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ЄЛКЄ АЙМАКТАРЫ МЕНЕН КУБАТТУУ

Коомдук-саясий жумалык гезити

1. 9-класстын базасында
(окуу мѳѳнѳтү 3 жыл)

 Электр жана газ учкундары ме-
нен ширетүүчү - “С1” кат. айдоочу
  Курулушка кургак буюм-

дарды пайдалануу боюнча уста
 Ашпозчу-кондитер
 Электр жабдууларын оңдоочу 

электромонтёр - “С1” кат.айдоочу

2. 11-класстын базасында
(окуу мѳѳнѳтү 10 ай)

 Электр жана газ учкундары менен 
ширетүүчү - “С1” кат. айдоочу 
 Ашпозчу-кондитер.
Окуучуларга жатакана бар, ашканадан 

3 маал ысык тамак берилет. Окуучулар 
окуудагы жетишкендигине карата 250-
500 сом ѳлчѳмүндѳ стипендия алышат. 
Лицейдин бүтүрүүчүлѳрүнѳ мамлекеттик 

үлгүдѳгү орто билим жѳнүндѳгү ат-
тестат, диплом, “С1” категориясын-
дагы айдоочу күбѳлүгү берилет. 

КЫСКА МѲѲНѲТТѲГҮ КУРСТАР
(окуу мѳѳнѳтү 3 ай)

 Чачтарач
 Электр жана газ учкундары менен 

ширетүүчү
 Оператор ПК 

 Ашпозчу-кондитер
 Жылуулукту кармоочу 

кѳндүмү бар шыбакчы
 “С, С1, ВС” кат.айдоочу
 Сантехник

 Жыгач уста

Окуу жайга тапшыруу үчүн 
тѳмѳндѳгү документтер 
керектелет:

 Директордун атына жазылган арыз
 Билими жѳнүндѳ документ (аттес-

тат, күбѳлүк) түп нускасы
 Медициналык маалымкат (форма 

086/У)
 Сүрѳт (3х4) - 6 даана
 Паспорт же туулгандыгы тууралуу 

күбѳлүктүн кѳчүрмѳсү (2 даана) 
  Ата-энесинин паспортунун кѳ-

чүрмѳсү
 Ата-энесинин никелешүү күбѳлү-

гүнүн кѳчүрмѳсү
 Дело (2 даана)
 Конверт (2 даана)
 Жашаган жеринен үй-бүлѳсү туу-

ралуу маалымкат.
Дареги:

Жалал-Абад шаары
Д.Шопоков к. 33. Болжол:

Жалал-Абад обл. ИИБ.
Тел.: 7-05-00; 7-03-76. 

Веб сайт: http://allkesip.kg/pl75,
Фейсбук: Кесиптик лицей Жалал-

Абад. https://www.facebook.com/profile.
php?id=100044610946510.

Инстаграмм: 75kesiptik_lisey
Электрондук почта: lisey75@bk.ru

Жалал-Абад шаарындагы №75 кесиптик лицейи
жаңы 2021-2022-окуу жылына окууга
кАбыл Алууну ЖАрыялАйТ!

УрматтУУ абитУриент!

"кумтөр голд" ишканасынын бир айлык 
сатып алуусу 21 миллион долларга чамалайт. 
Андан сырткары айлыкка 4 миллион доллардын 
тегерегинде, салыктарга 11 миллион доллардан 
ашык сарпталат.

Кумтөрдө өндүрүш ток-
топ калган жок, алгачкы 
эки айлык кризистен чы-
гууга каражат табылды. 
Бул тууралуу "Кумтөр голд" 
компаниясынын убакты-
луу сырттан башкаруучусу 
Теңиз Бөлтүрүк маалымат 
жыйында билдирди. Анын 
айтымында "Кумтөр голд" 
ишканасынын бир айлык 
сатып алуусу 21 миллион 

долларга чамалайт. Андан 
сырткары айлыкка 4 мил-
лион доллардын тегерегин-
де, салыктарга 11 миллион 
доллардан ашык сарпталат. 

“Бизде бир канча булактар 
бар, "Кыргыз алтын" ишкана-
сындагы 20 миллион доллар-
лык дивидендибизди алабыз. 
Кечээ Улуттук банк менен 29 
миллион долларга келишим 
түзүп, алгачкы партиясын 

саттык. Мындан сырткары 
финансы министрлигинен 25 
миллион доллар кредит алып 
жатабыз. Бул каражат ал-
гачкы эки айлык кризиске же-
тет. Андан ары өзүбүз айына 
баасы 50 миллион доллардан 
ашык алтын чыгарып тура-
быз", - деди Теңиз Бөлтүрүк.

Ошондой эле ал Кумтөр-
дө өндүрүш туруктуу иштеп 
жатканын айтып, мындай 
кырдаалда кызматкерлер-
дин айлыгы азайбай тур-
ганын кошумчалады.

www

КУМТӨРДҮ ИШТЕТҮҮГӨ
ЖАҢЫ ЖЕТЕКЧИЛЕР

КАРАЖАТТЫ КАЙДАН АЛАТ? 

№17 (401)
25-май,

2021-жыл

АЙЫЛЫНА
       АЙЫЛ
КОШКОН   

              ЖЕТЕКЧИ



uì ê
ЄЛКЄ АЙМАКТАРЫ МЕНЕН КУБАТТУУ2 №17 (401)

25-май,
2021-жыл

Жааган жаан-чачындан улам дарыя суусунун 
деңгээли көтөрүлүп Сузак районундагы 6 

участкада кооптуулук жаралган. 

КООПТУУЛУК ЖАРАТКАН 
ДАРЫЯ ЖЭЭКТЕРИ БЕКЕМДЕЛЕТ

Жалал-Абад облусунун 
башчысы Абсаттар Сырга-
баев Сузак жана Базар-Кор-
гон районундагы Көк-Арт, 
Кара-Үңкүр дарыясынын 
калктуу конуш жана эгин 
аянттарына коркунуч жа-
раткан участкаларында-
гы абалды жеринен көрүп 
чыкты. Бул жылкы жаан-
чачындан улам дарыя суу-
сунун деңгээли көтөрүлүп 
Сузак районундагы 6 участ-
када кооптуулук жаралган. 
Кызыл-Туу айыл аймагын-
дагы Көк-Арт дарыясынын 
5 чакырым аралыгын бе-
кемдөө муктаждыгы бар. 
Буга чейин Кара-Дарыя 
айылындагы 2 чакырым 
дарыя жээгине дамба ку-
руу каралган болсо, бүгүн-
кү күндө анын 637 чарчы 
метр аралыгы бүткөрүлгөн. 
Каржылоо өткөн жылдагы 
пандемиялык абалга бай-
ланыштуу токтоп турат. 

Кыдыруунун жүрүшү Ба-
зар-Коргон шаарындагы 
Кара-Үңкүр дарыясынын 
Көкчө-Көз участкасында 
болуп, суу ташкындарынын 
алдын алуу багытындагы 
маселелер талкууланды. 
Облус башчысы тийиштүү 
кызматтарга жумуштар-
ды күчөтүү тапшырмасын 
берди. Бул багытта кошум-
ча керектелүүчү каражат 
маселесин чечүү жолдору 
каралаары айтылды. 

ӨКМдин Сел жана суу 
ташкындарынан коргоо 
мамлекеттик агенттигинин 
облустук бөлүмүнө караган 
72 коргоочу тосмо бар. Ал 
аймактарда жайгашкан 8 
миң 144 турак жайды жана 
айыл чарба жерлерди суу 
ташкындарынан коргойт. 
Аталган бөлүм бул жылы 
жалпы 9 объектти бүткө-
рүүнү пландаса, анын экөө-
сүндө жумуш аяктаган.

"МАССАЛЫК ЧУРКОО" 
СПАРТАКИАДАСЫ ӨТКӨРҮЛДҮ

кыргыз республикасынын Президентинин 
“Инсандын руханий адеп-ахлактык өнүгүүсү 
жана дене тарбиясы 
жөнүндөгү” жарлыгын 
аткарууга алуу 
максатында райондо 
"Массалык чуркоо" 
спартакиадасы 
өткөрүлдү. 

Аталган иш-чарада 3,8 
километр аралыкта чуркоо 
белгиленген. Ага райондук 
мамлекеттик админист-
рациянын башчысы-аки-
ми Т.Жайылов, аппарат 
кызматкерлери жана ра-
йондогу бардык ишкана, 
мекемелердин жалпы 184 
кызматкери катышышты. 

Алдыңкы келген кыз-
маткерлерге райондук мам-
лекеттик администрация 
тарабынан медаль жана 

дипломдор тапшырылды. 
Райондук мамлекеттик 
администрация башчысы-
аким Т.Жайылов иш-чарага 
катышкан кызматкерлерге 
ыраазычылык билдирип, 
ден соолук каалап, жого-
руда аталган жарлыктын 
алкагында дагы башка 
өткөрүлүүчү спорттук иш-
чараларга активдүү каты-
шууга чакырды.

«ГАЗПРОМ КЫРГЫЗСТАН» 
31-АВГУСТКА
ЧЕЙИН
ЖАРАТЫЛЫШ
ГАЗЫНА
КОШУЛУУ ҮЧҮН
АКЦИЯ ЖАРЫЯЛАЙТ

билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ КЕП

 zЖАлАл-АбАд

 z СуЗАк

 z ТОкТОГул

Эми сиздин үйүңүздү экологиялык таза отунга – 
жаратылыш газына кошуу жеңил болуп калды!

«Газпром Кыргызстан» компаниясы Чүй, Жалал-Абад, 
Ош жана Баткен облустарынын жашоочуларын жараты-
лыш газына кошуу үчүн атайын акцияны жарыялады. 
2021-жылдын 31-августуна чейин аталган облустун жа-
шоочулары жаратылыш газына арзаныраак баада кошу-
ла алышат. Ал үчүн «Газпром Кыргызстан» компания-
сынын жакыныраак жайгашкан КТБна же GAZPROM KG 
бекер мобилдик тиркемеси аркылуу газдаштыруу үчүн 
билдирме калтырышыңыз керек.

Пайдасы кандай?
31-августка чейин «Газпром Кыргызстан» компания-

сы газдаштыруу боюнча керектүү жумуштарды акысыз 
жүргүзөт:

Жумуштун түрү
Акцияга 
чейинки 

баа

Акция 
боюнча 

баа
Жеке сектордогу турак үйлөр 
үчүн техникалык шарттарды 
берүү

2962 0 сом

Жеке сектордогу турак үйлөр 
үчүн тышкы газ өткөргүчтөрдүн 
эскиздик чиймесин макулдашуу

704,48 0 сом

Жеке сектордогу турак үйлөр 
үчүн ички газ өткөргүчтөрдүн 
эскиздик чиймесин макулдашуу

141,12 0 сом

Техникалык документтерди ка-
был алуу, каттоо, газ шайманда-
рынын иш жүзүндө орнотулу-
шунун долбоорго дал келүүсүн 
текшерүү; жеке сектордогу ту-
рак үйдүн биринчи газ шай-
мандарын ишке киргизүү жана 
тууралоо иштери (контролдук 
кысуудан өткөрүү)

208,32 0 сом

Жеке сектордогу турак үйдүн ки-
йинки ар бир газ шаймандарын 
ишке киргизүү тууралуу иштери

82,88 0 сом

Жеке сектордогу турак үйлөрдүн 
турмуш-тиричилик шартындагы 
колдонуучуларын газга кошуу

1247,68 0 сом

Жаңы газдаштыруудагы жеке 
сектордун турак үйүнө бирин-
чи жолку газды коё берүү

389,76 0 сом

Жалпысынан алганда абонент 3000ден 5000ге
чейин үнөмдөйт

Максималдуу пайданы кантип алса болот?
Жараталыш газына мындан дагы пайдалуу кошу-

луу үчүн KyrSEFF, KICB банкынын жана «Газпром Кыр-
гызстан» компаниясынын экинчи акциясына катышы-
ңыз–12 айга бөлүп төлөө менен энергоэффективдүү газ 
мешин сатып алыңыз. Акциянын шарттарына ылайык, 
KyrSEFF энергоэффективдүү газ мештерин алуудагы на-
сыянын суммасынан 20%га чейинки бөлүгүн грант тү-
рүндө кайтарып берет. Акция боюнча мештерди насыяга 
алуу насыясыз алуудан да арзанга турат.

Пайдалуу шилтемелер
«Газпром Кыргызстан» компаниясынын жакыны-

раак жайгашкан КТБнын даректери жана актуалдуу 
иштөө графиктери.

Газдаштырууга билдирме калтыруу, газ эсептегич-
тин көрсөткүчүн жиберүү жана жаратылыш газы үчүн 
төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берген GAZPROM 
KG мобилдик тиркемеси.

Жаратылыш газына максималдуу пайдалуу кошу-
лууга жардам берген KyrSEFF, KICB и «Газпром Кыргыз-
стан» компаниясынан акциясы.

Жеке ишкер Абдухаликов Равшанбек Абдумажи-
тович өз ишмердүүлүгүн токтоткондугуна байланыш-
туу (күбөлүктүн сериясы ДГР, каттоо номери 35638, 
ОКПО коду 27915704, ИНН 22801197700291) жабылган-
дыгын билдирет.

Сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтүнө ка-
раштуу Ынтымак айылынын Жалал-Абад–Октябрск 
автожолунун А.Каримбеков көчөсүнүн күн-чыгыш 
тарабындагы 120 кв.м. бош жаткан муниципалдык 
жерге аукцион өткөрүлөт.

Аукцион 2021-жылдын 28-май күнү саат 15:00дө Таш-
Булак айыл өкмөтүнүн имаратында өткөрүлөт.

Жооптуу адам: А.Сатвалдиев, тел.: 0 (777) 75 94 46.

ОБЛУСТА КАНЧА АЯЛ 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕҢЕШКЕ 
ДЕПУТАТ БОЛДУ?

Облустун жергиликтүү кеңештерине 500дөн 
ашуун аял депутат болуп келди

БШКтын облустагы өкүлү Дурусбек Өмүрзаков айты-
мында шаардык жана айылдык кеңештерге 1352 мандат 
үчүн 5390 талапкер ат салышкан.

«Шаардык кеңештерде буга чейин деле аялдарга 30 па-
йыз квота берилчү. Бул мыйзам быйыл айылдык кеңеш-
терди шайлоодо да киргизилди. Анан да аялдын ордуна 
аял келиши керектиги боюнча коюлган талап да тааси-
рин тийгизди. Бул чакырылыштагы жергиликтүү кеңеш-
тин депутаттарынын 520 мандаты айымдарга буйруду», 
- дейт Д. Өмүрзаков.

13 ШААРДА
МЭР ШАЙЛОО БОЛОТ

Өлкөнүн 13 шаарынын мэрин шайлоо ушул 
жылдын 7-июнуна белгиленди. Чечим борбордук 
шайлоо комиссиясынын 19-майдагы токтому 
менен кабыл алынды.

Борбордук шайлоо ко-
миссиясынын токтому ме-
нен Баткен, Жалал-Абад, 
Сүлүктү, Балыкчы, Кызыл-
Кыя, Исфана, Айдаркен, Ка-
дамжай, Кербен, Шопоков, 
Кайыңды, Кемин жана Ор-
ловка шаарларынын баш-
чыларын шайлоо 7-июнга 
белгиленди.

Шаар башчыларын жер-
гиликтүү кеңештин депу-

таттары сессия чакырып 
шайлашат.

Белгилей кетсек, Кыр-
гызстанда 11-апрелде 28 
шаардык жана 420 айыл-
дык кеңешке шайлоо өт-
көн. Добуш берүүнүн жы-
йынтыгына байланыштуу 
нааразылыктардан улам 
Бишкек, Ош жана Токмок 
шаардык кеңештеринде 
шайлоо жокко чыгарылган.

ШААР КАЗЫНАСЫНА
МИЛЛИОН СОМ ТҮШӨТ 

Жалал-Абад шаарынын Спутник кичи 
шаарчасында орун алган муниципалдык автоунаа 
базардан акы алынган алгачкы айда жергиликтүү 
бюджетке 463 миң сом каражат түштү. 

Жалал-Абад шаары-
нын мэриясынын маалы-
матына караганда Спут-
ник кичи шаарчасындагы 
жаңы ишке кирген муни-
ципалдык автоунаа база-
рында үстү жабык унаа 
токтотуучу жайлар, аш-
кана, нотариус кеңселери 
курула элек. Андан сырт-

кары базардын кирип-
чыгуучу дарбазаларына 
электрондук шлагбаум-
дар коюлуп, акчалардын 
сол чөнтөккө кетүүсүнүн 
алды алынат. Жогорудагы 
курулуштар аяктаса, шаар 
казынасына ай сайын бир 
миллион сомдой каражат 
түшө баштайт.

 zЖАбылды

 z АукцИОн
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Акыркы коңгуроо - 
окуусун аяктаган 

мектеп окуучулары 
үчүн салттуу майрам. 
Мектептерге акыркы 
чалуулар май айынын 
аягында окуу аяктап, 
жыйынтыктоочу 
экзамендер баштала 
элек кезде болот. 
Муну менен узак 
мөөнөттүү билим 
берүү марафонуна 
бардык сабактары 
жана өзгөрүүлөрү, 
тесттери жана үй 
тапшырмалары менен 
чекит коёт.

АКЫРКЫ КОҢГУРОО 
АЗЕМИНИН ТАРЫХЫ

Майрамдын идеясы со-
веттик мугалим, РСФСР 
мектебинин эмгек сиңир-
ген мугалими Федор Брюхо-
вецкийге таандык. Биринчи 
жолу акыркы коңгуроого ар-
налган майрам 1948-жылы 
25-майда Краснодар шаарын-
да №182 (азыркы №1388) 
мектепте болгон.

Акыркы коңгуроо мектеп 
бүтүрүүчүлөрүнө, мугалим-
дерге жана ата-энелерге ар-
налган чоң мектеп майрамы. 
Салтанаттуу аземге конок-
тордун, директордун, муга-
лимдердин, ата-энелердин, 
1-класстын окуучуларынын 
куттуктоосу, 9-11-класстын 
окуучуларынын коштошуу 
сөздөрү кирет. Салт боюн-
ча кыздар мектеп форма-
сын, көбүнчө кара юбка ме-
нен ак көйнөк, ал эми жаш 
жигиттер бул күнү кара 
костюмдарды кийишет. 
Көптөн бери ак фартук та-
гынган советтик мезгилде-
ги мектеп формасы кеңири 
жайылып келген. Акыркы 
мезгилде ал заманбап фор-
мага алмаштырылып, бү-
түрүүчүлөр кийимдеринин 
үстүнө "Бүтүрүүчү" деген 
жазуусу бар ленталарды 
байлашат, кээде костюм-
дарга кичинекей коңгуроолор 
же коңгуроо түрүндөгү төш 
белгилер тагылат 

Майрамдык салтанатта 
көбүнчө коңгуроо кагылып, 
сабактын башталышын же 
аякташын көрсөтүп, мек-
теп коңгуроосун билди-
рет. Ошол эле учурда он би-
ринчи класстын окуучусу 
көтөрүп барган биринчи 
класстын окуучусу адат-
та коңгуроо кагат. Көпчү-
лүк учурда бүтүрүүчүлөр 
сыртка чыгып, шарларды 
асманга учурушат, ошон-
дой эле биринчи мектеп 
вальсын аткарышат.

АКЫРКЫ КОҢГУРОО
Быйыл дагы өлкө боюн-

ча бүтүрүүчүлөр мектепти 
онлайн түрүндө аяктайт. 
Эч кандай салтанаттуу 
чогулуштар жана атайын 
уюштурулуучу оюн-зоок-

тор болбойт. Себеби өлкөдө 
болуп жаткан COVID-19га 
байланыштуу мектеп бү-
түрүүчүлөрүндө мамлекет-
тик сынактар менен бирге 
акыркы коңгуроо дагы бол-
бой тургандыгы тууралуу 
буйрук чыккан. Бул жагдай-
да айрым мектептерден 25-
май акыркы коңгуроо аземи 
кандай болуп жаткандыгы 
жөнүндө сурамжылоо жүр-
гүздүк. 

Айтурган УЗАКМАТОВА, 
Ала-Бука районундагы 
А.Акпаралиев 
атындагы орто 
мектебинин 
11-классынын 
бүтүрүүчүсү:
“АРЗУУМДУН 
КАГЫЛБАЙ КАЛГАН 
КОҢГУРООСУ”

- Жаңылыктардан бы-
йылкы кырдаалга карата 
акыркы коңгуроо аземи 
болбойт деген маалымат 
окудум. Мына ошол күн-
дөн баштап ойлорум чар 
жайыт. Кимге барып ай-
тышымды билбейм. Ансыз 
да сабактарыбыз онлайн 
(аралыктан окуу) мектеп-
те окубадык. Кимге кан-
дай билбейм. Мен акыркы 
коңгуроону арзып күткөм. 
25-май эртең акыркы коң-
гуроо болот дегенде укта-
бай чыкчумун. Мен үчүн өз-
гөчө майрам эле. Ошондогу 
окуучулар бир кыл форма 
кийип, катар тизилип тур-
ганы жашоодо башкача се-
зим тартууламак. 11-класс-
тын окуучулары мектеп 
менен коштошкондо мен 
да коштошкон күн келет 
деп элестетет элем. 

Акыркы коңгуроо жөн 
гана 25-майда мектепте 
кагылуучу коңгуроо эмес 
балалык кез менен кош-
тошуп, турмуш жолуна 
карай бет алган убактын 
ортосундагы коңгуроо деп 
билчүмүн. Мен ушул күнү 
мектепте окуган убактагы 
катачылыктарымды бүт 
мойнума алып кечирим 
сурайм деген күн эле. Му-
галимдердин сөзүн укпай, 
тапшырмаларымды атка-
рып келбей, өз билгеним-
ди кылганым үчүн өкүнгөн 
күн эле. Мындан ары муга-

лимдерим “Оку, тартиптүү 
бол!” деп айткан акыркы 
күн эле. Мындан ары жа-
шоого өз алдымча аракет 
жасаган күн эле. Менин өз 
алдымча чечим чыгарып, 
ал чечимдерим жашоом-
до таасир бере турган күн 
эле. Мен ата-энеме, өзүм-
дөн улууларга бир кадам 
жакындаган күн эле. Тур-
муштун жоопкерчиликте-
ри мойнума жүктөлгөн күн 
эле. Мына ушул айтылган 
жан дүйнөмдүн жаңыры-
гы мектептеги биз үчүн 
кагылган бир минуталык 
коңгуроо үнү менен кошо 
жаңырмак. Бул күндү өмү-
рүмдүн бурулушу катары 
элестетчү элем. Бирок эч 
кандай жашоодо бурулушу 
жок баары түз сызык менен 
кетип, ичимдеги айтайын 
деген миң сан ойлорумдун 
жаңырыгы жаңырбай, жым-
жырттык менен кете бер-
гендей сезим калтырды. 
Айрымдар үчүн гүл көтөрүп 
куттукташуу, бир жылга 
чоңойгонуна кубануу же 
кафе-ресторандарда май-
рам тосуу болсо, мен үчүн 
жан дүйнөмдүн жаңыры-
гы коңгуроо болуп кагы-
лышын арзуу кылган элем.

Айсулуу РУСТАМ кызы,
9-класстын 
бүтүрүүчүсү:
“ЭМНЕ ҮЧҮН
БИЗГЕ ЭЛЕ БОЛБОЙТ”

- Быйылкы салтанат-
туу бүтүрүү кечесин он-
лайн кылып койгону аяба-
гандай өкүнүчтүү. Себеби 
бул күндү бардык окуучу 
күтсө керек. Жергебизде 
болуп жаткан кырдаалды 

түшүнөбүз. Бул эми дүйнө 
жүзүндө болуп жаткан көй-
гөй. Бирок азыркы учурда 
мектептерге карантин деп 
коюп кафелерде адамдар 
той кылып жатышат. Ба-
зарларда элдин агымы ка-
димкидей эле. Жашообуз 
өз нугунда жүрүп жатат. 
Көчөдө элдер беткапсыз 
эле жүрүшөт. Кайсы бир 
негизде эрежелерди кир-
гизип, акыркы коңгуроо 
аземин өткөрүүгө уруксат 
берсе болот эле. Эмне үчүн 
бүтүрүүгө келгенде эле 
болбойт деп чыкты? Менин 
оюмча бул туура эмес. Ант-
кени мындай акыркы коң-
гуроо бир эле жолу болот 
да. Бүтүрүү кечесине жо-
гору жактагылар уруксат 
беришсе болмок.

Гүлсара ИСМАИЛОВА, 
Жалал-Абад 
шаарындагы 
М.Бабкин атындагы 
мектеп-гимназиясынын 
директорунун 
тарбиялык иштер 
боюнча орун басары:
“ЖАКШЫ МААНАЙДА 
УЗАТСАК ДЕГЕНБИЗ” 

- Быйыл 2020-2021- окуу 
жылынын бүтүрүүчүлөрү 
кырдаалга байланыштуу 
онлайн бүтүрүү кылышат. 
Себеби мамлекет тараптан 
эч кандай оюн-зоок уюш-
турулбасын, бүтүрүүчүлөр 
кафе-ресторандарга, тоо-
лорго барууларына тыюу 
салынсын деген буйрук 
чыккан. Биз ошого таянып 
окуучулардын коопсузду-
гун көзөмөлгө алып, андай 
нерселерди уюштуруп бер-
бейбиз. Болгону класстын 

ичинде ачык саат сабагын 
өткөрүп, каалоо тилекте-
рибизди айтып жыйын-
тыктайбыз. 

11-класстын окуучула-
ры ЖРТ тапшыргандан ки-
йин ачык сааттарды өтүп 
баштайбыз, ошондой эле 
кыскача видео ролик тар-
тып даярдайбыз. Окуучу-
лар нааразы болушуп, “эч 
кимге деле айтпай тартип-
ти сактап уюштурсак болот 
ко” дешет, бирок биз учур-
дагы кырдаалды айтып, 
түшүндүрүү иштерин жүр-
гүзүп жатабыз. Чындыгын-
да аябай өкүнүчтүү болду. 
Окуучуларыбыз: “Быйыл 
25-май болбойбу? Биз эч 
нерсе кыла албайбызбы?” 
- дешүүдө. Бирок айла жок, 
пешенеси ушул экен да, биз 
деле жакшынакай кылып 
узатсакпы деген ойдо бол-
чубуз, бирок тилекке каршы 
ушундай болуп калды. Бир 
жагынан биз, мугалимдер-
ге дагы жакшы болду, кор-
куп кооптонуп отурбайбыз. 
Эми буйруса ЖРТден жак-
шы жыйынтык көрсөтсө, 
балдарыбыздын келечек-
тери али алдыда.

Нуриса МАРАИМОВА, 
Жалал-Абад 
шаарындагы №2 
К.Закиров атындагы 
орто мектебинин 
директору: 
“АРАЛЫКТАН 
КУТТУКТАЙБЫЗ”

- Быйыл пандемияга 
байланыштуу окуучулар-
ды мектепте онлайн жана 
офлайн режимде окутуп 
жаттык. 2021-жылдын 
2-майынан тартып реалдуу 
окууга өткөн болчубуз, би-
рок тилекке каршы кайра 
эле аралыктан окууга өт-
түк. Бир гана 9-11-класстын 
окуучулары гана салттуу 
түрдө окуп жатышат. Анан 
быйылкы акыркы коңгуроо 
дагы онлайн режимде ZOOM 
программасы аркылуу өтөт. 
Эч кандай экскурсиялар 
болбойт, биз бул боюнча 
окуучуларга түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүп келебиз. 
Быйылкы бүтүрүүчүлөрдү 
конференция уюштуруп 
аралыктан куттуктайбыз. 
Окуучулар тарабынан су-
рануулар болду, бирок биз 
аларга уруксат берген жок-
пуз. Быйыл ушундай чечим 
болгону негизинен жакшы 
эле болду, ата-энелерин 
дагы кыйнашпай үйүндө 
гана отурушат. Бирок биз 
пандемиянын шартын эл-

дин экономикалык кризис-
те тургандыгын балдардын 
психологиялык абалын эс 
алып сөзсүз түрдө балдар-
га жакшы өбөлгө түзөбүз.

Гулнур ЖУСУЕВА,
20 жыл мурун бүтүп 
кеткен бүтүрүүчү:
“САГЫНЫЧЫБЫЗ 
САГЫНЫЧ БОЙДОН 
КАЛА БЕРДИ”

- Классташ деген сөздүн 
өзү кандай жакшы. Жашоо 
шартыбызга жараша көп-
төгөн мекендештерибиз 
мигрант эмеспи. Ошолор-
дун катарында мен дагы 
Москва шаарында элем. 
Биздин быйыл мектепти 
бүтүп кеткенибизге жы-
йырма жыл болду. Класс-
таштар 20 жылдык жолу-
гушууну өткөрмөкпүз. Мен 
бул жактан атайын жолу-
гушууга даярданып жө-
нөп жатканмын. Бул күндү 
аябай күткөн элек. Бирок 
барбадым. Быйыл дагы өл-
көдөгү кырдаалга жараша 
25-майда акыркы коңгуроо 
аземи болбойт дегенин угуп 
баарыбыз өкүндүк. Себеби 
20 жыл мурун бүтүп кет-
кен мектебибизди көрмөк-
пүз. Андагы окуткан агай-
лар менен жолукмакпыз. 
Окуучулук күндөрүбүздү 
эскермекпиз. Окуучулук 
мезгилдеги каармандары-
быз мугалимдер болгондон 
кийин алар менен чогуу 
балалыкты эстөө кандай 
жакшы. Андан дагы өзүбүз-
дүн классташтарыбыздын 
балдарын мектепте окуп 
жатканын көрүп абдан ку-
банмакпыз. Бирок тилекке 
каршы бул нерселер болбой 
калды. Эми мектепте ата-
йын иш-чара уюштурулба-
са, жолугушууда мектепке 
барбасак анын пайдасы 
жоктой сезилди. Класс-
таштар кафе-ресторанда 
же жаратылышта кайсыл 
убакта болсо деле жолуга 
беребиз да. Биздин максат 
мектебибизди, окуткан 
мугалимдерибизди көрүп, 
балалыгыбызга болгон са-
гынычыбызды таркатмак-
пыз. Бирок балалыкка бол-
гон сагынычыбыз сагыныч 
бойдон кала берди. Өлкө-
бүздө, дегеле жер бетинде 
мындан ары жакшылыктар 
болсун. Заманыбыз тынч, 
элибизде токчулук болсун. 
Балдарыбыз жакшы билим 
ала берсин. 

Айсезим
АБДЫКЕРИМ кызы

Эл айтат, демек эп айтат

КОҢГУРООСУЗ
БҮТҮРҮҮ АЗЕМИ
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Адал эмгек абийир таптырат

АЙЫЛ ЧАРБА ТАРМАГЫ –
АРТЫКЧЫЛЫКТУУ БАГЫТЫБЫЗ

Азык-түлүк коопсузду-
гун камсыз кылуу эң негиз-
ги приоритеттүү багыттар-
дан болуп саналат. Аймак-
та күздүк буудайды айдап 
себүүнүн аянтын көбөйтүү, 
аны өстүрүү, айыл чарба тех-
никалары менен элди кам-
сыз кылуу, малдын тукумун 
асылдандыруу жумуштары 
жакшы жолго коюлууда. 
Албетте айыл чарбасында 
ишти илгерилетүүдө эл ара-
лык уюмдардын колдоосу 
жогору болуп, гранттык 
каражаттардын негизинде 
бир топ долбоорлор ишке 
ашырылган. Атап айткан-
да аймакта СССР кезинен 
бери алгачкылардан бо-
луп жайыттарды эс алды-
руу, жайлоолорго чөптүн 
уруктарын чачуу иштери 
кеңири практикаланууда. 
Ал эми айыл чарбасындагы 
агрохимияны өнүктүрүү, 
айыл чарба техникалары 
менен камсыздоо жаатын-
да алгылыктуу иштер алы-
нып барылган. “Айры-Там 

элет” кооперативи жыл 
ичинде 2 беде престөөчү, 
бир беде оруучу комбайн 
алып келген болсо, айыл 
өкмөт тарабынан жайыт 
комитети менен биргелик-
те бир даана дан оруучу 
комбайн, эки даана МТЗ-82 
трактор чиркегичи жана 
соколору менен алынып 
келинген. Бул багыттагы 
иштер улантылууда.

Малдын тукумун асыл-
дандыруу, жасалма уруктан-
дыруу, малдын ден соолу-
гуна кам көрүү максатын-
да аймакта “Ветеринардык 
клиника” курулушу иштери 
эл аралык уюмдар тарабы-
нан каржылоого алынып, 
учурда курулуш иштери 
жүрүп жатат. 

Ажек айылында 3,0 га 
жер аянтына 2500 даана се-
ребристый тополь дарагы 
отургузулуп, жаратылыш 
паркы уюштурулган. 9,0 га 
жер аянтына тамчылатып 
сугаруу системасы орноту-
луп, ар түрдүү мөмө-жемиш-

тин көчөттөрү өстүрүлүүдө. 
Бул долбоор Евробиримдик-
тин “Ала-Бука району менен 
шериктештикте” долбоору 
аркылуу ишке ашырылган. 
Мындан сырткары аймакта 
тамчылатып суугаруу систе-
масы менен Айры-Там айы-
лында жаңы павловния да-
рактарын отургузуу, аларга 
заманбап сугат системала-
рын орнотуу иштери болга-
риялык өнөктөштөр менен 
бирге ишке ашырылган. Су-
гат тармагындагы ири дол-
боор “Шекафтар каналына 
кум тазалоочу курулма ку-
руу” долбоору Дүйнөлүк 
банк тарабынан каржыла-
нып, пайдаланууга берил-
ген. Быйылкы жылы 2 ирет 
Өзбекстан Республикасы-
нын Касан-Сай жана Чуст 
райондору менен биргелик-
те ишембиликтер өткөрүл-
гөн жана негизги сугат тар-
магы болгон Чуст каналын 
тазалоо иштери аткарылган. 
Айыл-чарба продукцияла-
рын кайра иштетүү тарма-
гында учурда айыл аймагы 
боюнча 6 субьект иш алып 
барат. Айыл аймагында 2 
мөмө-жемиштерин курга-
туучу, 3 данды кайра иш-
тетүүчү, 1 тоют даярдоочу 
цехтер элге кызмат көрсөтүп 
жатышат. Айыл аймагында 
4 айыл чарба кооператив-
дери өз ишмердигин жүр-
гүзүп келе жатышат жана 
аларга кайра бөлүштүрүү 
фондунун жерлеринен ке-
лишим негизинде 41,0 га 
жер ижарага берилген. Ан-
дан түшкөн акча каражаты 
жергиликтүү бюджеттин 
киреше бөлүгүн көбөйтүп, 
максаттуу жумшалып келет.

ЖАҢЫ КУРУЛУШТАР – 
ЖАҢЫЛАНУУ ТАЛАБЫ...

Айыл аймагы боюнча 
алып караганда жалпы 83 
млн. 816 миң 453 сом, анын 
ичинен жергиликтүү бюд-
жеттен 5 млн. 649 миң 553 
сом, демөөрчүлөрдөн 100 миң 
сом, республикалык бюджет-
тен 7 млн. 166 миң 900 сом, 
инвестиция тартуудан 42,5 
млн. сом, өнүктүрүү фонду-
нан 11 млн.200 миң сом, эл-

дик салымдан 7 млн.200 миң 
сомдук иштер аткарылган. 
Бул аракеттердин натый-
жасында Ажек айылында 
220 орундуу маданият үйү 
курулуп, пайдаланууга бе-
рилип, эмеректер жана жаб-
дуулар менен камсыздал-
ган. Айыл аймагыбыздагы 
бардык социалдык обькти-
лерге көңүл бурулат. Тактап 
айтканда акыркы жылдар-

• Шербаев Мухтар нурмаматович - 1977-жылы 
туулган.

• билими жогорку - Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин филология факультети жана 
кыргыз республикасынын Президентинин алдында-
гы башкаруу академиясы, экономикадагы менедж-
мент адистигин бүтүргөн. кЭр Щихецзы университе-
ти (Щихецзы), Эл аралык экономика академиясында 
билимин жогорулаткан (Пекин).

• Чини - Муниципалдык кызматтын 1-класстагы 
муниципалдык кеңешчиси.

• Үй-бүлөлүк абалы – үй-бүлөлүү, 3 уул 1 кыздын 
атасы.

• Алган сыйлыктары: Муниципалдык кызматтын 
мыктысы, кыргыз республикасынын Айыл чарбасы-
нын мыктысы төш белгиси, кыргыз республикасынын 
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана АрИСтин 
ардак грамоталары менен сыйланган.

АР БИР ИЙГИЛИК АРТЫНДА 
ТООДОЙ ЭМГЕК БАР...

Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн 2020-жыл-
дын 25-ноябрындагы 
№ 381-б буйругу менен 
2019-жылдагы иштердин 
жыйынтыгы боюнча "Эң 
мыкты айыл өкмөтү" наа-
мына өткөрүлгөн жалпы 
мамлекеттик сынактын 
конкурстук комиссиясы-
нын чечими бекитилип 
6 айыл өкмөт "Эң мыкты 
айыл өкмөтү" наамына ээ 
болуп, жеңүүчүлөргө бай-
гелер каралган. Анда I орун 
1500000 (бир миллион беш 
жүз миң) сом байге фонду 
менен Жалал-Абад облу-
сунун Ала-Бука району-
нун 1-Май айыл өкмөтү 
утуп алган.

Бул айыл аймагын же-
тектеп келген Мухтар Шер-
баев жөнүндө бир топ ал-
гылыктуу иштерин айтсак 
болот. Айыл аймагында 
иштеген саламаттыкты 
сактоо кызматкерлерин, 
мугалимдерин сыйлоодо 
алдына адам салдырбайт. 
Өзгөчө басым жасап кете 
турган иштеринин бири 
бир айыл аймагына жаш-
тар үчүн жаңы конуштун 

түптөлүшү. Келечектеги 
жаштар үчүн кам көргөн-
дүгү. Ал жаңы конуштун  
ички жолдорун оңдоо, 
таза суу жеткирүү, түн-
кү жарыктарды орнотуу, 
балдар аянтчасын куруу 
иштерин бүтүрүп берүү 
жагы да жолго коюлган.   

1-Май айыл аймагынын 
социалдык-экономикалык 
өнүгүү программасынын 
аткарылышы жаатында 
аталган айыл аймагында 
бир топ алгылыктуу иштер 
колго алынып, позитивдүү 
жылыштар болгондугун 
баса белгилеп айтуу шарт. 
Өлкөнү, аймактарды са-
нариптештирүү бүгүнкү 
күндүн негизги талабы 
десек жаңылышпайбыз. 
Айыл аймагынын со-
циалдык-экономикалык 
абалын жогорулатууда 
жергиликтүү деңгээлде 
кызмат көрсөтүүлөрдү 
жакшыртуу жана сана-
риптештирүү жаатында 
натыйжалуу иштер ат-
карылган. Бул тууралуу 
1-Май айыл аймагынын 
башчысы Мухтар Шербаев 
менен маектештик.

АЙЫЛЫНА
       АЙЫЛ КОШКОН   
              ЖЕТЕКЧИ

Жолдорду асфальттоо аймактын негизги 
приориттеттеринен
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Адамзаттын даңкын чыгарган – эмгек

да Алма-Бел айылында ФАП 
имараты жана жаңы спорт 
комплекси курулуп пайда-
ланууга берилген болсо, 
өткөн жылы курулуштары 
башталган айылдык оору-
кананын жаңы чарбалык 
имараттарынын курулуш 
иштери аягына чыгарыл-
ды. Ал эми билим берүү 
тармагы жөнүндө айтсак, 
Ажек айылында 260 орун-
дуу орто мектептин, Жаңы-
Шаар айылында 150 орундуу 

орто мектептин, Кара-Үңкүр 
айылында 150 орундуу орто 
мектептин курулуш иштери 
жүрүп жатат. Ошол эле ке-
зекте аймакта жаңы ветери-
нардык клиниканын имара-
тынын курулуш иштерине 
старт берилип, “Жаш-Тилек” 
балдар бакчасынын, Совет-
Сай айылындагы үй -бүлө-
лүк дарыгерлер тобунун 
ооруканасынын, Ак-Башат 

айылындагы орто мектеп-
тин, Айры-Там айылындагы 
гимназия мектептеринин 
чатырларына кайрадан оң-
доп-түздөө иштери жүрүп, 
эшик-терезелери жаңыла-
нып пайдаланууга берилген. 
2020-жылы айыл өкмөтүнүн 
акыркы 35 жылдагы тары-
хында биринчи жолу бир 
жарым км аралыкка район-
дук өнүктүрүү фонду аркы-
луу, ал эми 2 км. аралыкка 
республикалык бюджеттин 
каражаттарынын эсебинен 
асфальт төшөлгөн. Ошондой 
эле айыл аймагы боюнча бы-
йылкы жылы жалпы 5 км. 
ички жолдорду тегиздеп, 
шагылдоо иштери жасал-
ган. Аймак боюнча  2 даана 
көпүрө курулуп, пайдала-
нууга берилген.

КАЛКТЫ СУГАТ СУУ 
ЖАНА ИЧҮҮЧҮ ТАЗА СУУ 

МЕНЕН КАМСЫЗДОО – 
НЕГИЗГИ МАСЕЛЕ

Жыл ичинде калкты су-
гат суу жана ичимдик таза 
суу менен камсыздоо жаа-

тында бир топ алгылык-
туу жумуштар аткарылган. 
Айыл аймагынын чек ара-
да жайгашкан Жаңы-Шаар 
айылындагы 450 кожолукка 
таза суу жеткирүү боюнча 
пландалган  жумуштар ая-
гына чыгарылып, жалпы 3,5 
чакырым аралыкка таза суу 
линиялары тартылган. Ажек 
айылындагы таза суу резер-
вуарына жаңы жабдуулар 
алынып, кошумча 2,5 ча-
кырым аралыкка таза суу 
линияларын тартуу иште-
ри жүрүп жатат. Чек арада 
жайгашкан эң четки Совет-
Сай айылына таза суу жет-
кирүү эл аралык уюмдар-
дын, элдин колдоосу менен 
ишке ашырылып, жалпы 9,6 
чакырым аралыкка линия-
лары тартылып, элге таза 
суу жеткирилген.

Ал эми сугат суу менен 
камсыздоо максатында дол-
боордун алкагында Совет 
жана Чуст каналдары реа-
билитацияланган болсо, 
Шекафтар каналына кум 
тазалоочу тосмо курулуп, 
селге коркунучтуу жана жа-

быркаган каналдын участо-
гун коопсуз жайга жылды-
руу боюнча зарыл лотоктор, 
башка курулуш материал-
дары жеткирилген. Жаңы-
Шаар айылында скважина 
курулуп, элдин сугат сууга 
болгон муктаждыгын же-
ңилдеткенге шарт түзүлдү.

КЫЗМАТ 
КӨРСӨТҮҮЛӨРДҮ 
ЖАКШЫРТУУ – 

ЭЛДИН ЖАШООСУН 
ЖЕҢИЛДЕТҮҮНҮН 

НЕГИЗГИ
ЖОЛДОРУНУН БИРИ

2020-жылы аймакта 
жергиликтүү кызмат көр-
сөтүүлөрдү жакшыртуу, са-
нариптештирүү аракеттери 
толугу менен улантылып, 
айыл өкмөтүндөгү кыз-
мат көрсөтүүлөр санарип-
тешип, интернет желесин-
де онлайн режимде иштөө 
кеңири практикаланууда. 
Айыл өкмөтүнүн кызмат-
керлеринин кесиптик да-
раметин жогорулатуу мак-
сатында 3 адис айыл өкмө-
түнүн эсебинен окутулуп, 
атайын адистиктерге ээ бо-
лушкан болсо, учурда дагы 
2 адис кесиптик дараметин 
жогорулатуу курстарында 
билим алышууда.

Санариптештирүү жылы-
на карата Айры-Там айылын-
да “Коопсуз айыл” долбоору 
ишке киргизилип, ал үчүн 
Ала-Бука райондук ички 
иштер бөлүмүнүн 1-Май 
ПОМ имаратына, айыл өк-
мөтүнүн имаратына, не-
гизги жолдорго, коомдук 
спорттук жайларга жалпы 
11 видео көзөмөл, зарыл ка-
ражаттар орнотулган. Учур-
да долбоорго керектелүүчү 
кошумча компьютер, прин-
тер жана башка жабдуулар 
менен камсыз болду. 

Айыл аймагында сана-
риптешкен “Бирдиктүү те-
резе” ишке кирип, жергилик-
түү өзүн өзү башкаруу жана 
мамлекеттик органдардын 
ортосундагы өз ара кызмат-
ташуу менен, биргелешкен 
кызматтарды көрсөтүү иш-
тери жүрүп жатат. Мындан 
сырткары айыл аймагынын 
башчысынын эл менен ты-

гыз байланышын камсыз кы-
луу максатында санариптик 
ыкма пайдаланылып, ар бир 
жаран менен айыл аймагы-
нын башчысы ортосунда со-
циалдык тармактар аркылуу 
“Түз байланыш” долбоору 
ишке киргизилген. Ал эми 
жергиликтүү бюджеттин 
2020-жылга карата долбоору 
электрондук ыкма менен 
талкууга алынып, айыл 
аймагынын ар бир жара-
нына кайсыл жерде жашап 
жаткандыгына карабастан 
ой-пикирин билдирүү мүм-
күнчүлүгү түзүлгөн.        

ФЕЙСБУКТАГЫ 
ПИКИРЛЕР

Гулнара Аманбаева:  
Абдан сонун, ойлогон оюң, 
аткарган иштерин эң эле 
туура. Билимиң жана жан 
дүйнөң бай дүйнөгө айлан-
ган инсансың. Сендей акылы 
тунук жетекчи дүйнөдө бир 
жаралат. Жараткандын эли-
бизге берген белегисиң. 

Гүлкайыр Кожобекова: 
Мугалимди сыйлоо – бул келе-
чекке кадам, анткени устаз 
атаңдан улук деген кеп бар 

эмеспи. Азаматсыз. Ишиңиз-
де ийгилик болсун.

Курсанбек Кочкоров: 
Чек арада чоң көйгөйлөрдү 
чечкен патриот жигитибиз 
Мухтар. Алга демекчимин. 
Инвестиция тартууда эң 
чоң ийгиликтерге жеткен 
1-Май айыл өкмөтүнүн же-
текчисине ийгиликтерди 
каалайм. 

Жумагүл Шайыкова: 
Улуу ойлордун тарбиялык 
мааниси да зор. Китеп оку-
ган адамдын ой мүдөөсү да, 
ой жүгүртүүлөрү да башка-
ча болот турбайбы. Билим-
дүү  жетекчи ишин дайым 
алдыга жылдырат. Ийгилик 
каалайм.

P.S. Элдин ишенимин 
актаган айыл өк-

мөт башчысы сиздей болот. 
Эмгеги менен элге жаккан 
жетекчиге ийгиликтерди  
каалайбыз. Мындан ары 
да эл үчүн кызмат кылып, 
элдин батасын алып жүрө 
бериңиз.

Сталбек КАРАСАРТОВ,
“Аймак”

АЙЫЛЫНА
       АЙЫЛ КОШКОН   
              ЖЕТЕКЧИ

Жолдорду асфальттоо аймактын негизги 
приориттеттеринен

рене Холенштайн, Швейцариянын кыргызстандагы 
мурдагы элчиси, жакын досубуз, эң көп долбоорду 

колдоп берген.

улуу Ата Мекендик согуштун акыркы ардагери 
нармырзаев насирдинге 2107 автомашинасы жана

1 ат мингизилген.
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25-май,
2021-жыл

ТОКТОМ

Токтом

ТОКТОМ №1
8-февраль 2021-ж. Момбеков айылы

“курулуш айылына жаңы шай-
лоо участкасын ачуу жана шай-
лоо участкаларынын чек арасын 
аныктоо жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын шай-
лоо жана референдум өткөрүү боюн-
ча борбордук комиссиясынан Ноокен 
аймактык шайлоо комиссиясынын 
атайын өкүлүнүн 02.02.2021-жыл-
дагы № 01-05/03-сандуу катынын 
негизинде Момбеков айыл өкмөтү-
нүн орун басары Т. Эгембердиевдин 
маалыматын угуп жана талкуулап, 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 41-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл өкмөтүнүн 

орун басары Т. Эгембердиевдин маа-
лыматы эске алынсын.

2. Момбеков айылдык кеңеши-
нин 2019-жылдын 5-ноябрындагы 
28-сессиясынын №6-токтому жок-
ко чыгарылсын. 

3. №2194-Коммунизм шайлоо 
участкасында шайлоочунун саны 
белгиленген чектөөдөн ашып кет-
кендигине байланыштуу Курулуш 
айылындагы №16 Ж. Турусбеков 
орто мектебинин спорт залына жаңы 
шайлоо участкасын ачып берүү жагы 
Кыргыз Республикасынын шайлоо 
жана референдум өткөрүү боюнча 
борбордук комиссиясынан суралсын. 

4. Курулуш айылына жаңы ачыл-
ган шайлоо участкасы Курулуш деп 
аталсын жана чек арасы Ош-Бишкек 
жолунун жогору жагы С.Эгембердиев, 
С.Эгембердиев 1, А.Чамашов, А.Чама-
шов 1, Т.Султанов, Т.Султанов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, М.Мамыров, М.Мамыров 1, 2, 3, 
Тажикул Балбан, Тажикул Балбан 1 
көчөлөрү толугу менен бекитилсин.

5. Жаңы ачылган шайлоо участ-
касына керектелүүчү шайлоо эме-
ректер менен камсыздоо жагы айыл 
өкмөт башчысына жүктөлсүн. 

6. №2194-Коммунизм шайлоо 
участкасынын чек арасы М. Ама-
далиев, М. 

Амадалиев 1, Ү.Исмаилов, Б.Тө-
рөканов, А.Борбуев, А.Борбуев 1, 2 
көчөлөрү толугу менен Масиркулов 
Ырыскулдун үйүнө чейин (сел арык-
ка чейин) жана Ош-Бишкек жолунун 
жогору жагы Курулуш, Курулуш-1, 
А.Сариев, А.Сариев-1,2,3,4,5,6, А.А-
нарбаев, А.Анарбаев-1, А.Качикеев, 
А.Качикеев-1, 2, 3 көчөлөрү толугу 
менен бекитилсин. 

7. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

8. Токтомдун аткарылышын көзө-
мөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн орун 
басары Т. Эгембердиевге жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасы: Т. Стамбаев

ТОКТОМ №1
19-февраль 2021-ж.

Момбеков айылы
“Жаңы ачылган шайлоо участ-

касына участкалык шайлоо комис-
сияларынын жана № 2195-кыла 
шайлоо участкасынын курамын 
толуктоо жана курамын беки-
түү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын шай-
лоо жана референдум өткөрүү боюн-
ча борбордук комиссиясынан Ноокен 
аймактык шайлоо комиссиясынын 
атайын өкүлүнүн 02.02.2021-жылда-
гы № 01-05/03-сандуу катынын не-
гизинде Момбеков айыл өкмөтүнүн 
жооптуу катчысы Ж. Суярованын 

маалыматын угуп жана талкуулап, 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 42-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл өкмөтүнүн 

жооптуу катчысы Ж. Суярованын 
маалыматы эске алынсын.

2. Курулуш айылына жаңы ачыл-
ган Курулуш шайлоо участкасынын 
участкалык шайлоо комиссиялары 
№1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

3. №2195-Кыла участкалык шай-
лоо комиссиясынын курамына то-
луктоолор киргизилип бекитилсин.

4. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

5. Токтомдун аткарылышын көзө-
мөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн жооп-
туу катчысы Ж.Суяровага жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасы: Т. Стамбаев

ТОКТОМ № 2
19-февраль 2021-ж.

Момбеков айылы
“Таштак участкасына ветери-

нардык сервис куруу үчүн жер аян-
тын ажыратып берүү жөнүндө”

Архитектуралык генпланга ыла-
йык ветеринардык сервистин курул-
масынын аянты 0,02 га жер аянтына 
дал келбегендигине байланыштуу 
Момбеков айыл аймагынын Момбе-
ков айылдык кеңешинин ХХVII ча-
кырылышынын 40-сессиясынын № 
10-токтомун жокко чыгаруу жөнүн-
дөгү айыл өкмөтүнүн жер боюнча 
башкы адиси Б.Жакыбалиеванын 
маалыматын угуп жана талкуулап, 
айылдык кеңешинин XXVII чакыры-
лышынын 42-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл өкмөтүнүн жер 

боюнча башкы адиси Б. Жакыбалие-
ванын маалыматы эске алынсын. 

2. Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 40-сессиясынын 
№ 10-токтому жокко чыгарылсын.

3. Таштак участкасындагы пахта-
ны кайра иштетүүчү заводунун күн 
батыш тарабындагы 0,03 га айыл өк-
мөтүнүн муниципалдык менчикте-
ги жер аянты ветеринардык сервис 
куруу үчүн ажыратылып берилсин. 

4. АПУ, ИТУ мамлекеттик актыла-
рын даярдоо жагы жер боюнча башкы 
адиси Б.Жакыбалиевага жүктөлсүн. 

5. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

6. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы социалдык маселе-
лер боюнча туруктуу комиссиясына 
жана айыл өкмөтүнүн орун басары-
нын убактылуу милдетин аткаруучу 
Т. Эгембердиевге жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасы: Т. Стамбаев

ТОКТОМ № 3
19-февраль 2021-ж.

Момбеков айылы
“бостон айылына мечит куруу 

үчүн жер аянтын ажыратып бе-
рүү жөнүндө”

Архитектуралык генпланга 
ылайык жана мечитке даярдалуучу 
долбоордун жер аянтына дал келбе-
гендигине байланыштуу Момбеков 
айыл аймагынын Момбеков айыл-
дык кеңешинин ХХVII чакырылышы-
нын 40-сессиясынын № 6-токтомун 
жокко чыгаруу жөнүндөгү айыл өк-
мөтүнүн жер боюнча башкы адиси 

Б. Жакыбалиеванын маалыматын 
угуп жана талкуулап, айылдык ке-
ңешинин XXVII чакырылышынын 
42-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл өкмөтүнүн жер 

боюнча башкы адиси Б. Жакыбалие-
ванын маалыматы эске алынсын. 

2. Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 40-сессиясынын 
№ 6-токтому жокко чыгарылсын.

3. Бостон айылынын Проекти-
риуемая (Ж Маматибраимов) кө-
чөсүнө мечит куруу үчүн 585 кв.м. 
жер аянты ажыратылып берилсин. 

4. Мечиттин документтерин то-
лугу менен даярдап бүтүрүү менен 
жашылдандыруу-көрктөндүрүү 
жана санитардык абалын кароо жагы 
Г.Эргешовго милдеттендирилсин. 

5. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

6. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы социалдык маселе-
лер боюнча туруктуу комиссиясы-
на жана айыл өкмөтүнүн жер боюн-
ча башкы адиси Б. Жакыбалиевага 
жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасы: Т. Стамбаев

ТОКТОМ №1
10-март 2021-ж. Момбеков айылы

“кыла СПАнын жетекчиси б. 
Абдыкадырованын 2020-жылга 
карата аткарган иштери боюнча 
маалыматы жана 2021-жылга 
карата иш-планын угуу жөнүндө”

Кыла СПАнын жетекчиси Б. Аб-
дыкадырованын 2020-жылга карата 
аткарган иштери боюнча маалыма-
ты жана 2021-жылга карата иш-пла-
нын угуп жана талкуулап, Момбеков 
айылдык кеңешинин ХХVII чакыры-
лышынын 43-сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кыла СПАнын жетекчиси Б. Аб-

дыкадырованын 2020-жылга карата 
аткарган иштери боюнча маалыма-
ты эске алынсын.

2. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы агрардык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына жана 
айыл өкмөтүнүн башчысы Ж.Сейи-
товага жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары: 
О.Нышанов

ТОКТОМ № 2
10-март 2021-ж. Момбеков айылы

“Ветеринардык сервистин 
малдарды эмдөө үчүн 2021-жыл-
га карата кызмат акысын беки-
түү жөнүндө”

Момбеков айыл аймагынын Мом-
беков айылдык кеңешинин төрага-
сынын орун басары О. Нышановдун 
маалыматын угуп жана талкуулап, 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 43-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл аймагынын 

Момбеков айылдык кеңешинин тө-
рагасынын орун басары О. Ныша-
новдун маалыматы эске алынсын.

2. Ветеринардык сервистин мал-
дарды эмдөө үчүн кызмат акысы 
2021-жылга карата төмөндөгүдөй 
болуп бекитилсин:

1) Кара малга     бир баш          50 сом

2) Кой, эчкиге     бир баш          15 сом
3) Жылкыга      бир баш          50 сом
4) Тоокко        бир баш          10 сом 
5) Итке          бир баш          100 сом 

(паспорт, таблетка ичинде)
3. Ветеринардык сервистин мал-

дарды эмдөө үчүн бекитилген кыз-
мат акысы боюнча маалыматты жер-
жерлерде айылдын тургундарына 
жеткирүү жагы айыл башчылары-
на жүктөлсүн.

4. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

5. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы жагы агрардык ма-
селелери боюнча туруктуу комис-
сиясына жана айыл өкмөтүнүн орун 
басары Т.Эгембердиевге жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары:  
О.Нышанов  

ТОКТОМ №3
10-март 2021-ж.
Момбеков айылы

“Момбеков айылындагы эс алуу 
паркына багбандын эмгек акысын 
жана бостон айылындагы таш-
танды таштоочу жайдын кароолу-
на эмгек акысын келишимдин не-
гизинде кароо жөнүндө”

Момбеков айыл аймагынын айыл 
өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейитованын 
маалыматын угуп жана талкуулап, 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 43-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл аймагынын 

айыл өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейи-
тованын маалыматы эске алынсын.

2. Момбеков айылындагы эс алуу 
паркына багбандын эмгек акысын 
жана Бостон айылындагы таштанды 
таштоочу жайдын кароолуна эмгек 
акысын келишимдин негизинде жыл 
ичинде айыл чарба багытындагы 
эмес жерлердин сатуудан түшкөн 
каражаттын эсебинен каржыланып 
берилсин. 

3. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

4. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы жагы бюджет жана 
финансы маселелери боюнча турук-
туу комиссиясына жана айыл өкмө-
түнүн орун басары Т. Эгембердиевге 
жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары: 
О.Нышанов 

ТОКТОМ № 4
10-март 2021-ж. Момбеков айылы

“Момбеков айылынын борбо-
руна медициналык клиника куруу 
жөнүндө”

Момбеков айыл аймагынын айыл 
өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейитованын 
маалыматын угуп жана талкуулап, 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 43-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл аймагынын 

айыл өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейи-
тованын маалыматы эске алынсын. 

2. Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин ХХVII 
чакырылышынын 38-сессиясынын 
2-декабрь 2020-жылдагы №7-токто-
му жокко чыгарылсын.

3. Момбеков айылындагы муни-
ципалдык менчиктеги жайкы базар-
дын ордуна медициналык клиника 
куруу үчүн берилсин. 

4. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

5. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы агрардык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына жана 
айыл өкмөтүнүн жер боюнча башкы 
адиси Б.Жакыбалиевага жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары: 
О.Нышанов

ТОКТОМ № 5
10-март 2021-ж. Момбеков айылы

“Момбеков айыл аймагынын 
айыл өкмөтүнүн алдына муници-
палдык коммуналдык чарба ишка-
насын уюштуруу жөнүндө”

Момбеков айыл аймагынын айыл 
өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейитованын 
маалыматын жана талкуулап, Мом-
беков айылдык кеңешинин ХХVII ча-
кырылышынын 43-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл аймагынын 

айыл өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейи-
тованын маалыматы эске алынсын.

2. Момбеков айыл аймагынын 
айыл өкмөтүнүн алдына муници-
палдык коммуналдык чарба ишка-
насы уюштурулсун. 

3. Муниципалдык коммуналдык 
чарба ишканасын уюштуруу үчүн 
даярдалуучу иш кагаздарына ке-
ректелүүчү акча каражаты жерги-
ликтүү бюджетинин эсебинен ажы-
ратылып берилсин. 

4. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

5. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы агрардык маселеле-
ри  боюнча туруктуу комиссиясына 
жана айыл өкмөтүнүн орун басары 
Т. Эгембердиевге жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары: 
О.Нышанов

ТОКТОМ №6
10-март 2021-ж.
Момбеков айылы

“Сейил бакка кошумча акча 
каражатын ажыратып берүү 
жөнүндө”

Сейил бактын долбоорунда ка-
ралбай калган кемчиликтерди то-
луктоо үчүн  Момбеков айыл айма-
гынын айыл өкмөтүнүн башчысы 
Ж. Сейитованын  маалыматын угуп 
жана талкуулап, Момбеков айылдык 
кеңешинин ХХVII чакырылышынын 
43-сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Момбеков айыл аймагынын 

айыл өкмөтүнүн башчысы Ж. Сейи-
тованын маалыматы эске алынсын.

2. Сейил бактын долбоорунда 
каралбай калган кемчиликтерди 
толуктоо үчүн көчөт алуу, газон 
жаткыруу, кара топурак төктүрүү 
жана таштандыларды ташуу үчүн 
кошумча түшкөн каражаттын эсе-
бинен 1600000 сом акча каражаты 
ажыратылып берилсин. 

3. Кабыл алынган токтом “Аймак” 
гезитине жарыялансын. 

4. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы жагы финансы жана 
бюджет маселелери боюнча туруктуу 
комиссиясына жүктөлсүн.

Момбеков айыл аймагынын 
Момбеков айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары: 
О.Нышанов

МОМБЕКОВ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
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 z СООдА-САТык

Ажибекова Бактыгуль Акматбековнага таандык 
Жалал-Абад шаарындагы медициналык окуу жайынын 
“Фармацевт” адистиги боюнча алган диплому (№53783, 
9.07. 2003-жыл) жоголгондугуна байланыштуу жараксыз 
деп табылсын.

Сузак районун Кара-Дарыя айыл өкмөтү
төмөнкү административдик муниципалдык

бош кызмат орундарына
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Жоопту катчы (1 шт бирд.)
2. башкы адис – материалдык бухгалтер (1 шт. бирд.)
3. Салыктар боюнча башкы адис (1 шт. бирд.)
4. Аскердик-эсепке алуу столунун инспектору (1 шт. бирд.).

Талап кылынуучу иш кагаздары:
- комиссиянын төрагасына жеке арыз;
- кадрларды каттоо баракчасы;
- таржымал (резюме);
- өмүр баян (соттолгондугу же соттолбогондугу жө-

нүндө маалыматты көрсөтүү менен);
- 4 х 6 өлчөмдөгү 2 (эки) даана сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү; 
- эмгек китепчесинен, билими жөнүндө документтер-

дин көчүрмөлөрү (нотариалдык же иштеген жеринен пер-
соналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүргөн).

Документтерди кабыл алуу жарыя массалык маалымат 
каражаттарына жарыялангандан кийин 10 (он) жумушчу 
күндүн ичинде төмөндөгү дарек боюнча жүргүзүлөт: Кара-
Дарыя айыл өкмөтү, Арал айылы, Арал көчөсү №175. 
Тел.: 0(773) 69 09 56.

Квалификациялык талаптарга жооп берген талапкерлерге 
конкурс өткөрүлүүчү күндү жана жайды кошумча билдирет. 

Толук маалымат менен mkk.gov.kg сайтынан
таанышсаңыздар болот.

Мэрия города Кок-Жангак 23 июня 2021 года
в 10:00 проводит конкурс по предоставлению

права на аренду:
Аренда земельного участка 0,12 га с целью благоу-

стройства и постройки конструкции облегченного типа, 
который расположен по адресу г.Кок-Жангак при въезде 
в город напротив кафе “Барс” без права предоставления 
собственности.

Прием заявок для участия в конкурсе по аренде земельных 
участков заканчивается 21 июня 2021 года в 16:00.

По всем вопросам обращаться в отдел муниципаль-
ный собственности ДКС при городской мэрии или по тел. 
0(775) 45 52 37.

Ала-Бука районунун Көк-Таш айыл өкмөтү бош 
ваканттык-административдик муниципалдык кызмат ордуна ачык 

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Жер маселелер боюнча башкы 

адис (1 штаттык бирдик)
Кесиптик билимдин деңгээли :

- жогорку билим- геодезия жана 
жерге жайгаштыруу, архитектура жана 
курулуш адистиктери боюнча, юрисп-
руденция, финансылык-экономикалык 
багыттары боюнча, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, техникалык, 
айыл чарба багыттары боюнча.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана/же муниципалдык 
кызмат стажы же тийиштүү кесиптик 
чөйрөдө 3 жылдан кем эмес стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы 

мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын Конс-

титуциясы;
- Кыргыз Республикасынын “Мам-

лекеттик жарандык кызмат жана му-
ниципалдык кызмат” жөнүндө;

-“Коррупцияга каршы аракетте-
нүү жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат боюнча 
кеңештин 2016-жылдын 19-августун-
дагы №43 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз Республикасынын мамлекет-
тик жана муниципалдык кызматчыла-
рынын этикасынын кодекси”.

Тиешелүү тармактагы мыйзамда-
рын:

- Кыргыз Республикасынын Жер 
кодекси;

- Кыргыз Республикасынын “Мүлк-
кө муниципалдык менчик жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн “Айыл чарба багытындагы жер 
жөнүндө” 2001-жылдын 13-августун-
дагы №427 токтому;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу 
үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекет-
тик (Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы 
№ 757 токтомуна ылайык) жана рас-
мий тилдерди.

билгичтиги:
- маалыматты жыйноо, талдоо, сис-

темалаштыруу жана жалпылоо ана-
литикалык документтерди даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата-мекендик 
жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо 
жана практикада колдонуу;

- кесиптештер менен натыйжалуу 
кызматташуу;

- иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүр-
гүзүү;

- эмгектин жаңы шарттарына көнүү.
көндүмдөрү:
- ченемдик укуктук актылар ме-

нен иштөө жана аларды тажрыйбада 
колдонуу;

- ишти пландаштыруу жана жумуш 
убакытын туура бөлүштүрүү;

- башкаруучулук чечимдерди ык-
чам жүзөгө ашыруу;

- компьютердик жана уюштуруу 
техникасын, зарыл болгон программа-
лык продукталарды колдоно билүү.

2. Аскердик – эсепке алуу столунун 
инспектору (2 штаттык бирдик)

Кесиптик билимдин деңгээли:
- жогорку билим же орто кесиптик 

билим – аскердик билим берүү адис-
тиктери боюнча, юриспруденция, фи-
нансылык-экономикалык багыттары 
боюнча, мамлекеттик жана муници-
палдык башкаруу, техникалык, айыл 
чарба багыттары боюнча, ветеринар-
дык, гуманитардык, табигый илимдер, 
курулуш, энергетика тармактарында.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы 

мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын Конс-

титуциясы;
- Кыргыз Республикасынын “Мам-

лекеттик жарандык кызмат жана му-
ниципалдык кызмат” жөнүндө;

- “Коррупцияга каршы аракетте-
нүү жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат боюнча 
кеңештин 2016-жылдын 19-августун-
дагы №43 токтому менен бекитилген 
“Кыргыз Республикасынын мамлекет-
тик жана муниципалдык кызматчыла-
рынын этикасынын кодекси”.

Тиешелүү тармактагы мыйзамда-
рын:

- Кыргыз Республикасынын Жер 

кодекси;
- Кыргыз Республикасынын “Кыр-

гыз Республикасынын жарандарынын 
жалпыга бирдей аскердик милдети жө-
нүндө, аскердик жана альтернативдик 
кызматтар жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Кызматтык милдеттерин аткаруу 
үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекет-
тик (Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы 
№ 757 токтомуна ылайык) жана рас-
мий тилдерди.

билгичтиги:
- жогору турган жетекчилердин 

тапшырмаларын сапаттуу аткаруу;
- документтерди, маалыматтарды, 

суроо-талаптарга жоопторду сапат-
туу даярдоо;

- тиешелүү чөйрөдөгү ата мекендик 
жана чет өлкөлүк тажрыйбаны талдоо 
жана аны практикалык иште колдонуу;

- кызматтык милдеттерге ылайык 
өз ишин натыйжалуу пландаштыруу;

- жарандардын кайрылууларын ка-
роо жана жоопторду даярдоо;

- мамлекеттик жана /же расмий 
тилдерде иштиктүү кат алышуу;

- командада иштөө. 
көндүмдөрү:
- ченемдик укуктук актылар ме-

нен иштөө жана аларды практикада 
колдонуу;

- компьютердик жана уюштуруу 
техникасын, зарыл болгон программа-
лык продукталарды колдоно билүү.
Талап кылынуучу документтер:

- конкурстук комиссиянын төрага-
сынын атына жазылган жеке арызы;

- кадрларды каттоо баракчасы;
- таржымал (резюме);
- 3х4 өлчөмүндөгү 4 даана сүрөт;
- паспорттун көчүрмөсү (түп нус-

касы сынакка келгенде көрсөтүлөт);
- билими тууралуу документтин 

көчүрмөсү (нотариустан же мурунку 
иштеген жеринен күбөлөндүрүлүшү 
керек);

- өмүр баяны (талапкердин соттол-
богондугу жөнүндө маалыматты өмүр 
баянга кошуп жазуу);

- эмгек китепчесинин көчүрмөсү 
(нотариустан же мурунку иштеген же-
ринен күбөлөндүрүлүшү керек).

Документтер массалык маалымат 
каражаттарында жарыяланган күндөн 
10 жумушчу күнгө чейин төмөнкү дарек 
боюнча кабыл алынат: Көк-Таш айы-
лы, Кара-Суу көчөсү №1 үй, айыл 
өкмөтүнүн имараты.

Базар-Коргон районунун Сайдыкум айыл өкмөтү 
төмөндөгү муниципалдык бош кызмат ордуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Юридикалык маселелер жана муниципалдык 

менчикти башкаруу боюнча башкы адис (1 штат-
тык бирдик)

2. башкы адис-бухгалтер кассир (1 штаттык 
бирдик)

Квалификациялык та-
лаптар жана функционал-
дык милдеттер менен www.
mkk.gov.kg сайтынан таа-
нышсаңыздар болот.
Талап кылынуучу 
документтер:

- Арыз, өздүк барак-
ча, 3х4 өлчөмүндө 2 даана 
сүрөт, паспорттун көчүр-
мөсү, билими тууралуу 
документтин көчүрмөсү, 
(нотариус же иштеген же-
ринен күбөлөндүрүлгөн), 
таржымал (резюме), өмүр 

баян (соттолбогондугу жө-
нүндө маалыматты көрсө-
түү менен).

Документтерди кабыл 
алуу жарыя массалык маа-
лымат каражаттарына 
жарыяланган күндөн тар-
тып 10 (он) жумушчу күн-
дүн ичинде төмөнкү дарек 
боюнча жүргүзүлөт: Ба-
зар-Коргон районунун 
Сайдыкум айыл өкмөтү, 
С.Досов-151 б.

Тел.: 0(3736) 5-02-78, 
0(773) 90 15 67.

 zЖОГОлду

Сузак райондук сот аткаруучулар 
кызмат бөлүмү тарабынан карызкор 
Саркерова Серга Хамитовнадан (Ка-
мит кызы Кенжеден) өндүрүп алуучу 
Алиева Гулназ Мухамедовнанын пай-
дасына 445 000 (төрт жүз кырк беш 
миң) сом, карызкор Саркерова Серга 
Хамитовнадан (Камит кызы Кенже-
ден) өндүрүп алуучу Егембердиева 
Сыланкан Шерматовнанын пайдасы-
на 150 000 өндүрүү боюнча күрөөгө 
коюлган М.К.Сулумбековдун наамы-
на таандык Сузак районунун Көк-Арт 
айыл өкмөтүнүн Михайловка (Жерге-
Тал) айылынын Момошев көчөсүндө-

гү №43 дарегинде жайгашкан жалпы 
менчиктеги турак жайына ачык аук-
цион жарыяланат.

Турак жайдын баштапкы баасы 
929 000 (тогуз жүз жыйырма тогуз 

миң) сом. 
Ачык соода-сатык 2021-жылдын 

25-июнь күнү саат 11:00до мүлк жай-
гашкан даректе жүргүзүлөт. Ачык 
аукционго катышууну каалоочулар 
турак жайдын баштапкы баасынын 
5%ын ачык аукцион болгонго чейин 
Сузак райондук САКБдын депозит-
тик эсебине БИК 440001, эсептик сче-
ту №4408082100000125, төлөө коду 

14238900 төгүүгө тийиш. Аукциондон 
утуп алган адамдын төккөн кепилдик 
суммасы сатып алуу баасына кошулат. 
Аукциондон жеңилген катышуучулар-
дын алдын ала төлөнгөн шерт сумма-
лары аукцион аяктагандан кийин кай-
тарылып берилет. Аукциондон уткан 
адам жети күндүн ичинде аукцион-
дун алдында төккөн сумманы кошо 
эсептөө менен мүлктүн сатып алын-
ган суммасын толугу менен төлөп бе-
рүүгө милдеттүү. 

Тел.: 0(3748) 5 01 34, 0(770) 00 00 74. 
Сузак райондук САКБдын

сот аткаруучусу: Тагаев Б.У.
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25-май,
2021-жыл

билгенден билбегениң көп

Ысысаң чалкыган мен көл болоюн, 
Үшүсөң эшилме кум чөл болоюн. 
Өйдөдө өбөк болор бел болоюн, 
Саамайың кытыгылар жел болоюн.
кайырма: 
не болсоң бир өзүңө тең болоюн, 
Чалыксаң эс алдырар дем болоюн. 
Таарынтып капалантса кимдир бирөө, 
ыр ырдап көңүл аччу мен болоюн.

Нөшөрлүү жамгыр болуп төгүлөйүн, 
Ойлонсоң санааң болуп чөмүлөйүн. 
Тажасаң бардыгынан сен чаалыксаң, 
Бейиштүү гүлзар болуп көрүнөйүн. 
(кайырма)

Шиберди араласаң шүүдүрүңмүн, 
Гүл терсең сага керек мен гүлүңмүн. 
Жаркыным мени карап жылмайып кой, 
Эч жерге таштап кетпес тун сүйүүңмүн. 
(кайырма)

Суу ичсең тамчы болуп чачырайын, 
Ай болуп көктөн карап ашыгайын. 
Уйкуда эртең менен уктап жатсаң, 
Жел болуп ойготууга шашылайын. 
(кайырма)

 КОЙ (21.03-20.04).
Кой жылдызы бардык 
потенциалын колдо-

нууга аракет кылат. Бирок  анча-
лык деңгээлде аракет кылуунун 
зарылчылыгы жок, себеби бар-
дык мүмкүнчүлүктөр жаралып, 
каалоолору башкаларга караган-
да жеңилирээк жана тезирээк ат-
карылат. Жашооңузда маанилүү 
тандоо алдында турасыз, андык-
тан жакшылап ойлонуңуз.

БУКАЧАР (21.04-20.05). 
Букачар жылдыз белги-
синдегилер үчүн жумуш 

оңой болот. Алдыңыздан чыккан 
олуттуу маселелерде, кокустук-
тарда дагы ийгилик сизди кош-
тойт, жакшы жыйынтык боло-
рунан шек санабай эле койсоңуз 
болот. Маанилүү жолугушуулар, 
тагдыр чечүүчү таанышуулар 
дагы орун алуусу күтүлүүдө.

ЭГИЗДЕР (21.05-21.06). 
Эгиздерден пландаган 
жумушун  кайрадан ка-

рап чыгууну сунуш кылабыз. Ий-
гиликтүү адамдар менен ийги-
ликтүү баарлашуу демейдегидей 
күтүлгөн натыйжаларды бербейт. 
Бардыгы өзүңүздүн колуңузда, 
бул жума кандай гана чечим ка-
был албаңыз, жыйынтыгы ийги-
ликтүү болмокчу.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Өздөрүнүн көнүмүш 
эмоционалдуу абалы-

нан баш тартууга аргасыз болу-
шат. Жашоодо талашып-тарты-
шып көңүлдү алагды кылган бир 
топ нерселер четке кагылат. Бу-
лар  эң жагымдуу жана жөнөкөй 
нерселерге көңүл буруу менен 
убакыт өткөрүп, ийгиликтерге 
дагы жетише алат. Кесиптик чөй-
рөдөгү айрым кыйынчылыктар 
болушу күтүлөт.

АРСТАН (23.07-23.08). 
Адамдар менен аралык-
ты сактап мамиле кы-

лыңыз, себеби көп ишене берүү 
жакшы эмес. Тынбай кылган ара-
кетиңиздин натыйжасында ий-
гиликке жетише аласыз. Балким 
азыркы кылган аракетиңиздин 
натыйжасында чет өлкөгө чы-
гуу мүмкүнчүлүктөр жаралып 
калышы мүмкүн.

БИЙКЕЧ (24.09-23.09). 
Бул жума ар дайым ты-
нымсыз иштөөгө көнүп 

калган бийкечтерден ашыкча 
аракеттер талап кылынбайт. 
Тескерисинче тактикасын өз-
гөртүүгө жана пландаштырууну 
баштоого чакырат. Эгер ийги-
ликке жетүүнү кааласаңыз, анда 
баштаган ишиңизди пландаш-
тырып, анализдеп чыгышыңыз 
керек болот.  

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Бир эле учурда каты-
шуучу да, байкоочу да 

болуп калышыңыз мүмкүн. Ли-
дерлик кызматтарды ээлөөгө 
бардык мүмкүнчүлүктөр бар  - 
айрымдарына убактылуу гана 
берилет, ал эми калгандарына 
– туруктуу. Сиздин жакшы ка-
дыр-баркыңыз жыл бою адамдар 
менен ийгиликтүү иштешүүнүн 
ачкычы болуп санала баштайт.

ЧАЯН (24.10-22.11).
Бул убакта чаяндар 
жумуш жана жеке жа-

шоосунда тобокелчиликке ба-
рып, эрдик жасоого кызыкдар 
болушат. Жумушту жана эс алуу-
ну өз убагында кылуу менен ден 
соолугуңузду чың кармап, олут-
туу финансылык кирешелерге 
дагы жетишүүгө мүмкүндүк 
ала аласыз. 

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Жашоого болгон прио-
ритеттерди кайрадан 

жигердүү карап чыгасыз. Жаачы-
лар үчүн адамдын көңүлү, жылуу 
мамиле бардыгынан маанилүү 
болот. Ошондуктан бардык жа-
кындарыңыз менен жакшы ма-
милени сактап калууга аракет 
кылыңыз. Мурунтан тил табы-
ша албай жүргөн жакындары-
ңыз болсо, алар менен мамиле 
жакшырат.  

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Алдыга коюлган максат-
тарга жетесиз, андык-

тан аракет кылуудан тайбаңыз. 
Өзүңүздүн алсыз сапаттарыңыз 
менен күрөшүп, ийгиликтин туу 
чокусуна жетишиңиз ыктымал. 
Бардык иш-аракеттерде ар да-
йым ийкемдүү болуңуз. Мезгил-
мезгили менен жашооңузда ири 

суммалар пайда болсо, сиз алар-
ды сактап калбай бизнеске жум-
шоону туура көрүңүз.

СУУ КУЯР (21.01-22.02). 
Жеке жашооңузда олут-
туу өзгөрүүлөргө ба-

гыт алууну сунуштайбыз. Ар 
бир ишти пландоо менен атка-
рууну унутпаңыз. Чечкиндүү ка-
дамдарды жасоого эң ыңгайлуу 
учур болгондуктан чечкиндүү 
болууну жылдыздар сунуштайт. 
Ден соолугуңуз үчүн кам көрү-
ңүз, ар дайым жакшы маанайда 
болуңуз. Сиз жылмайсаңыз, ий-
гилик сизге жылмаят. 

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Жашоонун берген са-
бактарын жеңип, бар-

дык топтогон билимди өз пайда-
ңызга жумшай турган   мүмкүн-
чүлүктөр келет, сиз аны колдон 
чыгарбаңыз. Эч качан шашы-
луунун кереги жок, жыйынтык 
чыгаруудан мурун жакшылап ой-
лонуп алганыңыз жакшы. Өзүңүз-
дүн жеке жашооңузга көбүрөөк 
көңүл буруңуз. Жакын адамыңыз 
бактылуу болуу үчүн колунан 
келгенин жасайт, сиз дагы тим 
болбой аракет кылыңыз.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы

Жылдыз тєлгє

(24.05–31.05. 2021-ж.)

Жан  дїйнєўє  азык
• Өмүр өтө кыска, ошондуктан өч алуу-

га убакыт коротпоңуз.
• Өз  жашооңузду башкалардын жашоосу 

менен салыштырбаңыз. Анткени алар-
дын башынан не өткөнүн сиз билбейсиз.

• Өзүңө ой-санаасы, руханий дүйнөсү 
шай келишкен адамды жолуктуруудан 
өткөн бакыт жок.

(Жан дүйнө илими)

БИР ӨЗҮҢӨ

ырдап жүр

Сөзү, обону: Сыймык бейшекеевдики

Муса Алейхи салам Ал-
лах Таала менен түздөн-
түз сүйлөшкөн. Бир күнү 
ал көчөдө бараткан эле. 
Алдынан бир бай киши 
чыгат да: - Муса каякка 
баратасың? - дейт.

Муса Алейхи салам: - 
Аллах Таала менен сүй-
лөшкөнү бара жатам, - дейт.              

- Андай болсо менде Ал-
лахтан бир өтүнүчүм бар 
эле, ошону айтып койчу,- 
дейт. Муса Алейхи салам: 
-Кандай өтүнүч - десе, бай 
айтат: 

- Мен күндөн күнгө 
байып баратам, Аллах-
ка айтчы менден байлы-
гымдын жарымын алып 
салсын, - дейт. Ал: - Макул 
деп жөнөйт.                                                

Андан кийин алдынан 
бир кедей киши чыгып ка-
лат да Мусадан сурайт: - 
Каякка бара жатасың?

- Аллах менен сүйлөш-
көнү бара жатам, – дейт.                                                   
- Анда менин Аллахтан су-
рай турчу өтүнүчүм бар эле 
айтып койчу - дейт. Муса 
Алейхи салам: 

- Кандай өтүнүч десе, 
ал айтат: - Мен кедеймин, 
менин үйүм, малым, эч 
нерсем жок, Аллахка айт-
чы мага дагы байлык бер-
син, мен дагы бай болоюн, 
- дейт. Муса Алейхи салам: 
- Макул деп Аллахка барат, 
айтат: - Аллахым мен жол-
до келе жатсам алдымдан 
бир киши чыкты. Ал күн-
дөн күнгө байып жатып-

тыр. Сенден суранычы бар 
экен, байлыгымдын жары-
мын алып салсын дейт. Ан-
дан кийин дагы бир киши 
жолукту. Ал кедей киши 
экен, эч нерсем жок дейт. 
Мага байлык берсин, мен 
дагы бай болоюн дейт. Анда 
Аллах Таала айтат: - Муса, 
биринчи жолуккан адамга 
айтып кой шүгүрчүлүктү 
токтотуп салсын, ошондо 
байлыгы азайып-азайып 
жок болот, ал эми экинчиге 
айтып кой шүгүр кылсын, 
анан анда бардык нерсе 
болот, - дейт. 

Муса Алейхи салам би-
ринчи кишиге барат да ай-
тат: - Сен шүгүрчүлүктү 
токтотушуң керек. Ошондо 
сенин байлыгың жоголот 
экен десе. Бай: - Мен эм-
неге шүгүрдү токтотом, 
менде баары бар, шүгүр 
Аллахыма,- деп кыйкыр-
са, Аллахтын кудурети 
менен колуна бир муштум 
алтын пайда болуп калат. 
Анан экинчи кишиге барат: 
- Сен шүгүр кылышың ке-
рек экен десе, кедей кый-
кырып чыгат: -Мен эмнеме 
шүгүр кылайын, менде эч 
нерсе жок, жада калса үйүм 
жок десе, шамал кийип тур-
ган кийимин учуруп кетет 
да, жылаңач калат экен.                                                              
Урматтуу бир тууганым 
шүгүр кылганды үйрө-
нөлү. Бар нерсеге Аллахка 
шүгүр кылалы.

(Ыйман нуру)

Сүт – кальцийдин негизги 
булагы жана ал адамдын 
организминде 97% өздөшөт.

Сүт - адамдардын сөөктөрүн-
дөгү кальцийди жууп, остеопороз 
оорусу менен жабыркагандар үчүн 
алмашкыс дары болуп эсептелет. 
Белогу организмде бат жана оңой 
өздөшөт жана вирустук инфекция-
лар менен күрөшкөн иммуногло-
булиндер иштелип чыгат. 

Сүт эс алдыруучу касиетке ээ, 
түштүн бузулуусун жөндөй турган 
эң сонун дары. Анын курамында-
гы эс алдыруучу таасирлер нерв 
системасы үчүн керек. Элдик ык-
маларда түш бузулганда бир ста-
кан жылуу сүткө бир чай кашык 
бал кошуп уктаарга бир саат кал-
ганда ичишкен. Бул ыкма сүттүн 
жеңил тазалоочу таасири кан ба-
сымдын түшүп кетишине жакшы 
жардамын берет. 

Сүт ашказан ширесинин кычкыл-
дуулугун төмөндөткөнгө жөндөм-
дүү. Кычкылдуулукту көтөрүп пай-
да кылган ашказан зарна оорусу 

менен мыкты күрөшөт. Ошондой 
эле кычкылдуулугу көтөрүлгөн 
ашказандын гастрит, жара жана 
он эки ичеги ооруларына пайда-
сы бар. Сүттүн таасири жакшы бо-
луш үчүн аны уурттап ичүү керек. 

Сүт витаминдерге бай. Анда 
организмде толугу менен энер-
гетикалык алмашууну камсыз 
кылган углевод менен майларды 
энергияга айлантуучу касиетке 
ээ көптөгөн пайдалуу рибофла-
вин (В2 витамини) бар. Ошондук-
тан ашыкча салмак менен күрө-
шүүдө (мындай учурда майлуу 
эмес сүттөрдү колдонуш керек), 
иммундук жана эндокриндик 
системалардын иши бузулганда 
сүт абдан пайдалуу. Баш катуу 
ооруп кыжаалат болгондо да жы-
луу таза сүт ичип койсо, жакшы 
жардамын берет. Өзгөчө мигрен 
оорусунда жумуртка-сүт шербе-
ти (чийки жумуртканы бир ста-
кан кайнак сууга кошобуз) пай-
далуу. Бир жума бою бул дарыны 
колдонууда баштын оорусу узак 
убакытка жоголот.

бай жана кедей

СҮТТҮН ПАЙДАСЫ


