аймагынын жашоочулары – 12 182 адам 
 

Максаты Тапшырмалар /  
Иш-чаралар 

Айыл-
дын 

аталы-
шы 

Мөө-
нөт-
төр 

Каржылоо (мин сом) 
Тараптардын 

катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 
Де-

мөөр-
чү 

До-
нор 

Баш-
ка 

2021-ж. 
Чаек айыл 
аймагында
гы ички 
жолдордун 
абалын 
жакшыр-
туу  
 

1-тапшырма.  
Чаек айылындагы Э. Ма-
тыев көчөсүндөгү жөө 
адамдар басуучу жолду 
(тротуар) куруу боюнча 
тийиштүү документтерди 
даярдоо (дефекттик акт, 
смета ж.б.) 
 

Чаек 
 

2021- 
ж. 

     Чаек АӨ башчысы, 
ФЭБ башчысы, жер 
адиси, АКтин 
тийиштүү туруктуу 
комиссиясынын 
депутаттары, 
демилгелүү топтун 
мүчөлөрү 

Э.Матыев көчөсүндөгү 
жөө адамдар басуучу 
жолду (тротуар) куруу 
иштери боюнча 
деффекттик актылары, 
сметалары даярдалды 
 

Деффектик 
акт, БАП  

1.1. М. Рыскулов,  
Ш. Айылчиев,  
М. Жакыпов, А. 
Омуралиев,  
М. Жамансариев 
көчөлөрүнө кум шагыл 
төгүү 

Чаек  2021-
ж. 

     Чаек АӨ башчы-
сы, жер адиси, 
АКтин тийиштүү 
туруктуу комис-
сиясынын депу-
таттары, демил-
гелүү топтун 
мүчөлөрү 

Жалпы 25 км ички 
көчөлөргө кум шагыл 
төгүлүп түздөтүлдү 

25 км ички 
көчөлөр 
оңдолду 
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2- тапшырма 
Чаек айылындагы адамдар басуучу жолду (тротуар) жана ирригациялык арыктарды оңдоого ички көчөлөрдүн жолдорун, көпүрөлөрдү баскыч-
баскыч менен калыбына келтирүүгө жергиликтүү бюджеттен акча каражат кароо 
2.1. М. Рыскулов,  
Ш. Айылчиев, М. Жакы-
пов, А. Омуралиев,  
М. Жамансариев ички кө-
чөлөрдүн жолдоруна ша-
гыл төгүп, түздөө жумуш-
тарына каражат бөлүү 

Чаек, 
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2021-
ж. 

1000     Чаек АӨ башчы-
сы, ФЭБ башчы-
сы, жер адиси, 
АКтин депутат-
тары, демилгелүү 
топтун мүчөлөрү 

М. Рыскулов, Ш. Айыл-
чиев, М. Жакыпов,  
А. Омуралиев, М. Жаман-
сариев көчөлөрүнө кум 
шагыл төшөө үчүн 
жергиликтүү бюджеттен  
100,0 миң сом бөлүндү 

5 көчөнүн 
жолу 
оңдолду 

2.2. Э. Матыев көчөсүнүн 
бир тарабына 2 км 
аралыкка тротуар салууга 
жана ирригациялык 
арыктарды оңдоого 
жергиликтүү бюджеттен 
каражат бөлүү 

Чаек 2020-
ж. 

30,0   3500,
0 

 Чаек АӨ башчы-
сы, ФЭБ башчы-
сы, жер адиси, 
АКтин депутат-
тары 

Э. Матыев атындагы 
борбордук көчөсүнүн бир 
тарабына 2 км аралыкка 
тротуар салууга жана 
ирригациялык арыктарды 
оңдоого жергиликтүү 
бюджеттен 30,0 миң сом 
акча каражаты бөлүндү 

2 км тротуар 
салынды, 
жергиликтүү 
бюджеттен 
30,0 миң сом 
каражат 
бөлүндү 

3-тапшырма. Ички жолдорду оңдоо жумуштарын аткаруу 
3.1. Ички жолдорду жана 
көпүрөлөрдү баскыч-
баскыч менен калыбына 
келтирүүгө, тротуар 
курууга зарыл болгон 
мамлекеттик сатып 
алуулардын талаптарына 
ылайык сынактарды 
өткөрүү 

Чаек,  
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2020 – 
2021- 
ж.ж. 

     Чаек АӨ 
башчысы,  
ФЭБ башчысы, 
айыл башчылар, 
сатып алуулар 
боюнча адис 

Ички көчөлөргө кум, ша-
гыл төшөө, Э.Матыев 
атындагы борбордук кө-
чөсүнүн бир тарабына 2 
км аралыкка тротуар са-
луу жана ирригациялык 
арыктарды оңдоо, айыл 
аймактын ички жолдору-
на суу өтүүчү түтүктөрдү 
орнотуу боюнча мамле-
кеттик сатып алуулар 
порталына 3 конкурстук 
жарыя жайгаштырылды 

3 жарыя 
берилди 

4-тапшырма. 
Аткарылган иштер туура-
луу жергиликтүү тургун-
дарга кеңири маалымат 
берүү  

Чаек, 
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2021-
ж. 

     Чаек АӨ 
башчысы,  
айыл башчылар 

Маалымат даярдалып,  
3 маалымат тактага илин-
ди; элдик чогулуштарда 
маалымат берилди 

Такталарга  
3 маалымат 
жайгашты-
рылды 
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4. Багыты: жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берууну уюштуруу (7)      
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Чаек айыл аймагында түнкү жарыктардын жетишсиздиги  
Чаек айыл аймагынын кире беришинде түнкү жарыктар жок, караңгыда кѳп автокырсыктар катталууда. Ак-Татыр айылындагы жаңы 
конушунда электр жарыктары жок.                       

• Бенефициарлар: Чаек айыл аймагынын жашоочулары – 5 522 адам 
 

Максаты Тапшырмалар /  
Иш-чаралар 

Айыл-
дын 

аталы-
шы 

Мөө-
нөттөр 

Каржылоо (мин сом) Тараптардын 
катышуусу 
жана жооп-
керчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 
Де-

мөөр-
чү 

Донор Баш-
ка 

2020 – 
2021-ж.ж. 
Чаек 
айыл 
аймагына 
түнкү 
жарык-
тарды 
орнотуу  
 

1-тапшырма 
Чаек айыл аймагынын жарыктандырылбаган көчөлөрүнүн абалын изилдөө 

1.1. Чаек айыл аймагы-
нын кире беришинен 
Кызыл-Жылдыз аймагына 
чейин түнкү чырактарды 
орнотуу 
 

Чаек 2020 – 
2021-
ж.ж. 

     Чаек АӨ 
башчысы, 
айыл 
башчылар 

Чаек айыл аймагынын 
кире беришенен Кы-
зыл-Жылдыз аймагына 
чейин 190 даана түнкү 
чырак орнотулду 

190 даана 
түнкү чырак 

1.2. Э. Сапарбеков,  
Ш. Айылчиев, Р. Абдиев, 
К. Кудайбергенова,  
А. Шаменалиев,  
С. Осмоналиев атындагы 
ички көчөлөргө түнкү 
чырактарды орнотуу 
 

Чаек,  
 Ак-
Татыр 

2020 – 
2021-
ж.ж. 

     Чаек АӨ 
башчысы, 
айыл 
башчылар 
демилгелүү 
топтун 
мүчөлөрү 

Э. Сапарбеков, Ш. 
Айылчиев, Р. Абдиев, 
К. Кудайбергенова,  
А. Шаменалиев,  
С. Осмоналиев атын-
дагы ички көчөлөргө 
жалпы 250 даана түнкү 
чырактар орнотулду 

250 даана 
түнкү чырак 

2-тапшырма 
Ички көчөлөрдү жарыктандырууга жергиликтүү бюджеттен акча каражат кароо 
2.1. Чаек айыл 
аймагынын кире 
беришенен Кызыл-
Жылдыз аймагына чейин 
түнкү чырактарды 
орнотууга акча каражат 
табуу 

Чаек 2020 – 
2021-
ж.ж. 

30,0   2 800,0  Чаек АӨ 
башчысы, 
ФЭБ башчы-
сы, АКтин 
депутаттары, 
демилгелүү 
топтун 
мүчөлөрү 

Чаек айыл аймагынын 
кире беришенен 
Кызыл-Жылдыз 
аймагына чейин түнкү 
чырактарды орнотууга 
жергиликтүү бюджет-
тен 30,0 миң сом акча 
каражаты бөлүндү 

30,0 миң сом 
жергиликтүү 
бюджеттен 
которулду 
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Э. Сапарбеков,  
Ш. Айылчиев, Р. Абдиев, 
К. Кудайбергенова,  
А. Шаменалиев, С. Осмо-
налиев атындагы ички 
көчөлөрүнө түнкү 
чырактарды орнотууга 
жергиликтүү бюджеттен 
акча каражатын бөлүү 

Чаек 2020 – 
2021-
ж.ж. 

100,0     Чаек АӨ 
башчысы, 
ФЭБ 
башчысы, 
АКтин 
депутаттары 

Э. Сапарбеков,  
Ш. Айылчиев, Р. Абди-
ев, К. Кудайбергенова, 
А. Шаменалиев, С. Ос-
моналиев атындагы 
ички көчөлөргө түнкү 
чырактарды орнотууга 
жергиликтүү бюджет-
тен 100,0 миң сом 
бөлүндү  

100,0 миң сом 
жергиликтүү 
бюджеттен 
которулду 

3-тапшырма. 
Аткарылган иштер 
тууралуу жергиликтүү 
тургундарга маалымат 
берүү 
 

Чаек, 
Ак-
Татыр, 
Беш-
Терек 

2020 – 
2021-
ж.ж. 

     Чаек АӨ 
башчысы, 
айыл 
башчылар 

Маалымат даярдалып, 
3 маалымат тактага 
илинди 

3 маалымат 
тактага 
маалымат 
илинди 

 
 
5. Багыты: Муниципалдык менчикти башкаруу (2) 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Калкты медициналык жактан тейлөөгө шарттын жетишсиздиги 

Беш-Терек айылынын тургундары биринчи медициналык жардам алуу үчүн 12 км алыстыкта жайгашкан Чаек айылындагы ооруканага же 5 
км алыстыкта жайгашкан Кызыл-Жылдыз айыл аймагындагы ФАПка барышат.  

• Бенефициарлар: Беш-Терек айылынын 815 тургуну 
 

Максаты Тапшырмалар /  
Иш-чаралар 

Айыл-
дын 

аталы-
шы 

Мөө-
нөттөр 

Каржылоо (мин сом) Тараптардын 
катышуусу 
жана жооп-
керчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 
Де-

мөөр-
чү 

Донор Баш-
ка 

Беш-
Терек 
айылы-
нын 
тургунда-
рынын 
саламат-

1-тапшырма. 
Беш-Терек айылына 
ФАПтын имаратын 
курууга жер тилкесин 
бөлдүрүү 
 

 Беш-
Терек  

2020-ж.      Чаек АӨ башчы-
сы, жер адис, 
АКтин тийиштүү 
туруктуу комис-
сиясы, демилге-
лүү топтун мүчө-
лөрү, ден-соолук 

Жер участогун бөлүп 
берүү тууралуу айыл 
өкмөтүнүн чечими 
жана мамлекеттик 
актысы алынды 

0,15 га жер 
участогуна 
болгон айыл 
өкмөтүнүн 
чечими жана 
мамлекеттик 
акт 
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тыгын 
сактоо 
үчүн 
айыл 
ичиндеги 
атайын 
кызмат-
тарды 
уюшту-
руу 

комитети, айыл 
тургундары 

2-тапшырма.  
Беш-Терек айылына ФАП курууга акча каражатын табуу 
2.1. Беш-Терек айылына 
ФАП куруу үчүн долбоор 
даярдоо 

Беш-
Терек 

2020-ж.      Чаек АӨ башчы-
сы, инвестиция 
тартуу боюнча 
адис, демилгелүү 
топтун мүчөлөрү 

АРИС уюмуна Беш-
Терек айылына ФАП 
куруу боюнча долбоор 
даярдалып берилди 

1 даана 
долбоор 

2.2. Беш-Терек айылына 
ФАП куруу үчүн 
жергиликтүү бюджеттен 
өздүк салымга акча 
каражатын бөлүү 

Беш-
Терек 

2020-ж. 400,0   2 800,
0 

 Чаек АӨ башчы-
сы, ФЭБ башчы-
сы, демилгелүү 
топтун мүчөлөрү 

Беш-Терек айылына 
ФАПтын имаратын ку-
рууга өздүк салым үчүн 
жергиликтүү бюджет-
тен 400,0 сом акча 
каражаты бөлүндү 

400,0 миң сом  
жергиликтүү 
бюджеттен 
которулду 

3-тапшырма 
Беш-Терек айылына 
ФАПтын имаратын 
курууга, мамлекеттик 
сатып алуулардын 
талаптарына ылайык 
сынактарды өткөрүү 

Беш-
Терек 

2021-ж.      Чаек АӨ башчы-
сы, ФЭБ башчы-
сы, айыл башчы-
сы, сатып алуу-
лар боюнча адис 
 

Беш-Терек айылына 
ФАПтын имаратын 
куруу боюнча мамле-
кеттик сатып алуулар 
порталына 2 конкурс-
тук жарыя жайгаш-
тырылды  

2 конкурстук 
жарыя 
берилди 

4-тапшырма 
Аткарылган иштер 
тууралуу жергиликтүү 
тургундарга кеңири 
маалымат берүү 

Беш-
Терек 

2021-ж.      Чаек а/= 
башчысы, айыл 
башчысы 

Маалымат даярдалып, 
3 маалымат тактага 
илинди; элдик 
чогулуштарда 
маалымат берилди 

Такталарга  
3 маалымат 
жайгашты-
рылды 

 
6. Багыты: Дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу (21) 
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Спорт менен машыгууга шарттын жетишсиздиги 
Ак-Татыр айылындагы балдар спорт мектебинин имараты авариялык абалда. Окуучуларга жана айыл тургундарынын жаштарына бош 
убактыларын өткөрүүгө эч кандай шарт жок.  

• Бенефициарлар: Ак-Татыр айылынын 12ден 50гө чейинки жаш курактагы 1 350 тургуну  
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Максаты Тапшырмалар / 
Иш-чаралар 

Айыл-
дын 

аталы-
шы 

Мөө-
нөт-
төр 

Каржылоо (мин сом) Тараптардын 
катышуусу 
жана жооп-
керчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор ЖБ РБ 
Де-

мөөр-
чү 

Донор Баш-
ка 

2021-
жылы 
жаштар 
арасында 
спорт 
менен 
машы-
гууга 
шарттар-
ды түзүү 

1-тапшырма. Спорт мектебин капиталдык оңдоодон өткөрүү жана футбол талааларына жашыл газон төшөө үчүн зарыл болгон каражат 
булактарын издөө 
1.1. Ак-Татыр 
айылындагы балдар 
спорт мектебинин 
имаратын капиталдык 
оңдоодон өткөрүү үчүн 
каражат табуу 
 

Ак-
Татыр 

2021-
ж. 

100,0 17 000, 
0 

   Чаек АӨ 
башчысы, 
ФЭБ 
башчысы, АК 
депутаттары 

Ак-Татыр айылындагы 
балдар спорт мектебинин 
имаратын капиталдык 
оңдоодон өткөрүү үчүн 
демөөрчүлөргө 3 кайрылуу 
жөнөтүлдү  
 

3 кайрылуу 
жолдонду 

1.2. Ак-Татыр 
айылындагы футбол 
аянтчасына жашыл 
газон төшөөгө каражат 
булактарын табуу 

Ак-
Татыр 

2021-
ж. 

20,0   1 000,0  Чаек АӨ баш-
чысы, ФЭБ 
башчысы, 
АКнын 
депутаттары 

Ак-Татыр айылындагы фут-
бол талаасына жашыл газон 
төшөөгө Жумгал райондук 
өнүктүрүү фондуна 1 
кайрылуу жөнөтүлдү 

1 кайрылуу 
жолдонду 

1.3. Кара-Жээк 
аймагындагы футбол 
талаасына жашыл газон 
төшөөгө каражат 
булактарын табуу 

Чаек 2021-
ж. 

20,0   1 000,0  Чаек АӨ баш-
чысы, ФЭБ 
башчысы, 
АКнын 
депутаттары 

Кара-Жээк аймагындагы 
футбол талаасына жашыл 
газон төшөөгө Жумгал 
райондук өнүктүрүү фонду-
на 1 кайрылуу жөнөтүлдү 

1 кайрылуу 
жолдонду 

2-тапшырма. Спорт мектебин капиталдык оңдоодон өткөрүү жана футбол талааларына газондорду төшөө жумуштарын аткаруу 
2.1. Спорт мектебин 
капиталдык оңдоодон 
өткөрүү.  
Ак-Татыр айылындагы 
футбол талаасына газон 
төшөө. 
Кара-Жээк аймагында-
гы футбол талаасына 
газон төшөө үчүн мам-
лекеттик сатып алуулар 
боюнча мамлекеттик 
сатып алуулардын 

       Чаек АӨ 
башчысы, 
ФЭБ 
башчысы, 
сатып алуулар 
боюнча адис 

Ак-Татыр айылындагы 
балдар спорт мектебинин 
имаратын капиталдык 
оңдоодон өткөрүү, Ак-Татыр 
айылындагы жана Кара-
Жээк аймагындагы футбол 
талааларына газон төшөө 
боюнча мамлекеттик сатып 
алуулар боюнча вебпорталга 
3 жарыя жайгаштырылып, 
жыйынтыгында тийиштүү 
келишимдер түзүлдү 

3 жарыя,  
3 келишим 
түзүлдү 
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талаптарына ылайык 
сынактарды өткөрүү 
3-тапшырма. 
Аткарылган иштер 
тууралуу жергиликтүү 
тургундарга кеңири 
маалымат берүү  

Чаек 
 

2021-
ж. 

     Чаек АӨ, 
айыл 
башчылары 
 

Маалымат даярдалып,  
3 маалымат тактага илинди, 
элдик чогулуштарда 
маалымат берилди 

Такталарга 
3 маалымат 
жайгаштыр
ылды 

 
 
Чаек айыл өкмөтүнүн башчысы:      _____________________     Алымкулов Р 

 

«МАКУЛДАШЫЛДЫ» 

ДТ мүчөсү                ________________________    Карыбеков Э. 

ДТ мъч мүчөсү        ________________________    Допоев Ж. 

ДТ мүчөсү                ________________________    Трюмова Ж. 


