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Түндүк-түштүктү бириктирип турган жол боюнда кетменин чаап же 
бадыраң, помидор, дарбызын жол боюна коюп саткан дыйкандарды кезик-
тиресиң. Ушул дыйкандардын эрте бышкан мөмө-жемиштеринен ооз тий-
беген кыргызстандыктар жок эсе. Шамалды-Сай шаарчасынан өткөндөн 
кийин жолдун боюнда эгин талаасынын ортосунда башкалардан өзгөчөрөөк 
заңгыраган имарат турат. Мына ошол имарат Ноокен районунун Достук 
айыл өкмөтүнүн имараты. Айыл өкмөт райондун борбору Масы кышта-
гынан 60 км батыш тарапта. Шамалды-Сай темир жол бекетинен 5 км. 
Деңиз деңгээлинен 520 м бийиктикте жайгашкан. Негизинен эл дыйканчы-
лыкта эмгектенет. Жетекчинин мыктылыгынан Кыргыз Республикасы 
боюнча “Мыкты айыл өкмөт” наамын жеңип алган. Дагы бир айта турган 
нерсе, айыл өкмөттүн башчысына шайлоодо Замирбек Мамасыдыковду эл 
колдоп, жалгыз гана өзүнүн талапкерлигин койдурушкан. Достук айыл өк-
мөтүнүн аткарылган иштери, ийгиликтери тууралуу айыл өкмөт башчы-
сы болуп кайрадан шайланган Замирбек Мамасыдыков менен маек курдук.

(Уландысы 6-бетте)

Замирбек МАМАСЫДЫКОВ,
Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн башчысы:

“МАЙДА, БИРОК МААНИЛҮҮ 
ИШТЕР КӨП”

Искусство, көркөм чыгармачылык – дүйнө 
таанымдын көркөм образдар аркылуу элестүү 
чагылдырылуучу бир формасы -  адамзаттын 
рухий маданияты менен чыгармачылык кызма-
тынын маанилүү элементи. Ал адамзат коому 
менен кошо өнүгүп, анын материалдык өсүшүн 
чагылдырат, коомдук аң-сезимди калыпка са-
лууга көмөктөшөт, идеологиялык куралга ай-
ланат. Фактыга гана таянууга милдеттүү 
болгон илимден жана документтен айырмала-
нып, искусство көркөм чындыкты жаратууда 
жетишерлик эркин болот. Искусствого сүрөт 
өнөрү кирет. Мына ошол искусство адамынын 
бири, тубаса таланттуу стринг-арт өнөрүн 
аркалап келген Аксы районунун Кум айылын-
дагы мыкты үй-бүлөнүн тунгуч кызы, ата-эне-
син, чоң ата, чоң энесин сыйлаган, бир тууган-
дарына үлгү болгон 20 жаштагы жаш сүрөтчү 
Бегимгүл ЖОЛДОШБЕКОВА менен маек курдук.

(Уландысы 7-бетте)

ЖАН ДҮЙНӨСҮН  ТЫҢШАГАН ӨНӨР ЭЭСИ

Кыргыз-тажик чек арасында Кыргыз Өкмөтүнүн 
Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим 
Алимбаев жана Тажикстандын Согдий облусунун 
аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббой Ахмадзода 
кайрадан жолугушуп, чек ара аймактарындагы коомдук 
коопсуздукту туруктуу камсыз кылуу жаатында 
жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттерди өз ара кенен-чонон 
талкуулашты.

Жолугушуунун жүрүшүн-
дө жетекчилер ушул жылдын 
28-30-апрелинде орун алган 
каргашалуу окуянын кесепет-
терин чукул арада жоюу, калк 
арасындагы болуп жаткан кооп-
тонууларды жок кылуу макса-
тында ич ара түшүндүрүү жа-
раянын мындан ары ырааттуу 
түрдө улантуу зарылдыгын 
баса белгилешти. Буга дейре 
таптакыр аткарылбай келген  
2019-жылдын 18-сентябрын-
дагы эки тараптуу Протокол-
дун Кыргызстандын Максат, 
Тажикстандын Овчу-Калача 
айылдарынын ортосунда ми-
лициянын биргелешкен жөө 
патрулун коюу боюнча пункту 
дагы макулдашылып, натый-
жада эки тараптан тең коом-

дук коопсуздукту көзөмөлдөө 
үчүн милициянын жөө патрулу 
уюштурулду. Жолугушуу соңун-
да Абдикарим Алимбаев менен 
Раджоббой Ахмадзода кыргыз-
тажик чек арасындагы бир ка-
тар маселелерди жеринде чечүү 
максатында чек ара аймакта-
рын биргелешип дыкат карап 
чыгышты. 

Белгилей кетсек, аталган эки 
облустун башчысы буга чейин-
ки жолугушуусунда дагы чек 
ара аймактарында жаралган 
көйгөйлөрдү кечеңдетпестен 
ыкчам чечип туруу үчүн жума 
сайын жолугуп турууну катуу 
макулдашышкан.

Алишер ТОКСОНБАЕВ,
Ош шаары

ОБЛУС 
БАШЧЫЛАРЫ 
БАТКЕНДЕ 
ТҮШҮНДҮРҮҮ 
ЖАРАЯНЫН 
УЛАНТЫШУУДА  

УКМКнын чек ара кызматы 
азыркы убакка  карата Ош облу-
сунун Чоң-Алай районундагы кыр-
гыз-тажик чек арасынын Унжу-
Булак аймагында абал туруктуу 
экенин билдирди.

Маалыматка ылайык “Тийиштүү 
кызмат адамдары жеринде жана 
абалды жөнгө салуу боюнча чара-
ларды көрүүдө. Чек ара кызматы-
нын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартип-
те кызмат өтөөдө”, - деп айтылат.

УКМКнын төрагасы Камчыбек 

Ташиев 4-июнда эртең менен Ош 
облусуна караштуу Чоң-Алай ра-
йонуна чукул учуп кеткен. Мунун 
алдында чек ара кызматы аталган 
райондогу кыргыз-тажик чек ара-
сынын жанындагы Унжу-Булак 
тилкесинде абал чыңалып турга-
нын билдирген.

Чек ара кызматынын билдири-
шинче 4-июнда саат түнкү 3тө та-
жик аскерлери Унжу-Булакта так-
тала элек жерге контейнер орното 
баштаган жана Кыргызстандын 
аймагына 1000 метр ичкери кирип 
келген. Ошол жерде тажик аскер-
лери, автомашиналар жана жеңил 
брондолгон техника топтоло баш-
таганы байкалган.

ЧОҢ-АЛАЙДАГЫ
АБАЛ ТУРУКТАШТЫ

СОVID-19
ООРУСУ
КАДИМКИ ЭЛЕ
ООРУ БОЛУП
КАЛДЫБЫ?

(3-бетте)
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Базар-Коргон районунун Кызыл-Үңкүр токой 
кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2018-жылдагы №192 токтомунун негизинде 
төмөндөгүдөй токой фондусунун жерлерин көп 

жылдык ижарага берүү боюнча
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

1. Чакан ГЭС курууга 
Кара-Ункур токой бөлү-
мүнүн 45-кварталынын 2, 
3,12-13-14-бөлүкчөлөрүнө 
(выдел), 47-кварталынын 23, 
25-26-бөлүкчөлөрүнө (выдел) 
жана 50-кварталдын 26-бө-
лүкчөсүнө (выдел);

2. Чакан ГЭС курууга 
Жаз-Кечү ү токой бөлү-
мүнүн 32-кварталынын 
10, 21, 22-бөлүкчөлөрүнө 
(выдел), 33-кварталдын 
19,14, 20,12-бөлүкчөлөрү-
нө (выдел), 34-кварталдын 
18-19-20-21-бөлүкчөлөрү-
нө (выдел), 35-кварталдын 
13,18,16-бөлүкчөлөрүнө (вы-
дел) жана 36-кварталдын 11, 

9-бөлүкчөлөрүнө (выдел).
Төмөнкү иш кагаздары 
талап кылынат:

- Токой чарбанын дирек-
торунун атына жазылган 
арыз же сунуш кат жана ча-
кан ГЭС куруу боюнча ке-
нен программада жазылган 
долбоор.

Документтерди кабыл 
алуу жарыя чыккан күндөн 
баштап 10 жумушчу күндүн 
ичинде жүргүзүлөт. Дареги: 
Базар-Коргон району Кызыл-
Үңкүр токой кызматынын 
кеңсеси.
Телефондор: 0(777) 41 25 52; 

0(777) 33 93 43;
0(772) 80 44 29.

Билбедим, укпадым дебе

ДУБАНДАРДАН ДУУ-ДУУ КЕП

 zЖАлАл-АБАД

 z ТүЗӨТүү

 z АКСЫ

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы 
министрлигине караштуу Бюджеттик насыяларды 

башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги 
төлөмөлөрдүн карыздарын тындыруу эсебинде 

кабыл алынган мүлктөрдү сатуу максатында
ЖАРЫЯ БЕРЕТ

№ Аталы-
шы

Токтогул ра-
йону

Наркы 
миң сом

Кошумча 
маалымат

1 Турак 
жай

Кызыл-Өзгө-
рүш а/ө Коңур-
Өгүз айылы 
Шорук у улу 
Байгазы көчө-
сү 27 үй

419 623 Жалпы а ян-
ты 55,5 кв.м., 
жашоо аянты 
33,70 кв.м., жер 
аянты 3000,00 
кв.м.

2 Турак 
жай

Кызыл-Өзгө-
рүш а/ө Коңур-
Өгүз айылы 
Шорук у улу 
Байгазы көчө-
сү 25 үй

534 283 Жалпы а ян-
ты 71,00 кв.м., 
жашоо аянты 
64,00 кв.м., жер 
аянты 3000,00 
кв.м.

Маалымат алуу үчүн төмөндөгү
даректерге кайрылсаңыздар болот:

Бишкек шаары Эркиндик бульвары 58а 203 кабинет, тел.: 
0(312) 62-01-26

Жалал-Абад шаары, тел.: 0(3722) 5-20-83, 0(505) 00 01 15,
Токтогул району, тел.: 0(3747) 5-02-28, 0(704) 41 55 87.

Жеке ишкер Апсамат кызы Айпери өз ишмердүүлү-
гүн токтоткондугуна байланыштуу (күбөлүктүн серия-
сы НС №060896, каттоо номери 39523539, 06.05.2019-ж., 
ОКПО коду 30528359, ИНН 10502199500380) жабылган-
дыгын билдирет.

 zЖАБЫлДЫ

 z СЫНАК

 z СООДА-САТЫК
Сузак райондук сотунун 

12.01.2020-жылдагы № СГ-
100/20-Д8 сандуу Жороева 
Саламаткан Гапаровна-
дан өндүрүп алуучу Ташбае-
ва Умуткандын пайдасына 
133000 (бир жүз отуз үч миң) 
сом өндүрүүнү карызкорго 
таандык Сузак району Бар-
пы айыл өкмөтүнө караштуу 
Кыпчак-Чокмор айылынын 
Ынтымак көчөсү №23 жай-
гашкан идентификациялык 
коду №3-05-02-1006-0190, 
жалпы пайдалануу аянты 
жер участкасы 1000,0 чар-
чы метр болгон турак жай 
биринчи жолу ачык соода-
сатыкка коюлат.
Турак жайдын баштапкы 
баасы 717 500 (жети жүз 

он жети миң беш жүз) 
сом.

Ач ы к  с о о д а - с а т ы к 
2021-жылдын 8-июль күнү 
саат 10:00до мүлк жайгашкан 
даректе жүргүзүлөт. Сатыкка 
катышууну каалагандар са-
тык боло турган күндөн бир 

күн алдын мүлктүн баштап-
кы баасынын 5%ын соода-
сатык өткөрүлгөнгө чейин 
Сузак райондук САКБдын 
депозиттик эсебине шертпул 
төлөм катары төлөп берүү 
менен сатыкка катыша алат. 
Соода-сатыкта утуп алган 
адамдын төккөн кепилдик 
суммасы сатып алуу баасына 
кошулат. Соода-сатыкта же-
ңилген  катышуучуларына 
алдын ала төлөнгөн шерт-
пул суммалары соода-сатык 
аяктагандан кийин кайтары-
лып берилерин түшүндүрөт. 
Соода-сатыкта уткан адам 
жети күндүн ичинде соо-
да-сатыктын алдында төк-
көн сумманы кошо эсептөө 
менен мүлктүн сатып алын-
ган суммасын толугу менен 
төлөп берүүгө милдеттүү.

Байланыш телефону: 
0(3748) 5-01-34,
0(704) 90-52-92.

Сузак райондук
САКБдын сот аткаруучу:

Колдошов И.И.

МАМЛЕКЕТТИК
СЫНАКТАР БАШТАЛДЫ

Жалал-Абад шаарындагы К.Ш. Токтомаматов 
атындагы Эл аралык университеттин Эл аралык 
медициналык колледжинде бүтүрүүчү курстар 
үчүн жыйынтыктоочу сынактар башталды. Бул 
тууралуу ЭАУнун карьера жана бүтүрүүчүлөрдү 
ишке жайгаштыруу борбору маалымдады.

Азамат Раматиллаев 
Жалал-Абад шаарынын 
биринчи вице-мэри болуп 
дайындалды. Бул тууралуу 
шаардык мэриядан 
кабарлашты.

Жалал-Абад шаарына жаңы биринчи вице-мэр болуп 
дайындалган Азамат Раматиллаев буга чейин эмгек жо-
лун Жалал-Абад шаардык экономика жана каржы бөлү-
мүндө адис болуп баштаган. 2016-жылдан ушул күнгө 
чейин Кыргыз Республикасынын Финансы министрли-
гинин шаардык администрациясынын башчысы болгон.

Ал эми бул кызматты аркалап келген  Р.Алтымышев 
ушул жылдын апрель айында биринчи вице-мэр болуп 
дайындалган эле.

УКМКнын Жалал-Абад облусундагы 
башкармалыгына жаңы имарат салынат.

Жаңы имараттын пай-
дубалына капсула салууга 
атайын кызматтын төра-
гасы Камчыбек Ташиев, 
министрлер кабинетинин 
Жалал-Абад облусундагы 
ыйгарым укуктуу өкүлү 
Абсаттар Сыргабаев, шаар 
мэри Эрнисбек Ормоков 
жана күч түзүмдөрүнүн 
башчылары катышты. 

Үч кабаттуу заманбап 
имаратта коопсуздук кыз-
маткерлеринин иштөөсүнө 

бардык шарттар каралган. 
Курулуш иштерин 2021-жыл-
дын декабрь айында бүт-
көрүү пландалууда. Ага де-
мөөрчүлөр тарабынан 100 
миллион сомдон ашык ка-
ражат сарпталмакчы.

Айта кетсек, мындан 
сырткары жакынкы күн-
дөрү УКМКнын Жалал-Абад 
облусундагы кызматкер-
лери үчүн 120 батирлүү 
турак үйдүн курулушу да 
башталат. 

АРДАГЕРЛЕР КЕҢЕШИНЕ 
ЖАҢЫ ТӨРАГА

Аксы районунун 
ардагерлер кеңешине Өмүрбек 
Абдыкайымов төрага болуп 
шайланды.

Жаңы шайланган төрага Өмүр-
бек Абдыкайымов эмгек жолунда 
мыкты адис, иш билги, уюштургуч 
жетекчи, жөнөкөй, адамгерчилик-
түү инсан катары таанылып кел-
ген. 1971-жылдан 1998-жылга чейин комсомолдук, пар-
тиялык жетекчилик кызматта иштеген. 1998-жылдан 
2000-жылга чейин калкты ишке жайгаштыруу борбо-
рунда директордун орун басары, 2000-жылдан тартып 
эмгек жана өнүктүрүү борборунда директордун орун 
басары болуп иштеп, ардактуу эс алууга чыккан. 

"Абдыкайым аке биздин сыйлуу, урматтуу акыл ке-
ңешчибиз болуп ардактуу карыларыбыздын башын бирик-
тирип, эл журтубуздун куту болуп жүрө бериңиз", - дейт 
Абдымомун КАЛБАЕВ.

УКМК КЫЗМАТКЕРЛЕРИНЕ 
ЖАҢЫ ИМАРАТ

Гезиттин өткөн №18 (402) 1-июнь 2021-жыл санын-
дагы 2-бетте жарыяланган “Жаңы дайындоолор” деген 
темадагы жазылган “Аксыга жаңыдан дайындалган аким 
Замирбек САДЫКОВ” дегендин ордуна техникалык ката-
чылыкка байланыштуу “Аксыга жаңыдан дайындал-
ган аким Замирбек СЫДЫКОВ” деп окулсун. Ошондой 
эле ушундай катачылык менен сүрөттүн алмашып кал-
гандыгына байланыштуу туура сүрөтүн жайгаштыруу 
менен ошол маалыматты кайра жарыяладык.

АКСЫ. Аксыга жаңыдан дайын-
далган аким Замирбек СЫДЫКОВ 
ротация жолу менен Талас райо-
нунан которулуп келген. Ал 1979-
жылы 10-октябрда Талас райо-
нунун Таш-Арык айылында туул-
ган. 1998-2004-жылдары Н.Исанов 
атындагы Кыргыз мамлекеттик 
курулуш, транспорт жана архи-
тектура университетинин дүй-
нөлүк экономика факультетин-
де окуган. Үй-бүлөлүү, 1 кыз жана 
2 уулдун атасы. Ал эми Аксы районунун мурдагы акими 
Жыргалбек Шакиев Чүй районуна аким болуп которулду.

ЖАҢЫ ВИЦЕ-МЭР

К.Ш. Токтомаматов 
атындагы Эл аралык уни-
верситеттин (ЭАУ, Жалал-
Абад ш.) Эл аралык меди-
циналык колледжинде 
“Медициналык айым иши”, 
“Акушердик иш” жана “Фар-
мация” адистиктери боюн-
ча бүтүрүүчү курстар үчүн 
жыйынтыктоочу мамле-
кеттик сынактар жүрүп 
жатат. Биринчи сынактар-
да эле мамлекеттик сынак 
комиссиясынын мүчөлөрү 
аталган колледждин бүтү-
рүүчүлөрүнүн билиминин 
жогорку деңгээлин белги-
леп кетишти. Ага бул кол-
ледждин профессор-оку-
туучулар курамынын жана 
окуу жараянынын жогорку 
сапаты, жаңы материалдык-
техникалык база негиз бо-
лууда. ЭАУнун эл аралык 

медициналык колледжи 
2016-жылы түзүлүп, алгач-
кы талапкерлерди кабыл 
алуу 2017-жылы баштал-
ган. Биринчи орто кесиптик 
медициналык билими бар 
бүтүрүүчүлөрү 2020-жылы 
аякташкан. Бул жылкыла-
ры бүтүрүүчүлөрдүн экин-
чи мууну. Учурда аталган 
колледжди 136 студент 
аяктоодо. 

“Бардыгына жыйын-
тыктоочу сынактарды 
ийгиликтүү тапшыруусун 
жана эртеңки кесиптик 
ишмердикте албан-албан 
ийгиликтерди каалайбыз!”, 
- дейт ректорат. 

Белгилей кетсек, “Дары-
лоо иши” адистиги боюнча 
экинчи бүтүрүү сынактары 
окуу мөөнөтүнө ылайык 
кыш мезгилинде өткөрүлөт.
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Анара
АЛЫМКУЛОВА,
Жалал-Абад 
шаарындагы
№1 Үй-бүлөлүк 
дарыгерлер тобунун 
клиникалык 
жетекчиси:
“ЭМДӨӨ
ДАРЫЛОО ЭМЕС, 
ООРУНУН
АЛДЫН АЛУУ”

- Биз Жалал-Абад шаа-
рындагы №1 Үй бүлөлүк да-
рыгерлер тобуна биринчи 
жана экинчи өлчөм (доза) 
биригип жалпысынан 564 
өлчөм (доза) алганбыз. 282 
адамга вакцинация бери-
шибиз керек эле. Бирин-
чи өлчөмүн толук берип 
бүттүк. Экинчисин да бе-
рип бүтөйүн деп калдык. 
Азыркы күндө 200 меди-
цина кызматкери эмдөө-
дөн өтсө, мугалимдерден 
каалоочулар 50 адам вак-
цина алды. 65 жаштан жо-
гору кары адамдардан экөө 
биринчи, экинчи өлчөмдү 
(дозаны) тең алышты. Ал 
эми мамлекеттик кызмат-
керлерден 5 адам эмдөөдөн 
өтүштү. Андан сырткары 25 
адам ар түрдүү кызматта-

гылар же өз каалоосу менен 
келгендерден болушту. Он 
сегиз жаштан жогору бол-
гон жарандар келип ви-
руска каршы эмдөөдөн өтө 
алышат. Келген адамдар 
биринчи кезекте анкета 
толтурушат, себеби бардык 
адам эле ала бербеш керек. 
Акыркы үч айдын ичинде 
гармондук дары ичсе, он-
кологиялык оору менен 
ооруган болсо, тооктун 
этине аллергиясы барлар, 
анан ВИЧ/СПИД оорулары 
менен ооруса, анда бул жа-
рандар вакцина ала албайт. 
Бул айтылгандардын баа-
ры биздеги анкетада толук 
жазылган. Анкетаны тол-
тургандан кийин дарыгер 
уруксат берген учурда гана 
ала алышат. 

Ач ы г ы н  а й т к а н д а 
СОVID-19 азыркы күндө 
жаңылык эмес. Кадим-
ки эле оору болуп калды. 
Бул оору аба аркылуу жу-
гуп жатат. Биз абадан дем 
алып жатабыз. Мындайча 
айтканда дем алган адам-
дын баары ооруйт. Айрыкча 
башта өнөкөт оорусу бар-

лар же организми начар 
адамдарга тез жугат. Ошон-
дуктан бул ооруну алдын 
алуу менен гана жеңүүгө 
болот. Эң биринчи кезекте 
медицина кызматкерлери 
эмдөөдөн өтүш керек эле, 
алар өтүшүп, эки өлчөмүн 
тең алышты. Биринчисин 
алгандан кийин 21 күндөн 
кийин экинчисин алышты. 
Андан сырткары ички иш-
тер бөлүмүндө иштеген-
дер, банк кызматкерлери 
алыш керек. Себеби булар 
эл менен тактап айтканда 
көпчүлүк жарандар менен 
иштешет. Алардын ичинен 
деле жогоруда айтылган 
боюнда барлар же гармон-
дук дары ичкендер алыш-
кан жок. 

Мен ушул учурдан пай-
даланып айтып кетет элем, 
келиңиздер, эмдөөнү келип 
алыңыздар! Бул оорудан 
сактайт. Эмнеге алышыбыз 
керек деп элдер ишенбей 
жатышат. Бара-бара чет өл-
көгө чыгууда же чет өлкө-
дөн келгендерден вакцина-
цияны алгандыгы тууралуу 
да маалымат талап кылы-

нат. Вакцина алгандан ки-
йин кайсы күнү алгандыгы 
жөнүндө ошол жарандын 
колуна сертификат бери-
лет. Ал сертификат дайым 
жанында жүрүш керек. Кай-
сы бир ишканага жумушка 
кирерде же иштеген кыз-
маткерлерден да вакцина 
алгандыгы тууралуу сер-
тификат талап кылынган 
учур болот. Азыркы күндө 
мектеп окуучулары же бала 
бакчага барган окуучулар-
дан СОVID-19 менен ооруган 
эмес деген маалымат талап 
кылынып жатышат. Ошон-
дуктан биз активдүү түрдө 
эмдөөдөн өтүшүбүз керек. 
Бир эле вирус үчүн эмес, бул 
илдеттен дем алуу орган-
дары жабыркагандыктан 
башка дагы оорулардын ал-
дын алуусу болот. Ошондо 
гана КОВИД оорусун жеңе-
биз. Мына жүздөгөн жаран-
дарыбыз эмдөөдөн өтүштү. 
Башында биринчи жолу бо-
луп жаткандыктан баары-
быз эле ойлонгонбуз, чочу-
лаганбыз. Эч кандай арыз-
дануу же терс көрүнүштөр 
болгон жок. Эмдөөдөн өтүү 

бул оорулууну дарылоо 
эмес, оорунун алдын алуу. 
Дарылаганга караганда 
оорунун алдын алуу бир 
канча жеңил.

Рома
УРАИМОВ,
Жалал-Абад райондор 
аралык ооруларды 
алдын алуу жана 
мамлекеттик 
санэпидемиологиялык 
көзөмөлдөө 
борборунун жетекчиси:
“АР КИМ
ӨЗҮНӨ-ӨЗҮ
КАМ КӨРҮШ КЕРЕК”

- Негизинен ар бир адам 
ден соолугуна өзү кам кө-
рүш керек. Өнүккөн мам-
лекетте дагы медицина 
адамдын ден соолугуна 
15% гана жардам берет. 
25%ы экологияга көз ка-
ранды болсо, ал эми 50%ы 
адамдын өзүнүн аракети 
же ден соолугуна кам кө-
рүүсүнө байланыштуу. Эгер 
адам өзүнө өзү кам көрбөсө 
дарыгердин дарылаганы 
пайдасыз. Ошондуктан эң 
биринчи жарандарыбызга 
түшүндүрүү иштерин жүр-
гүзүшүбүз керек. СОVID-19 
боюнча башталгандан 
бүгүнкү күнгө чейин Жа-
лал-Абад областы боюнча 
5024 адам ооруга чалдык-
са, пневмония менен 5339 
адам ооруду. Пневмония 
грипптин өтүшүп кеткени. 
Мурда деле бул оору болуп 
келген. Быйылкы жылы 
былтыркыга салыштыр-
малуу ооругандар аз. Жыл 
башынан бери СОVID-19 426 
болсо, пневмония менен 
ооруп катталгандардын 
саны 132ге жетти, себеби 
бул жаңы пайда болгондук-
тан элге толук түшүндүрүү 
иштеринин жетпегендиги 

болду. Дагы бир айта тур-
ган нерсе, былтыркы жылы 
каза болгондордун саны 
да көп болду, себеби алар 
кайра жуктуруп алабыз деп 
үйдө жатып алган. Экинчи-
ден дарылоонун протоколу 
жок болчу, тактап айтканда 
кайсы дары менен кандай 
дарылаш керек экендиги 
дүйнөлүк көйгөй болуп 
турган. Азыр бир топ жол-
го коюлуп калды. 

Шааркан
КУРБАНОВА,
медицина кызматкери:
“ЭЧ КАНДАЙ 
ЧОЧУЛООНУН
КАЖЕТИ ЖОК”

- Мен СОVID-19га каршы 
эмдөөдөн өттүм. Биринчи 
жана экинчи өлчөмүн ал-
дым. Эл арасында албаш 
керек же дагы башка пи-
кирлер айтылып жатат. 
Айрымдар чип орнотот 
экен же эмдөөдөн кийин 
каза болуп калыптыр деген 
жалган маалыматтарды та-
ратып жатышат. Элибизди 
ушундай жалган маалымат-
тарга ишенбөөгө чакырат 
элем. Атайын тастыктал-
ган маалыматтарга ише-
нишсе демекчимин. Бул да 
башка вакциналардай эле. 
Эч кандай чочулоонун ка-
жети жок. Бардык эмдөө-
дөн өткөндөн кийин бир аз 
реакция болот. Температура 
37ге чейин көтөрүлөт, би-
рок кайра өз ордуна келет. 
Оорубадык, кадимкидей 
эле өзүбүздү жакшы сезип 
жүрдүк. Эмдөөдөн эки ай-
лык наристе деле өтүп жат-
пайбы. Ар кимибиз өз ден 
соолугубуз үчүн эмдөөдөн 
өтүшүбүз зарыл.

Сталбек КАРАСАРТОВ,
“Аймак”

Эл айтат, демек эп айтат

СОVID-19 ООРУСУ
КАДИМКИ ЭЛЕ ООРУ
БОЛУП КАЛДЫБЫ?

- Өткөн жылы өкмөтүбүз ай-
магында алгылыктуу иштер ат-
карылды. Айтсак айыл жеринде 
19 км аралыкта элибизди таза 
суу менен камсыздадык жана 
элге электр жарыгын берүүдө 17 
км аралыкка зым тартылып, 500 
даанадан ашык электр (столба) 
мамычалары орнотулду. Мындан 
сырткары “Сапат электр” жеке 
ишкерлер менен биргеликте иш 

жүргүзүүдө айыл жергебизге 
200 даана бетон мамычалары, 
5 даана трансформатор коюлду. 
Таш-Булак айыл өкмөтүндөгү 9 
көчөгө асфальт төшөлдү. 

Спорт боюнча учкай токтол-
сом, жаштарыбыз сынактардын 
жеңүүчүлөрү аталып, бизди ку-
бандырган ийгиликтерди ба-
гындырып келишет. 

Мындагы айыл өкмөткө мен 

жетекчи болуп келгенден бери 
5 айылдын статусу жок экен, 
бүгүнкү күндө айылдарга ста-
тус алууга да жетиштик. Ырас, 
чындыгында айыл өнүксө, өлкө-
бүз өнүгөт деген улуу үмүттөр 
артында алга карай умтулуу ме-
нен көп улуттуу элибиздин би-
римдигин чыңдоо максатында 
эмгектенип келебиз. 

Аймагыбыздын эли көп улут-
туу эл. Биз эл ынтымагын, улут 
биримдигин сактоого өзгөчө кө-
ңүл бурабыз. Жыл сайын майрам 
күндөрдү белгилөөдө тургун-
дарды ат сарайына сый тамак-

ка чакырып, ак дастаркон жа-
йып, майрам тосуп, салтанат-
туу оюндардын катарындагы 
“Аркан тартмай”, “Кол күрөш”, 
“Кичи футбол” сыяктуу спорт-
тук оюндарын уюштуруп, эл 
биримдигин чыңдоо үчүн эли-
бизге кубаныч, жаркын маанай 
тартуулаган жакшы саамалык-
тарды өткөрүп келебиз. Демек 
элибизде бакубат жашоо болсо, 
биз элибиз үчүн адилеттүү кыз-
мат көрсөтүүбүз парз. 

Таалайбек МАВЛЯНКУЛОВ,
“Аймак”

Нурбек САМИДИНОВ,
Сузак районунун Таш-Булак айыл өкмөтүнүн башчысы:

“ЭЛ БИРИМДИГИН ЧЫҢДАЙБЫЗ”

СОVID-19 оорусу 
боюнча алдын ала 
эмдөөдө эл арасында 
бир топ такталбаган 
маалыматтар тарап 
жатат. Вакцинацияны 
алыш керек деп бир тобу 
айтса, бир тобу албаш 
керек экендигин жана анын 
тескерисинче зыяндуулугун 
айтып чочулагандар 
дагы жок эмес. 
Ошондуктан тиешелүү 
кызматкерлерден 
жана эмдөөдөн өткөн 
жарандардан маалымат 
алдык.
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№1 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

«Масы айыл өкмөтүнүн 
2021-2023-жылдарга карата со-
циалдык-экономикалык өнүгүү 
планын бекитүү жөнүндө»

Масы айыл өкмөтүнүн баш-
чысынын орун басары М.Сулай-
мановдун «Масы айыл өкмөтүнүн 
2021-2023-жылдарга карата социал-
дык-экономикалык өнүгүү планын 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXХVIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:  
1. Масы айыл өкмөтүнүн баш-

чысынын орун басары М.Сулайма-
новдун маалыматы эске алынсын.

2. Масы айыл өкмөт үнүн 
2021-2023-жылдарга карата социал-
дык-экономикалык өнүгүү планы 
бекитилсин (тиркеме тиркелет).

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы айылдык кеңештин 
социалдык маселелер боюнча ту-
руктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№2 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

«Ноокен районунун Масы айы-
лынын Кара-Кунас участкасында 
жайгашкан 45 га жер аянттарын 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
ративдик аймактык бирдигин 
картасына киргизүү жөнүндө»

Ноокен районунун Масы айы-
лынын Кара-Кунас участкасында 
жайгашкан 45 га жер аянттарын 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
ративдик аймактык бирдигин кар-
тасына киргизүү жөнүндөгү Масы 
айыл өкмөтүнүн башчысынын орун 
басары М.Сулаймановдун маалы-
матын, сунушун угуп жана тал-
куулап Масы айылдык кеңешинин 
ХХVII чакырылышынын кезектеги 
XXXVIII сессиясынын 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнүн баш-

чысынын орун басары М.Сулайма-
новдун маалыматы эске алынсын.

2. Ноокен райондук мамле-
кеттик администрациясынын 
1997-жылдын 28-октябрындагы 
№ 462-б буйругунун негизинде 
45 га жер тилкеси Ноокен району-
нун борборунда (райцентринде) 
жашаган атуулдар пайдаланып 
келген Кара-Кунас участкасында 
жайгашкан 45 га жер аянттарын 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
ративдик аймактык бирдигинин 
картасына киргизүү жана керек-
түү акча каражатын ажыратууга 
макулдук берилсин.

3. Масы айыл өкмөтү Ноокен ра-
йондук мамлекеттик администра-
циясынын 1997-жылдын 28-октяб-
рындагы № 462-б буйругунун неги-
зинде иштетип жаткан Кара-Кунас 
участкасында жайгашкан 45 га жер 
аянттарын Масы айыл өкмөтүнүн 
административдик аймактык бир-
дигинин картасына киргизүү жагы 
Жалал-Абад областтык жерге жай-
гаштыруу экспедициясынан жана 
Ноокен райондук мамлекеттик ад-
министрациясынан суралсын.

4. Масы айыл өкмөтүнүн ад-
министративдик чек арасын бел-
гилөө картасына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү боюнча иш алып баруу 

жагы айыл өкмөт башчысы Ж.Э-
шенкуловго жүктөлсүн.

5. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы Масы айылдык ке-
ңешинин агрардык саясат боюнча 
туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

«Масы айылынын тургундары 
Э.Закированын жана С.Жоробаев-
дин арыздарын кароо жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXХVIII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылынын тургуну 

Э.Закированын ден соолугуна бай-
ланыштуу учурдагы илдет менен 
үй-бүлөсү менен ооруп жаткандык-
тан материалдык жактан колдоо 
көрсөтүү үчүн 20 000 (жыйырма 
миң) сом акча каражаты айыл өк-
мөттүн бюджетинен акча каража-
ты бөлүнүп берилсин.

2. Сай-Маала айылынын тургуну 
С.Жоробаевдин башындагы өсмө-
нү алдыруу үчүн Москва шаарына 
барып дарыланууга акчалай жар-
дам көрсөтүү максатында 20 000 
(жыйырма миң) сом акча каража-
ты айыл өкмөттүн бюджетинен 
акча каражаты бөлүнүп берилсин.

3. Акча каражатын бөлүп берүү 
Масы айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчы-
сы К.Калматовго тапшырылсын.

4. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү финансы маселеси 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№4 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

 «Өздүк салым жөнүндө»
Хельветас жана Өнүктүрүү сая-

сат институту тарабынан ишке 
ашырылып жаткан «Жергиликтүү 
деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү 
жакшыртуу» долбоорунун алка-
гында Масы АА айылдардын са-
нитардык-экологиялык абалын, 
калктагы жана коомдук жайлар-
дагы таштандылар көйгөйлөрдүн 
артыкчылыктуусу болуп жаткан 
маселени угуп жана талкуулап, 
Масы айылдык кеңешинин XXVII ча-
кырылышынын кезектеги XXХVIII 
сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Хельветас жана Өнүктүрүү 
саясат институту тарабынан ишке 
ашырылып жаткан «Жергиликтүү 
деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү 
жакшыртуу» долбоорунун алка-
гында Масы, Кеңеш жана Бешик-
Жон АА айылдардын санитардык-
экологиялык абалын, калктагы 
жана коомдук жайлардагы таш-
танды көйгөйлөрдүн жакшыртуу 
боюнча долбоорун ишке ашырууда 
Масы айыл өкмөтүнүн бюджети-
нен 575 000 (беш жүз жетимиш беш 
миң) акча каражаты өздүк салым 
катары бөлүнүп берилсин.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү айылдык кеңештин 
финансы маселе боюнча туруктуу 
комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№5 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

«Адалатхан-М» жеке менчик 
дыйкан чарбасынын башчысы 
М.Халхожаевдин арызын кароо 
жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXХVIII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. М.Халхожаев Масы айыл өк-

мөтүнөн 2018-жылдан 2022-жыл-
дын 30-декабрына чейин 5 жыл-
дык мөөнөтү менен айыл чарба 
продукциясын өндүрүү жана бал 
челек коюу үчүн убактылуу пайда-
ланууга 1 га жер аянтын алган. Бал 
челектерин жана тиккен эгинде-
рин мал, кой жана эчкилерден сак-
тоо максатында айланасын убак-
тылуу (жеңил курулуш) зым тор 
менен тосууга уруксат берилсин.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү айылдык кеңеш-
тин айыл чарба маселе боюнча ту-
руктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№6 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

“Ноокен районунун Масы айыл 
аймагында жайгашкан мам-
лекеттик медициналык меке-
мелерге муздаткыч 1 даана, 60 
даана кровать (матрац, белье, 
комплект менен) гипохлорид 
кальций 500 кг, 80 кВт жана 30 
кВт дизельдик подстанция са-
тып алуу боюнча долбоордук су-
нушун кароо жөнүндө”

Ноокен райондук саламыттык-
ты сактоо координатору П.Курман-
куловдун 2020-жылдын 19-октяб-
рындагы № 01-20/318-сандуу катын 
жана Ноокен райондук санитардык 
эпидемиологиялык көзөмөлдөө бор-
борунун 2020-жылдын 2-ноябрында-
гы № 01-12/415- сандуу катын угуп 
жана талкуулап, Масы айылдык ке-
ңешинин XXVII чакырылышынын 
кезектеги XXХVIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы айыл 

аймагында жайгашкан мамлекет-
тик медициналык мекемелерге 
муздаткыч 1 даана, 60 даана кро-
вать (матрц, белье, комплект ме-
нен) гипохлорид кальций 500 кг, 80 
кВт жана 30 кВт дизельдик подс-
танция сатып алуу боюнча Ноокен 
райондук өнүктүрүү фондуна бе-
рилүүчү долбоор артыкчылыктуу 
деп табылсын. 

2. Масы айыл аймагында жай-
гашкан мамлекеттик медици-
налык мекемелерге муздаткыч 
1-даана, 60 даана кровать (матрц, 
белье, комплект менен) гипохло-
рид кальций 500 кг, 80 кВт жана 30 
кВт дизельдик подстанция сатып 
алуу боюнча долбоордук сунуштун 
каржылануучу тийиштүү чыгым-
дары Ноокен райондук өнүктүрүү 
фондунан суралсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№7 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

«Өмүрбаева Ырысбүбү жө-
нүндө»

Күн тартибиндеги маселени 

угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXХVIII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылынын Барпы көчө-

сүнүн тургуну Өмүрбаева Ырысбү-
бүнүн өмүр баяны менен таанышып 
чыгып, өзүнүн 45 жылдык медицина 
тармагындагы үзүрлүү эмгенинин 
артынан ардак грамоталар менен 
сыйланган. Бир топ жылдан бери 
чыгармачылык түйшүгүн тартып 
бир нече ырлардын автору болуп, 
райондогу маданият тармагына өз 
салымын кошуп келүүдө. Жогору-
дагылардын негизинде Өмүрбаева 
Ырысбүбүгө Ноокен районунун ар-
дактуу атуулу наамын берүү Ноокен 
райондук мамлекеттик админист-
рациясына сунушталсын.

2. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү айылдык кеңештин орун 
басары А.Курбаналиевга жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№8 ТОКТОМ
Масы айылы 3-ноябрь 2020-жыл

“Убактылуу комиссиясын тү-
зүү жөнүндө”

Кыргыз Республикасынын жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу 
мыйзамдарына жана Масы айыл-
дык кеңешинин регламентине 
ылайык, айыл аймактын эконо-
микалык өнүгүү программасын 
түзүү боюнча иликтөө жүргүзүү 
үчүн жумушчу топ түзүү макса-
тында Масы айылдык кеңешинин 
XXVII чакырылышынын кезектеги 
XXХVIII сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Айыл аймакта бизнести жана 

жергиликтүү экономиканы өнүк-
түрүү үчүн жагымдуу шарттарды 
түзүү, экономикалык программа-
ларды иштеп чыгуу жана долбоорун 
ишке ашыруу максатында төмөн-
кү курамда убактылуу комиссия 
курамы түзүлсүн: 

О.Алыкулов – Айылдык кеңеш-
тин экономика жана бюджет боюнча 
туруктуу комиссиясынын төрагасы; 

С.Назаров – Айылдык кеңештин 
мыйзамдуулук боюнча туруктуу 
комиссиянын төрагасы; 

К.Макеев– айылдык кеңештин 
экономика жана бюджет боюнча 
туруктуу комиссиясынын мүчөсү. 

2. Жогорудагы түзүлгөн ко-
миссия мүчөлөрүнө айыл аймак-
тын экономикалык өнүгүү прог-
раммасын түзүү боюнча иликтөө 
жүргүзүү жана башка тийиштүү 
иш-аракеттерди көрүү жагы мил-
деттендирилсин. 

3. Буйруктун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагын Масы айылдык ке-
ңешинин төрагасынын орун басары 
А.Курбаналиевге тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 18-ноябрь 2020-жыл

«Ноокен аймактык шайлоо 
комиссиясына талапкерлерди 
сунуштоо жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени жана 
Масы айыл өкмөтүнүн жооптуу кат-
чысы А.Саитованын маалыматын 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXIX сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен аймактык шайлоо 

комиссиясынын курамына Масы 
айыл өкмөтүнүн аймагынан тө-
мөндөгү талапкерлер сунуш кы-
лынсын. 

Ажыбаева Жайлоокан Шараби-
диновна – Масы айылынын тургуну;

Насибжан кызы Жылдыз – Масы 
айылынын тургуну;

Бекеева Айгул Жокошевна– Масы 
айылынын тургуну;

Мамашов Орозбек Анарбековия 
– Масы айылынын тургуну;

Бекжанов Даирбек -Масы айы-
лынын тургуну;

Жуманова Айнагуль Маразыков-
на- Масы айылынын тургуну;

Алимбеков Эламан Асанбаевич 
- Масы айылынын тургуну.

 2. Жогорудагы талапкелерди 
Ноокен аймактык шайлоо комис-
сиясынын курамына киргизүү 
жагы Кыргыз Республикасынын 
Борбордук шайлоо комиссиясы-
нан суралсын.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү Масы айылдык ке-
ңешинин жооптуу катчысы А.Саи-
товага тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№2 ТОКТОМ
Масы айылы 18-ноябрь 2020-жыл

«Масы айыл аймагынын участ-
калык комиссиялардын курамы-
на көрсөтүлгөн талапкерлердин 
тизмесин Ноокен аймактык шай-
лоо комиссиясына бекитип берүү 
үчүн сунуштоо жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын 
Борбордук шайлоо комиссиясы-
нын Ноокен аймактык шайлоо ко-
миссиясындагы атайын өкүлүнүн 
2020-жылдын 06.11. №01-05/20-сан-
дуу катынын негизинде Масы айыл 
өкмөтүнүн жооптуу катчысы А.Саи-
тованын сунушун угуп жана тал-
куулап, Масы айылдык кеңешинин 
ХХVII чакырылышынын кезексиз 
XXXIX сессиясы ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Масы айылдык аймагында-
гы участкалык комиссиялардын 
резервдик курамына көрсөтүлгөн 
талапкерлердин тизмесин Ноокен 
аймактык шайлоо комиссиясына 
бекитип берүү үчүн сунушталсын 
(тизме тиркелет).

2. Кабыл алынган токтом Кыр-
гыз Республикасынын Борбордук 
шайлоо комиссиясынын Ноокен 
аймактык шайлоо комиссиясына 
жөнөтүлсүн.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык кеңе-
шинин мыйзамдуулук, укук тар-
тиби, регламент боюнча туруктуу 
комиссиянын курамына милдет-
тендирилсин.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 30-декабрь 2020-жыл

«Акча каражатын бөлүп бе-
рүү жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап ХХVII ча-
кырылышынын кезектеги XXXX 
сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Амур-Темур көчөсүнүн тур-

гуну З.Саримсаковдун, Кызыл-Туу 

МАСЫ АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИНИН ТОКТОМДОРУ
Токтом
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айылынын тургундары Ж.Балта-
баеванын жана С.Орозматованын 
арыздары эске алынсын.

2. Саримсаков Закирдин турак 
жайы күйүп кеткендиктен оңдоп-
түздөө үчүн материалдык жактан 
көмөк көрсөтүү максатында айыл 
өкмөттүн бюджетинен 10 000 (он 
миң) сом, Кызыл-Туу айылыны тур-
гуну Балтабаева Жылдыздын ден 
соолугуна байланыштуу 2 груп-
падагы майып, дарыланууга айыл 
өкмөттүн бюджетинен 10 000 (он 
миң) сом, Кызыл-Туу айылыны тур-
гуну Орозматова Сырга көп жылдан 
бери ооругандыктан дарыланууга 
айыл өкмөттүн бюджетинен 10 000 
(он миң) сом акча каражатын бөлүп 
берүү Масы айыл өкмөтүнүн баш-
чысы Ж.Эшенкуловго сунушталсын.

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү Масы айылдык кеңе-
шинин финансы маселелер боюнча 
туруктуу комиссиянын төрагасы 
О.Алыкуловго тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№2 ТОКТОМ
Масы айылы

30-декабрь 2020-жыл
«Масы айылынын тургуну 

Э.Мислимбековдун арызы жө-
нүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, ХХVII чакы-
рылышынын кезектеги XXXX сес-
сиясы ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Проектируемая көчөсүнүн 
тургуну Э.Мислимбековдун ары-
зы эске алынсын.

2. Э.Мислимбековдун ден соо-
лугуна байланыштуу операция 
жасатуу үчүн материалдык жак-
тан көмөк көрсөтүү максатында 
айыл өкмөттүн бюджетинен 10 
000 (он миң) сом акча каражатын 
бөлүп берүү Масы айыл өкмөтү-
нүн башчысы Ж.Эшенкуловго су-
нушталсын. 

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү Масы айылдык кеңе-
шинин финансы маселелер боюнча 
туруктуу комиссиянын төрагасы 
О.Алыкуловго тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 30-декабрь 2020-жыл

«Медицина кызматкерлерин 
айылдык кеңештин ардак грамо-
тасы менен сыйлоо жөнүндө»

Масы айылдык кеңешинин төра-
гасы А.Нарматовдун сунушун угуп 
жана талкуулап, ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXX сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен үй-бүлөлүк дарыгер-

лер тобунун, Ноокен аймактык 
ооруканасынын жана Ноокен са-
нэпид көзөмөлдөө борборунун 
сунуштары эске алынсын.

2. Масы айылдык кеңешинин 
ардак грамотасы менен төмөн-
кү медициналык кызматкерлер 
сыйлансын.

Ноокен аймактык ооруканасы:
1) Досумбетова Айчурок Шерипов-

на-директор.
2) Камчыбеков Нурадил Бегалие-

вич-дарыгер-хирург.
3) Джолдошова Таттыбу Усон-

баевна –мээрбан эже.
4) Мамытова Дилноза Адылжа-

новна- дарыгер.
Ноокен санэпид көзөмөлдөө борбору:

1) Абдыразакова Айгүл Малимбе-
ковна - дарыгер-эпидемиолог.

2) Айтикеева Ажарбү Туткучов-
на - бактериялык лабораториянын 
башчысы. 

Ноокен үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу:
1) Каримжанов Абдулхамид Абду-

кахарович - дарыгер.
2) Ахмедов Бердалы Сабыркуло-

вич- фельдшер.
3) Саримсаков Азизбек Равшанбе-

кович –дарыгер-хирург.
4) Мамасалиева Ташхон- дарыгер.

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү Масы айылдык кеңеши-
нин социалдык маселелер боюнча 
туруктуу комиссиянын төрагасы 
З.Саттаровго тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Масы айылындагы Кызыл-
Туйская көчөсүнө Сулайман Той-
чукуловдун ысымын ыйгаруу 
жөнүндө»

Мурдагы «Москва» колхозунун 
пахтачылык бригадасында көп 
жыл талыкпай эмгектенип, элине 
зор салымын кошкондугу жана эм-
гекчилдиги, «Улуу Ата Мекендик 
согуштун» катышуучусу маркум 
Сулайман Тойчукуловдун ысымын 
Масы айылындагы Кызыл-Туйская 
көчөсүнө ыйгаруу боюнча Кызыл-
Тууйская көчөсүнүн тургундары-
нын 2019-жылдын 31-июлундагы 
кайрылуусун, Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2008-жыл-
дын 19-августундагы №467-ток-
томунун 8-пунктуна ылайык жана 
Масы айылдык кеңеши сунушту 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXI сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылынын Кызыл-

Туйская көчөсүнүн тургундары-
нын жана М.Тойчукуловдун кай-
рылуусу эске алынсын.

2. Масы айылындагы Кызыл-
Туйская көчөсүнө Сулайман Той-
чукуловдун ысымы ыйгарылсын.

3. “Кадастр” мамлекеттик ме-
кемесинин Ноокен филиалынан 
жана Ноокен райондук шаар куруу 
жана архитектура башкармалы-
гынан тийиштүү иш кагаздарын 
ушул токтомго ылайыкташтырып 
иштеп чыгуусу суралсын.

4. Кызыл-Туйская көчөсүнүн 
жашоочуларына көчөнүн аталы-
шы алмашкандыгына байланыш-
туу паспорт жана үй документте-
рин алмаштыруудагы кеткен чы-
гымын төлөп берүү жагы маркум 
Сулайман Тойчукуловдун жакын 
туугандарына (жубайы, балдары) 
милдеттендирилсин.

5. Көчөнүн аталышынын жазы-
лышы, Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын сактоо менен илүүнү, 
көчөнүн жарыктандырууну, таза-
лыгын, көрктөндүрүү жашылдан-
дыруу иштерин жүргүзүү өз ка-
ражатынын эсебинен камсыздоо 
маркум Сулайман Тойчукуловдун 
үй-бүлөөсүнө жана жакын тууган-
дарына милдеттендирилсин. 

6. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык кеңе-
шинин мыйзамдуулук, укук тар-
тиби, регламент боюнча туруктуу 
комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№2 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Максаттуу трансфертти 
бөлүп берүү жөнүндө»

Муниципалитеттер аралык кыз-
матташуунун алкагында Масы, Ке-
ңеш жана Бешик-Жон айыл аймак-
тарындагы калкка каттуу турмуш 
тиричилик калдыктарын жыйноо, 
ташып чыгаруу жана жайгашты-
руу боюнча кызмат көрсөтүүнү 
уюштуруу максатында финансы-
лык каражаттарды, материалдык 
жана башка ресурстарды бирик-
тирүү менен өз ара аракеттешүү 
үчүн Кыргыз Республикасынын 
Бюджеттик кодексинин 55-бере-
несинин негизинде Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXI сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Муниципалитеттер аралык 

кызматташуунун алкагында Масы, 
Кеңеш жана Бешик-Жон айыл ай-
мактарынын тургундарынын кат-
туу турмуш тиричилик калдык-
тарын жыйноо, ташып чыгаруу 
жана жайгаштыруу кызматын 
көрсөтүүнү жакшыртуу боюнча 
аракеттердин планын турмушка 
ашыруу үчүн Масы АА жергилик-
түү бюджетинен 575 000 (беш жүз 
жетимиш беш миң) сом максаттуу 
трансфертти кеңеш АА жергилик-
түү бюджетине бөлүп берүүгө ма-
кулдук берилсин.

2. Ушул токтомдун негизинде 
Масы АА жергиликтүү бюджети-
не өзгөртүүлөрдү киргизүү ФЭБ 
башчысы К.Калматовго милдет-
тендирилсин.

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү Масы айылдык кеңе-
шинин финансы маселелер боюнча 
туруктуу комиссиянын төрагасы 
О.Алыкуловго тапшырылсын.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Убактылуу комиссия түзүү 
жөнүндө»

Масы айылынын Сай-Маала 
айылынын тургундарынын үлүш 
жерлерин “Эл-Тилеги” дыйкан чар-
басына бир топ жыл мурда берип, 
учурда өздөрүнүн үлүш жерлерин 
кайтарып ала албай “Эл-Тилеги” 
дыйкан чарбасынын төрагасы 
А.Макеев ар түрдүү шылтоолор-
ду айтып, үлүш жерлерин бөлүп 
бербей жаткандыгы жөнүндө Сай-
Маала айылынын тургундарынын 
оозеки кайрылуусун угуп жана 
талкуулап, Масы айылдык кеңе-
шинин ХХVII чакырылышынын 
кезектеги XXXXI сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. “Эл-Тилеги” дыйкан чарбасы-

нын жана жарандар ортосундагы 
маселени өз ара калыс чечүү мак-
сатында төмөндөгү курамда убак-
тылуу комиссия түзүлсүн.

1) М.Сулайманов-Масы айыл өк-
мөтүнүн башчысынын орун баса-
ры, комиссиянын төрагасы.

Мүчөлөрү:
2) А.Сапарбаев- Масы а/ө жер 

маселелер боюнча жетектөөчү адис.
3) Мамытов Адылжан- а/к жер 

маселелер боюнча туруктуу комис-
сиянын төрагасы.

4) Курбаналиев Анарбек - а/к 
жер маселелер боюнча туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

5) Исраилов Сабыржан - а/к 

жер маселелер боюнча туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

6) Оморалиев Садирбек- а/к 
жер маселелер боюнча туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

7) Сайфидинов Зафар - а/к жер 
маселелер боюнча туруктуу комис-
сиянын мүчөсү.

 8) Хасанов Мирсали- а/к жер 
маселелер боюнча туруктуу ко-
миссиянын мүчөсү.

 9) Калимбетов Талант- а/к 
жер маселелер боюнча туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

10) “Кадастр” мамлекеттик ме-
кемесинин Ноокен филиалынын 
адиси (макулдашуу менен).

11) Ноокен райондук шаар куруу 
жана архитектура башкармалыгы-
нын адиси (макулдашуу менен).

2. Маселени өз ара калыс бир ай-
лык мөөнөттө чечип берүү комис-
сиянын курамына тапшырылсын.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын. 

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№4 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Масы айылынын тургунда-
рына «Ардактуу атуул» наамын 
ыйгаруу жөнүндө»

Масы айыл аймагынын социал-
дык-экономикалык өнүгүүсүнө 
кошкон салымы жана көп жылдык 
үзүрлүү эмгегин баалоо макса-
тында Масы айылдык кеңешинин 
ХХVII чакырылышынын кезектеги 
XXXXI сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылдык кеңешинин 

депутаттарынын сунуштары эске 
алынсын.

2. Масы айыл өкмөтүнүн со-
циалдык-экономикалык өнүгүүсү-
нө кошкон салымы үчүн төмөндө-
гү жарандарга “Масы айыл өкмө-
түнүн ардактуу атуулу” наамы 
ыйгарылсын.
Кыргызбаев Абдумиталип

Шеркозуевич
Нурунбетов Алимидин Бекешович
Орозматов Малик Макамбаевич 
Калматов Кылычбек Айтбаевич
Абдукаримова Салия Мамыровна
Досумбетова Айчурок Шериповна
Тороханова Акчахан Раимбековна
Култаева Тамарахан Ташполотовна
Калимбетов Талантбек

Дарманкулович
Алыкулов Сайдилла Сеитович
Эшенкулов Каныбек

Токтомуратович 
Курбаналиев Анарбек Адылбекович
Давлетов Адылбек Осмоналиевич
Абидинов Ашим Калмурзаевич
Сыдыков Бактыбек Усенович
Мамытов Талант Турдумаматович
Муминов Рашиджон

Махаматжанович
3. Токтомдун аткарылышын 

камсыздоо Масы айыл өкмөтүнүн 
башчысы Ж.Эшенкуловго тапшы-
рылсын.

4. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө Масы айылдык кеңеши-
нин социалдык маселелер боюнча 
туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№5 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Масы айыл өкмөтүнүн 2021- 
жылга жергиликтүү бюджетти 
бекитүү жана 2022-2023-жыл-

дардын бюджетинин долбоорун 
бекитүү жөнүнүдө”

Масы айылдык кеңешинин ке-
зектеги сессиясы Масы айыл өкмө-
түнүн финансы экономикалык бө-
лүмүнүн башчысы К.Калматовдун 
айыл өкмөттүн 2021-жылга жерги-
ликтүү бюджети боюнча маалыма-
тын угуп талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXI сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнүн фи-

нансы экономикалык бөлүмүнүн 
башчысы К.Калматовдун айыл 
өкмөттүн жергиликтүү бюдже-
тинин 2021-жылга планы жана 
2022-2023-жылдардын долбоору 
боюнча маалыматы эске алынсын.

2. Масы айыл өкмөтүнүн жер-
гиликтүү бюджетинин кирешеле-
ринин 2021-жылга планы 44272,5 
(кырк төрт миллион эки жүз же-
тимиш эки миң беш жүз) сом жана 
2022-жылга долбоору 45888,5 (кырк 
беш миң беш жүз) сом, 2023-жылга 
долбоору 47177,5 (кырк жети мил-
лион бир жүз жетимиш жети миң 
беш жүз) сом №1 тиркемеге ыла-
йык бекитилсин.

3. Масы айыл өкмөтүнүн жер-
гиликтүү бюджетинин чыгаша-
лары 2021-жылга планы 44272,5 
(кырк төрт миллион эки жүз же-
тимиш эки миң беш жүз) сом жана 
2022-жылга долбоору 45888,5 (кырк 
беш миллион сегиз жүз сексен се-
гиз миң беш жүз) сом, 2023-жылга 
долбоору 47177,5 (кырк жети мил-
лион бир жүз жетимиш жети миң 
беш жүз) сом № 2 тиркемеге ыла-
йык бекитилсин.

4. Масы айыл өкмөтүнүн жер-
гиликтүү бюджетинин атайын ка-
ражатынын киреше бөлүгү 4200,0 
(төрт миллион эки жүз миң) сом 
жана чыгаша бөлүгү 4200,0 (төрт 
миллион эки жүз миң) сом № 3-тир-
кемеге ылайык бекитилсин.

5. Масы айыл өкмөтүнүн жер-
гиликтүү бюджетинин 2021-жыл-
дын 1-январына карата кассалык 
накталай акча каражат жүгүртүүсү 
300,0 ( үч жүз) миң сом өлчөмүндө 
бекитилсин.

6. Республикалык бюджеттен 
берилген теңдөөчү грант бирин-
чи кезекте корголуучу статья чы-
гымдарына (эмгек акы, соцфондко 
чегерүү, тамак аш чыгымы) жана 
коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр-
гө каралсын. 

7. Кыргыз Республикасынын 
“Кыргыз Республикасынын бюд-
жеттик кодекс” боюнча 2016-жыл-
дын 16-майындагы № 59-мыйзамы-
нын 24-статьясына 400,0 (төрт жүз 
миң) сом айыл өкмөтүнүн бюдже-
тинин чыгашасынын 1% чейинки 
көлөмдө айыл өкмөтүнүн башчы-
сынын резервдик фонду түзүлсүн.

8. Жыл ичинде жергиликтүү бюд-
жетин кирешелеринин түшүүсүнө 
карата жана финансы министрлиги 
тарабынан берилген өзгөртүүлөрдүн 
негизинде жергиликтүү бюджетке 
өзгөртүүлөрдү киргизүү айылдык 
кеңештин сессиясына сунушталсын.

9. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы айылдык кеңештин 
бюджет жана финансы боюнча ту-
руктуу комиссиясынын төрагасы 
О.Алыкуловго жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

(Уландысы 8-9-10-беттерде)

Токтом
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(Башталышы 1-бетте)

- Баатырдын атын 
алыстан ук, жанына 
келсең бир адам 
дегендей сиз жасаган 
иштер жөнүндө угуп 
жүрөбүз. Алгач эле 
пандемиядагы кырдаал 
жана саламаттыкты 
сактоо тармагындагы 
иштер тууралуу 
айтсаңыз?

- Бул кырдаал жалпы 
элдин башына келген иш. 
Элге бир топ кедергисин 
тийгизди. Ошентсе да кол-
дон келишинче иштерди 
жасадык. Айыл өкмөтүнүн 
аймагында учурда 10 кой-
калуу 1 аймактык оорука-
нада 1 врач, 8 мед айым, 6 
кенже мед айым, 1 үй-бүлө-
лүк дарыгерлер тобунда 2 
врач, 5 медайым, 1 кенже 
мед айым элге кызмат көр-
сөтүүдө. Кургак учук менен 
ооруган айылдын тургун-
дарына 5 000 сомдон жерги-
ликтүү бюджеттен акчалай 
жана кышкыга көмүр алып 
берип жардам көрсөтүлүп 
турат. 5 атуулга 50 сотых-
тан 2,5 га аренда жер жана 
балдарына жөлөк акча алуу 
үчүн документтерине жар-
дам берилди.

Кырдаалга байланыш-
туу 20 орундуу күндүз-
гү стационар даярдалып, 
айыл өкмөтүнүн жерги-
ликтүү бюджетинен жана 
демөөрчүлөрдүн жардамы 
менен 282000 сомго 10 даа-
на, кычкылтек концент-
ратору алынып берилген. 
Мектептерге ысык суу жана 
муздак суу үчүн аристон-
дор коюлуп, алгачкы жар-
дам үчүн дары- дармектер 
алынды. Кырдаалга жараша 
ички көчөлөр трактор жана 
аппараттардын жардамы 
менен бир нече ирет залал-
сыздандырылды. Ошондой 
эле «Достуктан Бишкекке 
жардам» кайрымдуулук ак-
циясы уюштурулуп, Бишкек 
шаарындагы стационарлар-
га, Кочкор-Ата, Ноокен, Са-
калды жана Шамалды-Сай 
аймактык ооруканаларда 
эмгектенген медицина кыз-
маткерлерине жергилик-
түү тургундар тарабынан 
мөмө-жемиштер, азык-тү-
лүктөр жардам иретинде 
берилип турду.

- Айыл өкмөттүн 
ишин алдыга 
жылдырууда жана эл 

сыйлаган жетекчи 
болууда эмнелерге 
басым жасадыңыз?

- Негизинен эл менен 
иштешкенден кийин элдин 
жашоосуна, социалдык аба-
лына көңүл бурдум. Албет-
те жакырчылыкты жоюуга 
басым жасалды. Айыл өк-
мөтүндө 307 адам жакыр 
үй-бүлө катары каттоодо 
турат, алардын өтө жакы-
ры 172, орто жакыры -80, 
жакыр-55. Жакырчылык 
19,5 %ды түзөт жана 411 
бала жөлөк пул алат. Жа-
кырчылыкты кыскартууда 
айыл аймагында жакыр 
үй-бүлөлөргө кайра бөлүш-
түрүү фондунун жерлери 
убактылуу пайдаланууга 
берилип турат. Мындан 
тышкары БУУнун азык-тү-
лүк программасынын жар-
дамы менен жакырлардын 
билим деңгээлин жогору-
латуу боюнча 15 кыз-ке-
линдерге тигүүчүлүк, 15 
балдарга электр ширетүү 
боюнча 3 айлык курстар 
ачылып окутулган. Ошол 
эле долбоор менен 106 жа-
кыр үй-бүлөлөр убактылуу 
жумуш менен камсыздал-
ды. Утурумдук жумуш ме-
нен камсыз болгон жаран-
дарга БУУнун азык-түлүк 
программасы тарабынан 
ун жана өсүмдүк майы бе-
рилди.

1-октябрь Эл аралык ка-

рыялар жана мүмкүнчүлү-
гү чектелгендердин күнүнө 
карата жалгыз бой карыя-
ларга, аз камсыз болгон үй-
бүлөлөргө айыл өкмөтү та-
рабынан кышкысын көмүр 
менен камсыздалып турат. 
Андан сырткары ата-энеси-
нен ажыраган балдарга ак-
чалай жардамдар берилип 
турат. Социалдык адилет-
түүлүктүн бир айлык ак-
циясында турмуш шарты 
оор, кыйналган үй-бүлө-
лөргө жергиликтүү бюд-
жеттен, демөөрчүлөр тара-
бынан акчалай жардамдар 
көрсөтүлүп турат. Онлайн 
сабактарга катыша албаган 
көп балалуу үй-бүлөлөргө 
жергиликтүү бюджеттен 
жаңы смартфондор жана 
канцелярдык товарлар 
алынып берилди. Достук 
айыл өкмөтүнүн аймагында 
жеке ишкерлер тарабынан 
жакырчылыкты кыскартуу, 
жаңы жумушчу орундарды 
түзүү, айылдык инфраст-
руктураны көтөрүү боюн-
ча көптөгөн иштер атка-
рылды. Атап айтсак, жеке 
ишкер К.Козубаев өздүк 
жеке каражатынын кар-
жылоосу менен Шамалды-
Сай айылынын Ош-Бишкек 
жолунун жээгине 500 000 
сомго машина тетиктерин 
алмаштыруучу жай куру-
луп 4 киши, «Жалал-Абад 
айылдык консультация 
кызматы» коомдук фонду 
тарабынан 3,5 млн. сомго 
логистикалык борбор ку-
рулуп 4 киши жумуш ме-
нен камсыз болду.

Ишкердиктин актив-
дүүлүгүнүн өсүшүнөн улам 
айыл аймагында 4 коомдук 
тамактануучу жайлары, 5 
техникалык, 1 ветеринар-
дык сервистер, 1 дарыкана, 
1 жыгач тилүүчү пилора-

ма, 1 жер семирткичтерди 
сатуу соода түйүнү иштеп 
жатат. Кызыл-Туу айылына 
жеке ишкер А.Узбеков та-
рабынан жашылча, мөмө-
жемиш сактоочу 200 тон-
налык муздаткыч курулду. 
Акыркы жылы жергилик-
түү калк 16 жумуш орун-
дары менен камсыз болду.

- Айыл өкмөттө 
майда, бирок маанилүү 
иштер көп болот 
эмеспи, ошол сыңары 
кандай маанилүү иштер 
аткарылды?

- Көзгө көрүнбөгөнү 
менен коомдук жайларды 
көрктөндүрүү жана жашыл-
дандыруу дагы көп эмгек-
ти жана каражатты талап 
кылат. Ар жылы үч айлык 
ишембилик жарыяланып, 
ага айыл аймагындагы 9 
мекеме уюм катышып айыл-
дар ичинде ички арыктар 
тазаланып турат. Биз Ош-
Бишкек автоунаа жолунун 
боюнда жайгашкандыктан 
таштандылар көп болот. 
Жол жээгиндеги таштан-
дыларды өз убагында та-
залап, дарактарды актап 
турабыз. Ички көчөлөр-
дү жашылдандыруу жана 
көрктөндүрүү боюнча жер-
гиликтүү бюджеттен эсе-
бинен 2100 түп ийне жал-
бырактуу көчөттөр, 4200 
түп гүл көчөттөрү алынып 
ички көчөлөргө, мектептин, 
мечиттердин, маданият 
үйүнүн, жалгыз бой карыя-
лардын эшигинин алдына 
эгилди. Андан сырткары ар 
бир мекеме-уюмдар тарабы-
нан эгилген көчөттөрдүн 
саны 350, гүл көчөттөрү 
560 түп. Ички көчөлөрдүн 
сугат суу арыктары бетон-
долгон. Айыл аймагынын 
көчөлөрүнө электр чубал-

гылары тартылды, электр 
мамычалары коюлду. Кө-
чөлөргө түнкү жарыктар 
орнотулду, эскилерин жа-
ңыладык. Айыл аймагынын 
ички көчөлөрүнө шагыл 
төшөлдү. Айыл өкмөтүнүн 
имаратына суу тартып ке-
лип фонтан курдук. Мына 
ушул иштердин баары жер-
гиликтүү бюджеттен кар-
жыланды.

- Билим жана 
маданият тармагында 
да кандай иштер 
жүрүүдө?

- Эң башкысы 30 жыл-
дык тарыхы бар №26 Т. 
Анаркулов атындагы орто 
мектебинин курулушу бүт-
көрүлүп колдонууга берил-
ди. Айыл өкмөтү тарабы-
нан атайын мугалимдер 
менен жалпы республика-
лык тестирлөөгө даярдоо 
үчүн келишим түзүлөт, 
жыйынтыгында 70-80% 
окуучулар босого баллдан 
өтүп жогорку окуу жайлар-
га тапшырып жатышат. Эң 
жогорку балл алган окуу-
чуларга дагы акчалай сый-
лыктарды берип турабыз. 
Кадр даярдоо максатында 
айыл өкмөтү тарабынан 
медициналык факультет-
те окуган 1 студенттин 50 
000 сом контрагы каржы-

ланат. «Эң мыкты айыл өк-
мөтү» сынагынан жеңүүчү 
болгонбуз. Алынган сый-
лыкка айыл өкмөткө ка-
раштуу мектептерге алыс 
жактан каттап окуган бал-
дарды ташуу үчүн “Мерсе-
дес Бенц” үлгүсүндөгү ав-
тоунаа алынып берилди. 
Ал автоунаанын күйүүчү 
майы айыл өкмөтүнүн 
жергиликтүү бюджетинен 
каржыланат. Жергиликтүү 
бюджеттен 65 050 сом кар-
жыланып № 26 Т.Анаркулов 
орто мектебинин айланасы-
на эгилген арча көчөттөрү 
коргондолду. №40 Токто-
гул жана №41 А.Осмонов 

атындагы орто мектебин 
капиталдык оңдоп-түзөө-
дөн өткөрүп, эшик алдына 
брусчатка басып бердик. 
Мектеп жана бала бакча-
ларга өрт коопсуздугунан 
алдын алуу максатында өрт 
өчүргүч калканы алынды, 
мектеп, мекеме- ишканала-
рына компьютердик жаб-
дуулар сатып берилген. 
Ал эми маданият тармагы 
боюнча айыл аймагына ка-
раштуу 2 маданият үйү бар. 
Имараттардын абалы жак-
шы. Шамалды-Сай айылдык 
маданият үйү капиталдык 
оңдоп-түзөөдөн өткөрүлдү. 
Айыл аймагынын маданият 
үйүндө түрдүү маданий иш- 
чаралар, кино, концерттер 
жана окуучулар арасында 
ийримдер өткөрүлүп, Ооган 
согушунун ардагерлеринин 
майрамына карата акчалай 
сыйлыктар берилип сый-та-

мактар уюштурулуп турат. 
Былтыркы жылдагы 

кырдаалга карата 8-март-
тагы иш-чаралар уюш-
турулбай калгандыгына 
байланыштуу 80 жаштан 
улуу энелерибиздин жана 
элге эмгеги сиңген апала-
рыбыздын ар биринин үйү-
нө барып куттуктап акча-
лай белектерди бердик. Ал 
эми Улуу Ата Мекендик со-
гуштун ардагерлери айы-
лыбызда жок, бирок 2 ар-
дагердин байбичелерине 
айыл өкмөтү тарабынан 
белек жана 3000 сомдон 
акчалай жардам бердик. 
Демөөрчүлөр тарабынан 
да жардамдар берилип ту-
рат. Энелер күнүнө карата 
70-80 жаштан жогорку 40 
баатыр энелерибизге да 
акчалай белектерди берип 
турабыз. Жаштар үчүн ата-
йын акча каражатын бөлүп 
спорттук иш- чаралар да 
уюштурулуп турат.

Сталбек КАРАСАРТОВ,
“Аймак”

Журт тиреги – эр жигит

Замирбек МАМАСЫДЫКОВ,
Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн башчысы:

“МАЙДА, БИРОК 
МААНИЛҮҮ ИШТЕР КӨП”

Наманган шаарында
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(Башталышы
1-бетте)

Маегибизде 
сүрөтчү Бегимгүл 

чыгармачылык 
өнөрүндө болгон 
кыйынчылыктар, 
аны менен кошо 
багындырган 
ийгиликтери жөнүндө 
кенен айтып берип 
отурду.

- Бегимгүл эжеке, 
маегибиздин 
башында үй-бүлөңүз, 
өзүңүз жөнүндө 
кененирээк айта 
кетсеңиз?
- Кудайга шүгүр, рахмат 

кабар алып келгениңиз-
дерге. Өзүм жөнүндө айта 
кетсем 2001-жылы Аксы 
районунун Кум айылында 
жарык дүйнөгө келгенмин. 
№32 Орозбай Көчкөнов орто 
мектебин бүтүргөнмүн. 
Жалпы республикалык 
тестирлөөнүн жыйынтыгы 
эң алдыңкы көрсөткүчтөр-
дүн бири болгон. Азыркы 
учурда Бишкек шаарында-
гы Т.Садыков атындагы сү-
рөт академиясынын 2 кур-
сунда окуйм. Үй-бүлөдө чоң 
ата, чоң эне, атам, апам, 5 
бир тууганым бар, мен үй-
бүлөнүн туңгуч перзенти-
мин. Чоң атам архитектор, 
чоң энем мугалим, андан 
сырткары кол өнөрчүлүк 
боюнча алектенет, шырдак 
жасайт. Ушундай өнөрлүү 
адамдардын аркасынан 
мен да өнөрлүү болуп чы-
гып келе жатам. 

- Сизге сүрөтчүлүк 
өнөр кайдан келди? 

Стринг-арт деген 
кандай өнөр?
- Негизинен бул сүрөт-

чүлүк өнөр ата бабамдан 
өткөн десем болот. Ошон-
дой эле бул өнөрүмдүн өр-
күндөшүнө ата-энемдин 
дагы салымы аябагандай 
чоң. Айрыкча атам мени 
колдоп жардам бербегенде 
билбейм мындай сүрөттөр 
жаралбайт беле деп ойлоп 
калам. Башкысы үйдөгү-
лөрдүн колдоосу менен өз 
өнөрүмдү айкалыштырып 
олтуруп жакшы ийгилик-
терди жараттым десем 
жаңылышпайм. Мектепте 
окуп жүргөндө сүрөт боюн-
ча конкурстарга катышып, 
алдыңкы орундарды алчу-
мун, азыр деле окуу жайда 
болгон конкурстарда ал-
дыңкы орундарды ээлеп 
келем. 

Англис тилинен алын-
ган “стринг-арт” деген “сап 
кыл же аркан” деп кото-
рулат, башкача айтканда 
String Art англис тилинен 

quot деп которулат, аркан 
тартуу өнөрү. Бул деген 
балканы, жипти, мыкта-
тарды жана таштарды кол-
донуп, өз колуңуз менен 
укмуштуудай чиймелер-
ди жасай аласыз! Ар бир 
өнөрдүн өзүнүн кыйынчы-
лыктары бар демекчи бул 
стринг-арт жасоонун дагы 
өзгөчө кыйынчылыктары 
бар. Бул чыгармачылыкта 
жыгачка мыкты түз кылып 
кагып алып, анан жипти 
ошол мыктын ар бирине 
ороп чыгууга туура келет. 
Айрыкча мыкты кагуу бул 
кыз киши үчүн өтө эле оор 
иш, ошондуктан чыгарма-
чылыгымда атам мага да-
йыма жардам берип кол-
доп турат.

- Негизинен сүрөт 
тартууну канча 
жашыңыздан 
баштагансыз? Кандай 
материалдарды 
пайдаланасыз жана 
сүрөт тартууга 
канча убакыт талап 
кылынат?
- Сүрөттү кичине кезим-

ден эле тарта баштагам, 
мектепте окуп жүргөндө 
дубал газеталардын бары 
менин мойнумда болчу. 

Кийин бара-бара жип жана 
мыктан тартууга кызыгып 
18 жашымда алгачкы ирет 
жип менен Чыңгыз Айтма-
товдун стринг-арт сүрөтүн 
тартканмын. Кийинчерээк 
мозаикага кызыгып, аны 
дагы жасай баштадым. Сү-
рөт тартуу да өзүнчө бир 
түйшүк, мисалы, мык ка-
гууда, жыгач даярдоодо ая-
бай кыйынчылык болгон-
дуктан улам дайыма атам 
жыгачымды даярдап, мык-
тарды кагып берип турат. 
Сүрөткө кеткен материал, 
убакыт негизинен көлөм-
гө жараша болот. Биринчи 
стринг-арт сүрөтүмдү эки 
жумадан ашык убакытта 
бүтүргөнмүн, кийинкиле-
ри оңой болуп калды. Ай-
тор 10-15 күндүн ичинде 
бүтүрө баштадым. Ал эми 
мозаиканын идеясы өзүм-
дөн чыккан. Башында бир 
аз чочулап баштагандык-
танбы аябай көп убакыт 
кеткен, эки жарым айда, 
кийинкилерин бир жарым 
айда бүтүргөнмүн. Неги-
зинен мозаикада 12 түс 
камтылган жана атайын 
бышырылган таштар ме-
нен жасалат. Менде андай 
жок болгондугуна байла-
ныштуу курулушка иш-
тетилчү кафелдер менен 
жасаганбыз.

- Тарткан 
сүрөттөрүңүзгө 
кардарлар чыгабы 
же болбосо сүрөткө 
буюртма беришеби?
- Ооба, сүрөтүмдү тар-

тып берчи деген сунуштар 
аябай көп түшөт. Бирок мен-

де убакыт жетпегендиктен 
көбүн тартканга үлгүрбөй 
калам. Сүрөттөрүңдү сат 
дегендер бар, эгер жакшы 
сунуш түшсө сатам, бирок 
алгачкы чыгармамды сат-
пайм деп өзүмө-өзүм сөз 
бергенмин. Ал Чыңгыз Айт-
матовдун портрети. 

- Келечекте 
дагы кандай 
ой-максаттарыңыз 
бар? 
- Өзүмдүн негизги ке-

сибим дизайнер болгон-
дуктан борборубузга кеси-
биме байланыштуу салон 

ачам деген ой-тилектер 
бар. Буйруса 3 жылдан ки-
йин окуумду аяктап, мак-
саттарды ишке ашырам 
деген ойдомун.  Анткени 
талант менен төрөлгөн 
адам, аны да колдонууда 
эң чоң бакыт табат деген 
сөз бар эмеспи, ошондук-
тан буйруса мен өзүмдүн 
талантым менен максаты-
ма жетемин.

- Маек куруп 
бергениңизге чоң 
рахмат. Ишиңизге 
ийгилик! Өнөрүңүз 
өркүндөй берсин.

Абай
ОРОСКУЛОВ,
№32 Орозбай Көчкөнов 
мектебинин
окуу бөлүмүнүн  
башчысы 

- Бегим кичине кезинен 
эле аябай жөндөмдүү кыз 
болчу. Анын жалпы респуб-
ликалык тестирлөөсү 196 
балл болуп, айыл өкмөт боюн-
ча алдыңкы орунду алган. 
Мен бул кызды математика 
илимдерин жактайт ко деп 
ойлогом, бирок ал жан дүй-
нөсүнө кулагын төшөдүбү, 
айтор өзү сүйгөн искусст-
вонун түрүн тандап алды. 
Мектепте мугалимдердин 
ишенген жана сыймыктан-

ган окуучусу болчу. Мындай 
таланттуу адамдар чанда 
жаралат. Азыр болсо биздин 
айыл гана эмес Кыргызстан 
боюнча сыймыктана турган 
таланттуу кыз болуп турат. 
Кудайым ушул кызыбыздын 
дагы мындан ары талантын 
өркүндөтүп, ылайым багын 
ачсын.

Эл ичи – өнөр кенчи

ЖАН ДҮЙНӨСҮН 
ТЫҢШАГАН

ӨНӨР ЭЭСИ

Жумаян ОСМОНОВА,
Бегимгүлдүн апасы  

- Кызым кичинекейинде 
эле ылайлардан айкелдерди 
укмуш кылып жасачу. Жаса-
ганын көрүп ушул кыздан бир 
нерсе чыкчудай деп талантын 
колдоп, жардам берип жаттык. 
Мектептеги дубал газеталар-
ды алып келип түнү менен ук-
табай тартып чыкчу. Мен аны 
аяп, “сага ден соолук керекпи” 
- дечүмүн. Мен үйдөн көп деле 
бошой бербейм, көбүрөөк ата-
сы жардам берет. Кызымдын 
бул таланты  тубаса  талант де-
сем болот. Себеби чоң ата, чоң 
энелеринде, анын аталарын-
да мындай таланттар болгон, 
ошолорду тартып таланттуу 

болду окшойт деп ойлоп калам. 
Бегим балдарыбыздын улуусу. 
Мүнөзү токтоо, сылык кыз. Би-
рөөлөр катуу сүйлөсө да күлүп, 
акырын сүйлөп коюп тура бе-
рет. Мектепте дайыма үлгүлүү 
жүрчү, анан дагы математика 
предмети боюнча олимпиада-
ларда биринчиликти эч кимге 
бербеген. Мен кызым менен 
сыймыктанамын.

Искусство өнөрүнүн ээси жаш сү-
рөтчү, дизайнер Бегимгүл Жолдошбе-
кованын дүйнөгө болгон көз карашы 
башкача экен. Ал жаратылыштын 
ар бир нерсесин баалуу деп билгендиги 
жана андан укмуштуудай нерселерди 
элестетип чыгуу менен бирге жасай 
дагы алгандыгына бир чети суктанып, 
бир чети таң калдык. Анын өзүнүн 
философиялык ою менен жаралган 
сүрөттөр, стринг-арттар, мозаика-
лар анын искусствонун адамы экенин 
айгинелеп турат. Бегимгүл искусст-
вонун адамы гана болбостон бүткүл 
дүйнө жүзүнө Кыргыз эли сыймык-
танган кыздарынын бири болсун де-
ген тилек менен кайттык.

Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы,
“Аймак”
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Токтом

2021-2022-2023-жылдарга каралган
бюджеттик кирешелер

№ кирешелердин аттары
1 Киреше салыгы (подоход салыгы)
2 Бирдиктүү салык
3 Милдеттүү патент
4 Ыктярдуу салык
5 Кыймылсыз мүлк салыгы
6 Автотранспорт салыгы
7 Там арка жер салыгы
8 Айыл чарба багытындагы жер салыгы
9 Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы

10 Сатуудан алынуучу салык
 Жалпы салыктар

11 Жайыт аренда акысы
12 КБЖФ аренда акысы
13 Мамлекеттик пошлина
 Жалпы салык эмес жыйындар

14 Аренда акы сатуудан
15 Айыл чарба багытындагы эмес жер сатуу
16 Лицензияны кармалгандыгы үчүн төлөм
17 Автопарковкадан алынуучу төлөм
18 Түрдүү салык жана төлөмдөр
 Жыйынтыгы жалпы бюджеттик киреше

19 Атайын каражат
 Жалпы кирешелер

20 Теңдөөчү грант
 Баардык кирешелер

Масы айылдык кеңешинин төрагасы: А.Нарматов

Масы айылдык кеңешинин
XXVII чакырылышынын XXXXI  сессиясынын

№5-токтомуна №2 тиркеме

2021-2022-2023-жылдарга каралган
бюджеттик чыгашалары

 2021-жыл-
дын бюд-

жети

2022-жыл-
дын дол-

боору

2023-жыл-
дын дол-

боору
Мамлекеттик
тейлөө тармагы 

12243,4 12546,4 12749,4

Билим берүү
тармагы 

16130,7 16727,7 17135,7

анын ичинен
Балдар бакчасына 9412 9817 10017
Мектептерге 6146,5 6296,5 6456,5
ДДТ 186,4 206,4 226,4
ДЮСШ 385,8 407,8 435,8
Маданият тармагы 11698,4 12414,4 13092,4
анын ичинен
ФАП 50 60 65
Китепканага 321,8 336,8 346,8
Маданият үйүнө 1707,3 1878,3 2126,3
Парк 112,2 122,2 137,2
ЖКХ 9507,1 10017,1 10417,1
Жалпы чыгаша 40072,5 41688,5 42977,5
Актив жана милдет-
тенмелер
Жыйынтыгы
бюджеттик чыгаша
Атайын каражат 4200,0 4200,0 4200,0
Жалпы чыгаша 44272,5 45888,5 47177,5

Масы айылдык кеңешинин төрагасы: А.Нарматов

Масы айылдык кеңешинин XXVII чакырылышынын
XXXXI  сессиясынын № 5-токтомуна № 3 тиркеме

2021-жылга атайын каражаттын киреше жана чыгашалары

Киреше бөлүгү
 Бар-

дыгы
миң 
сом

  квартал
I II III IV

Бала-бакча
№1 Ак-Кайын

667,3 166,8 166,8 166,8 166,9

Бала-бакча
№2 Ак-Куу

667,3 166,8 166,8 166,8 166,9

Бала-бакча 
№4 Алтын-Бешик

1334,5 333,6 333,6 333,7 333,6

Бала-бакча
№13 Наргиз 

353,3 88,3 88,3 88,3 88,4

Бала-бакча
№19  Бахор

353,3 88,3 88,3 88,3 88,4

Бала-бакча
№24 Богот

353,3 88,3 88,3 88,3 88,4

Бала-бакча
№27 Күн-Нуру

117,8 29,5 29,5 29,4 29,4

Бала-бакча
№44 Алтын-Ачкыч

353,2 88,3 88,3 88,3 88,3

Бардык
кирешелер 

4200,0 1049,9 1049,9 1049,9 1050,3

Чыгаша бөлүгү
 
 

Барды-
гы

миң сом

 квартал
I II     III     IV

Бала бакча 4200,0 1049,9 1049,9 1049,9 1050,3
Бардык  чыгыша 4200,0 1049,9 1049,9 1049,9 1050,3

Масы айылдык кеңешинин төрагасы: А.Нарматов

(Башталышы 4-5-беттерде)

№6 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Масы айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюдже-
тинен калган калдыгын кароо жөнүндө”

Масы айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюджетинен 
иштетилбей калган калдыгын бөлүштүрүү боюнча Масы 
айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы К.Калматовдун сунушун 
угуп жана талкуулап, Масы айылдык кеңешинин XXVII 
чакырылышынын кезектеги XXXXI сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнүн 2020-жылы жергиликтүү 

бюджетинен иштетилбей калган калдыгы төмөнкүдөй 
түрдө белгиленсин.

№ статья аталышы сумма
1  ЖКХ (Масы Тазалык ишка-

насы)
7 759 662

2 2215 Пастбища Масы (услуга экс-
коватора)

270 000

 жалпы 2215 270000
3 3111 өздүк салым ЛЭП (Кун Энерго) 564 000
4 3111 өздүк салым Кызыл-Туу бал-

дар бакчасы
182 700

5 3111 Технадзор Кызыл-Туу айы-
лына бала-бакча

5 000

6 3111 Технадзор ЛЭП 16 800
7 3111 Борбордук стадионго өздүк 

салым
132 000

8 3111 Парк мини футбол газон ал-
маштыруу

1 200 000

9 3111 Кызыл-Туу айылындагы мек-
тептин мини футбол аянт-
часына искусственный чөп 
төшөө үчүн

800 000

10 3111 Богот  жогорку айылына жа-
рыктандыруу

290 300

11 3111 Таштанды таштоочу полигон  
(разница)

450 000

12 3111 Кошумча жумуш (эшик темир) 6 100

13 3111 Кызыл-Кыштак айылында-
гы мечитке ажаткана куруу

200 000

14 3111 Киргизия-Навои көчөгө 75 762
15 3111 Рай центр труба сатып алууга 185 000
16 3111 Беш-Жыгач көчөсүнө столба, 

зым тартууга
207 000

17 3111 Курулуштарга 1 000 000
 жалпы  3111 5 314 662

18 3312 Хельветас портер (өздүк са-
лым)

575 000

19 3112 Камхоз (разница экскаватор, 
косилка, мотто пила итд.)

1 600 000

 жалпы  3112 2 175 000
20  Бала-бакчаларга 2607500
21 2221 ЧП Самикулов 96 500
22 3111 №1 «Ак-Кайын» балдар бак-

часына кудук куруу  10 т
50 000

23 3111 №4 Балдар бакчасынын ай-
ланасын тосуу

500 000

24 3111 №24 Балдар бакчасынын 
жылытуу системасын оңдоо

350 000

25 3111 №27, №1, №44 бала бакчала-
рына  жайкы ашкана курууга

545 000

26 3111 №2 Ак-Кайың балдар бакча-
сына беседка

80 000

27 3111 №44 Алтын-Ачкыч балдар 
бакчасына беседка

506 000

28 3111 №4 Алтын-Бешик балдар бак-
чысына беседка ремонт

70 000

29 3111 №1 Ак-Кайың балдар бакча-
сы  ремонт крыша

20 000

30 3111 №13 Наргиз балдар бакчасына 
кошумча жумуш (доп рабата)

70 000

31 3111 Жалпы Балдар бакчаларын 
ачуу үчүн ысык суу чыгарууга

320 000

  жалпы   3111 2 511 000
32  мектептерге 479 700

33 2215 ОсОО Арал Групп (пленка) 20 200
  жалпы 2215 20 200

34 3111 Апыртан башталгыч мекте-
бинин айланасын тосуу

150 000

35 3111 Р.Алибаев мектепетин спорт зал, 
кухня терезе алмаштыруу, спорт 
залдын потологун жылуулатуу

290 000

 жалпы 3111 440 000
36 3112 Тепловизор сатып алуу  (мек-

теп, бала-бакчаларга)
19 500

  жалпы  3112 19 500
  ДДТ  

37 3111 Масы БББ (ДОЦ)  айланасын 
тосуу

250 000

  ДЮСШ  
38 3112 Компьютер   алуу үчүн  ДСЮШ 43 000
39  аппарат 1 333 300
40 2111 Компенсация питания      1 007 500
41 2121 Соц фонд 173 800
42 2215 Ит атууга 20 000
43 2215 СПИД  менен ооруган  аялдын 

баласынын  тамак ашына
32 000

 жалпы  2215 52 000
44 2221 Бала-бакчаларга идиш аяк алууга 100 000

Бардыгы : 12 473 162

№7 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Айдаров Абдираим Чонахунович жөнүндө»
Күн тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап, Масы 

айылдык кеңешинин XXVII  чакырылышынын кезектеги 
XXXХI  сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылынын Х.Олимжан көчөсүнүн тургуну Айда-

ров Абдираим Чонахуновичтин өмүр баяны менен тааны-
шып чыгып, 47 жылдык билим берүү тармагындагы үзүр-
лүү эмгенинин артынан бир топ ардак грамоталар менен 
сыйланган. Учурда Билим берүү жана илим кызматкерле-
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ринин профсоюзунун Жалал-Абад 
облустук комитетинин укук жана 
эмгекти коргоо боюнча башкы тех-
никалык инспектору кызматында 
эмгектенүүдө.

2. Жогорудагылардын негизин-
де Айдаров Абдираим Чонахуно-
вичти Ноокен районунун ардак-
туу атуулу наамын берүү Ноокен 
райондук мамлекеттик админист-
рациясына сунушталсын.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү айылдык кеңеш-
тин орун басары А.Курбаналиев-
га жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№8 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Ноокен районунун Масы айыл 
аймагынын Кызыл-Кыштак айы-
лына 80 метр жөө өтүүчү көпү-
рөнүн капиталдык курулушу жө-
нүндө долбоорун кароо»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII  чакырылы-
шынын кезектеги XXXХI  сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы 

айыл аймагынын Кызыл-Кыш-
так айылына 80 метр жөө өтүүчү 
көпүрөнүн капиталдык курулу-
шунун долбоору артыкчылыктуу 
деп табылсын.

2. Долбоорго акча каражатын 
бөлүү үчүн Ноокен райондук өнүк-
түрүү фондусунун комиссиясына 
тийиштүү иш кагаздарын даярдоо 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
рациясына тапшырылсын.

3. Долбоорду ишке ашыруу мак-
сатында Масы айыл өкмөтүнүн 
бюджетинен өздүк  салым үчүн 146 
000 (бир жүз кырк алты мин) сом 
акча каражат бөлүнүп берилсин.

4. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык ке-
ңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№9 ТОКТОМ
Масы айылы 5-февраль 2021-жыл

«Статистикалык маалы-
маттарды жыйноо боюнча жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын айрым мамлекет-
тик ыйгарым укуктарды берүү 
жөнүндө келишимди бекитүү 
жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын “Жергилик-
түү өз алдынча башкаруу жөнүн-
дө” жана “Жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу  органдарына айрым 
укуктарды берүү жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарын 
жетекчиликке алуу менен Масы 
айылдык кеңешинин XXVII  чакы-
рылышынын кезектеги XXXXI сес-
сиясы угуп жана талкуулап

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Статистикалык маалыматтар-

ды жыйноо боюнча жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары-
нын айрым мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды берүү жөнүндө кели-
шимди бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлиги тарабынан 
бекитилген 2008-жылдын 24-нояб-
рындагы №192 буйругунун 2-фор-
масына ылайык  статистикалык 

маалыматтарды жыйноо боюнча 
берилген мамлекеттик ыйгарым 
укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн 
финансылык каражаттарды көзө-
мөлдөө жагы, айыл өкмөтүн финан-
сы экономика бөлүмүнүн башчысы 
К.Калматовго милдеттендирилсин.

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөө жагы айылдык Кеңештин 
бюджет жана финансы боюнча ту-
руктуу комиссиясынын төрагасы  
О.Алыкуловго жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Ноокен районунун Масы айы-
лында жайгашкан №1 Ак-Кайың 
балдар бакчасынын имараты-
нын чатырын жана терезеле-
рин алмаштыруу жөнүндө дол-
боорун кароо»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII  чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы айы-

лында жайгашкан № 1 «Ак-Кайың» 
балдар бакчасынын имаратынын 
чатырын жана терезелерин алмаш-
тыруу жөнүндөгү долбоору артык-
чылыктуу деп табылсын.

2. Долбоорго акча каражатын 
бөлүү үчүн Ноокен райондук өнүк-
түрүү фондусунун комиссиясына 
тийиштүү иш кагаздарын даярдоо 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
рациясына тапшырылсын. 

3. Долбоорду ишке ашыруу мак-
сатында Масы айыл өкмөтүнүн 
бюджетинен өздүк салым үчүн 
268 800 (эки жүз алтымыш сегиз 
миң сегиз жүз) сом акча каражаты 
бөлүнүп берилсин. 

4. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№2 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Ноокен районунун Масы айы-
лында жайгашкан РИИБдин аян-
тына кичи футбол аянтчасы 
жана МАИ кызматкерлери үчүн 
административдик имарат ку-
руу жөнүндө долбоорун кароо»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII  чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы 

айылында жайгашкан РИИБдин 
аянтына кичи футбол аянтчасы 
жана МАИ кызматкерлери үчүн 
административдик имарат куруу 
долбоору артыкчылыктуу деп та-
былсын.

2. Долбоорго акча каражатын 
бөлүү үчүн Ноокен райондук өнүк-
түрүү фондусунун комиссиясына 
тийиштүү иш кагаздарын даярдоо 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
рациясына тапшырылсын. 

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Ноокен районунун Масы айы-
лында жайгашкан борбордук 
стадиондун аянтына бурмалоо 
жолу менен скважина куруу жө-
нүндө долбоорун кароо»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII  чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы айы-

лында жайгашкан борбордук ста-
диондун аянтына бурмалоо жолу 
менен скважина куруу жөнүндө-
гү долбоору артыкчылыктуу деп 
табылсын.

2. Долбоорго акча каражатын 
бөлүү үчүн Ноокен райондук өнүк-
түрүү фондусунун комиссиясына 
тийиштүү иш кагаздарын даярдоо 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
рациясына тапшырылсын. 

3. Долбоорду ишке ашыруу мак-
сатында Масы айыл өкмөтүнүн 
бюджетинен өздүк салым үчүн 350 
000 (үч жүз элүү миң) сом акча ка-
ражаты бөлүнүп берилсин. 

4. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№4 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Ноокен районунун Масы айы-
лында жайгашкан борбордук 
аянтка темир конструкциясы-
нан көчмө сахна куруу жана кү-
чөтүүчү аппаратура комплекси 
менен сатып алуу жөнүндө дол-
боорун кароо»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII  чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы 

айылында жайгашкан борбордук 
аянтка темир конструкциясынан 
көчмө сахна куруу жана күчөтүүчү 
аппаратура комплекси менен сатып 
алуу жөнүндөгү долбоору артык-
чылыктуу деп табылсын.

2. Долбоорго акча каражатын 
бөлүү үчүн Ноокен райондук өнүк-
түрүү фондусунун комиссиясына 
тийиштүү иш кагаздарын даярдоо 
Масы айыл өкмөтүнүн админист-
рациясына тапшырылсын. 

3. Долбоорду ишке ашыруу мак-
сатында Масы айыл өкмөтүнүн бюд-
жетинен өздүк салым үчүн 88 318 
(сексен сегиз миң үч жүз он сегиз) сом 
акча каражаты бөлүнүп берилсин. 

4. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№5 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

“Убактылуу комиссия түзүү 
жөнүндө”

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл аймагындагы 

дыйкандардын эгиндерине сугат 
суунун жетишсиздигинен, аларга 
сугат сууну камсыздоо максатын-
да эски иштебей турган скважина-
ларга дефектный акт түзүү үчүн 
төмөндөгү курамда убактылуу 
комиссия түзүлсүн.
- М.Сулайманов- комиссиянын 

төрагасы;
- А.Мамытов- комиссиянын мүчөсү;
- А.Сапарбаев- комиссиянын мүчөсү;
- А.Алиев- комиссиянын мүчөсү;
- Р.Мараимов- комиссиянын мүчөсү. 

2. Дефектный акт түзүп айыл 
өкмөтүнө сунуш берүү комиссия-
нын курамына тапшырылсын.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№6 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Масы айылынын М.Тургун-
баев көчөсүнүн тургуну Ж.Али-
баеванын турак жайы күйүп 
кеткендигине байланыштуу акча 
каражатын бөлүү жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап ХХVII чакы-
рылышынын кезектеги XXXXII 
сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. М.Тургунбаев көчөсүнүн тур-

гуну Ж.Алибаеванын арызы эске 
алынсын.

2. Алибаева Жамилянын турак 
жайы күйүп кеткендиктен оңдоп-
түздөө үчүн материалдык жактан 
көмөк көрсөтүү максатында айыл 
өкмөттүн бюджетинен 20 000 (жы-
йырма миң) сом акча каражатын 
бөлүп берүү Масы айыл өкмөтү-
нүн башчысы Ж.Эшенкуловго су-
нушталсын.

3. Токтомдун аткарылышын кө-
зөмөлдөөнү Масы айылдык кеңе-
шинин финансы маселелер боюнча 
туруктуу комиссиянын төрагасы 
О.Алыкуловго тапшырылсын.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№7 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

“Масы айыл аймагындагы жа-
йыт жерлерди чөп чабык ката-
ры пайдалануу жөнүндө”

Масы айыл өкмөтүнүн 2021- 
жылдын 4-февралындагы №01-
35/52 сандуу сунушун угуп жана 
талкуулап Масы айылдык кеңе-
шинин XXVII чакырылышынын 
кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Масы айыл өкмөт үнүн 

2021-жылдын 4-февралындагы 
№01-35/52 сандуу сунушу эске 
алынсын.

2. Масы айыл аймагындагы жа-
йыт жерлерди чөп чабык катары 
пайдалануу үчүн Масы айылынын 
төмөндөгү тургундарына убакты-
луу пайдаланууга берилсин.

- Б.Кадыбаев -1 га, А.Сатылганов 
-0,33 га, А.Карагулов -0,87 га, Ш.Кал-
мурзаев -0,60 га, М.Амракулова -0,30 
га, Н.Турганбаев -0,37 га, А.Манапов 
-5 га, Ө.Кадыров -5 га, А.Матибаев 
-1 га, Н.Кадыбаев – 0,80 га, Ж.Са-
тылганов -1,5 га, К.Маматов -1,5 га, 
М.Маматалиев -3 га, Б.Асанов -0,30 
га, И.Ажиматов- 1,5 га, А.Топчубаев- 
0,60га  жер тилкелерин убактылуу 
пайдаланууга берилсин.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык кеңе-
шинин төрагасынын орун басары 
А.Курбаналиевке тапшырылсын.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№8 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

“Масы айыл өкмөтүнүн ал-
дындагы Аксакалдар сотунун ку-
рамын бекитүү жөнүндө”

Масы айыл өкмөтүнүн социал-
дык маселелер боюнча башкы адиси 
А.Максуталиеванын сунушун угуп 
жана талкуулап, Масы айылдык ке-
ңешинин  XXVII чакырылышынын 
кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнүн со-

циалдык маселелер боюнча башкы 
адис А.Максуталиеванын  сунушу 
эске алынсын.

2. Масы айыл өкмөтүнүн ал-
дындагы аксакалдар сотунун ку-
рамы төмөнкү курамда 3 жылдык 
мөөнөткө бекитилсин.

1) Бекжанов Даирбек –аксакал-
дар сотунун төрагасы.

2) Кыргызбаев Абдимиталип– 
аксакалдар сотунун катчысы.

3) Амракулова Санабар- акса-
калдар сотунун мүчөсү.

4) Алиев Абыдкадыр- аксакал-
дар сотунун мүчөсү.

5) Муминов Рашиджон - акса-
калдар сотунун мүчөсү.

6) Турдукулов Орозбек - акса-
калдар сотунун мүчөсү.

7) Асибаев Замир- аксакалдар 
сотунун мүчөсү.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык кеңе-
шинин төрагасынын орун басары 
А.Курбаналиевке тапшырылсын.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№9 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Камыш баскан жерлерге 
дары себүү жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кенешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл аймагында жай-

гашкан айыл-чарба жерлерин 
камыш баскан жерлерди ураган 
дарысын алууга айыл өкмөттүн 
бюджетинен 50 000 (элүү миң) сом 
акча каражаты бөлүп берүү Масы 
айыл өкмөтүнүн башчысы Ж.Эшен-
куловго сунушталсын.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин финансы, экономика, 
бюджет боюнча туруктуу комис-
сиясынын төрагасы О.Алыкуловго 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов
№10 ТОКТОМ

Масы айылы 2-март 2021-жыл
“Ылдамдыкты төмөндөтүүчү 

белги орнотуу жөнүндө”
Күн тартибиндеги маселени 

угуп жана талкуулап, ХХVII ча-
кырылышынын кезектеги XXXXII 
сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөт үнүн 

01.03.2021-жылдын №01-35-130-сан-
дуу сунушу эске алынсын.

1) №2 С.Ногоева атындагы мек-
тебинин жолуна: Внимание Дети-2 
шт. Зебра-2 шт. Жол белгиси- 4 шт. 

2) К.Султанов/Токтомурат кө-
чөсүнө: Лежащий полицейский 
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(резиновый)-1 шт. Жол белгиси- 2 
шт. Зебра- 1 шт. Жол  белгиси- 2 шт.

3) К.Султанов көчөсү божомол 
РЭС. Лежащий полицейский (рези-
новый)-1 шт. Жол белгиси- 2 шт.

4) Пушкин/Восточная кесилиш. 
Жол белгиси- 4 шт. 

5) Бабур көчөсүнө.  Лежащий по-
лицейский -2 шт. Жол белгиси- 4 шт

6) Давлетов көчөсүнө.  Лежа-
щий полицейский -2 шт. Жол бел-
гиси-4 шт.

7) Манас көчөсүнө. Лежащий по-
лицейский -2 шт. Жол белгиси-4 шт.

8) Токтогул көчөсү божомол 
прокуратура. Лежащий полицейс-
кий (резиновый)-2 шт. Жол бел-
гиси-2 шт.

9) Сорокин көчөсүнө. Внима-
ние Дети-2 шт.  Зебра- 2 шт.  Жол 
белгиси- 4шт. 

10) Айдаров көчөсүнө. Лежа-
щий полицейский -2 шт. Жол бел-
гиси- 4 шт.

11) №29 Мирзаходжаев атын-
дагы орто мектебине. Лежащий 
полицейский -2 шт. Жол белгиси- 
4 шт. Зебра- 1шт.

12) Бараканов көчөсүнө. Лежа-
щий полицейский -2 шт. Жол бел-
гиси- 4 шт.

13) Ленин көчөсүнө божомол 
светофордон көпүрөгө чейин. Ток-
тоого мүмкүн эмес-2 шт.  принуди-
тельная эвакуация табличка 2 шт.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө Масы айылдык ке-
ңешинин социалдык маселелер 
боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№11 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Кызыл-Туу айылындагы ФАП-
ка таштанды таштоочу ящик 
куруу жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кенешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Кызыл-Туу айылындагы ФАП-

ка таштанды таштоочу ящик куруу 
максатында 40 000 (кырк миң) сом 
акча каражаты бөлүп берүү Масы 
айыл өкмөтүнүн башчысы Ж.Эшен-
куловго сунушталсын.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин финансы, экономика, 
бюджет боюнча туруктуу комис-
сиясынын төрагасы О.Алыкулов-
го жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№12 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Муниципалдык менчиктеги 
жер тилкелери жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл 
өкмөтүнүн администрациясынын 
сунушун эске алып, Масы айылдык 
кеңешинин ХХVII чакырылышы-
нын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнүн муни-

ципалдык менчигиндеги төмөндөгү 
жер тилкелери аукцион аркылуу 
сатууга уруксат берилсин.

- С.Шерматов көчөсүндөгү 360 
м2 жер тилкеси;

- С.Шерматов көчөсүндөгү 200 
м2 жер тилкеси;

- Школьная көчөсүндөгү 476 м2 
жер тилкеси;

- М.Тургунбаев көчөсүндөгү 
265 м2 жер тилкеси;

- Р.Шерматов көчөсүндөгү 417 
м2 жер тилкеси;

- К.Султанов көчөсүндөгү 255 
м2 жер тилкеси.

2. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин муниципалдык мен-
чик боюнча туруктуу комиссия-
сынын төрагасы  К.Шайымкулов-
го жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№13 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

«Г.Давлетовага Эски-Масы 
сайыныны жээгиндеги жер тил-
кесин ижарага берүү жөнүндө»

Масы айыл өкмөтүнө караштуу 
Масы айылынын тургуну Г.Давле-
тованын арызына ылайык Эски-Ма-
сы сайынын жээгинде жайгашкан 
жер тилкесинин сай жак жээгин өз 
каражаты менен инвестициялап 
бекемдеп, Кыргыз Республикасы-
нын жер кодексинин 7-беренесинин 
2-бөлүмүнө ылайык узак мөөнөттүү 
ижарага берүү жөнүндөгү өтүнүч 
келтирген. Ижарага берүүгө негиз 
катара Жалал-Абад областтык жер-
ге жайгаштыруу экспедициясынын 
16.11.2020-жылдагы № 647-сандуу 
катына жана Жалал-Абад областтык 
“Сел жана суу ташкындарынан кор-
гоо” бөлүмүнүн 14.12.2020-жылда-
гы №01-7/219-сандуу кортундусуна 
ылайык Масы айылдык кеңешинин 
ХХVII чакырылышынын кезектеги 
XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айыл өкмөтүнө караш-

туу Ош-Бишкек жолунда жайгаш-
кан Эски-Масы сайынын сол жа-
гындагы 5553 кв метр жер тил-
кесин жеңил конструкция куруп, 
коммерциялык багытта иштетүү 
үчүн Давлетова Гульсана Батыр-
бековнага Кыргыз Республикасы-
нын жер кодексинин 7-беренеси-
нин 2-бөлүмүнө ылайык 49 жыл-
дык мөөнөткө ижарага берилсин.

2. Ижара келишими Г.Давлето-
ва менен түзүп, ижара акысынын 
ордуна өзү макул болгон 4 783 160 
сомдук инвестиция акча каража-
тын суралган участканын сай жак 
жээгин дамба кылууга жумшасын.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын. 

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№14 ТОКТОМ
Масы айылы 2-март 2021-жыл

“Ноокен районунун жалпы 
дарыгердик борборуна суюк кис-
лород чыгаруучу жабдууларды 
жана стоматология кабинети-
не 3 тиш дарылоочу бор машина 
сатып алуу боюнча долбоордук 
сунушун кароо жөнүндө”

Ноокен районунун жалпы да-
рыгердик борборунун Ноокен ра-
йондук мамлекеттик админист-
рациясына жазган 2021-жылдын 
27-февралындагы №70а сандуу ка-
тынын жана 2021-жылдын 26-фев-
ралындагы №71а сандуу каттарын 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин ХХVII чакырылы-
шынын кезектеги XXXXII сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Ноокен районунун Масы айыл 

аймагында жайгашкан “Ноокен ра-
йонунун жалпы дарыгердик бор-
боруна” суюк кислород чыгаруучу 
жабдууларды жана стоматология 

кабинетине 3 тиш дарылоочу бор 
машина сатып алуу боюнча Ноокен 
райондук өнүктүрүү фондуна бе-
рилүүчү долбоор артыкчылыктуу 
деп табылсын.

2. Масы айыл аймагында жай-
гашкан “Ноокен районунун жал-
пы дарыгердик борборуна” суюк 
кислород чыгаруучу жабдууларды 
жана стоматология кабинетине 3 
тиш дарылоочу бор машина сатып 
алуу боюнча долбоордук сунуштун 
каржылануучу тийиштүү чыгым-
дары Ноокен райондук өнүктүрүү 
фондунан суралсын.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин финансы, экономика, 
бюджет боюнча туруктуу комис-
сиянын төрагасы О.Алыкуловго 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: А.Нарматов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 6-май 2021-жыл
«Масы айылдык кеңешинин 

төрагасын шайлоо боюнча эсеп-
төө комиссиясын түзүү жөнүндө»

Масы айылдык кеңешинин тө-
рагасын шайлоону даярдоо жана 
өткөрүү боюнча эсептөө комиссия-
сын түзүү үчүн Масы айылдык ке-
ңешинин ХХVIII чакырылышынын 
кезектеги I сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылдык кеңешинин 

төрагасын шайлоо боюнча эсеп-
төө комиссиясынын курамы 5 де-
путаттан түзүлсүн.

2. Масы айылдык кеңешинин 
төрагасын шайлоо боюнча эсеп-
төө комиссиясынын курамына тө-
мөндөгү депутаттар шайлансын.

1) К.Эшенкулов -Масы айылдык 
кеңешинин депутаты.

2) А.Манапов - Масы айылдык 
кеңешинин депутаты.

3) Г.Тажикулова - Масы айыл-
дык кеңешинин депутаты.

4) З.Сайфидинов - Масы айыл-
дык кеңешинин депутаты.

5) Э.Самикулова - Масы айыл-
дык кеңешинин депутаты.

Масы айылдык кеңешинин 
I сессиясынын төрагасы: 

А.Мамытов
          

№2 ТОКТОМ
Масы айылы 6-май 2021-жыл
«Масы айылдык кеңешинин 

төрагасын шайлоо жөнүндө»
Масы айылдык кеңешинин 

төрагасын шайлоо боюнча эсеп-
төө комиссиясынын токтомунун 
негизинде Масы айылдык кеңе-
шинин ХХVIII чакырылышынын 
кезектеги I сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылдык кеңешинин 

төрагасы болуп Култаев Мирбек 
Оморбекович шайланды деп эсеп-
телсин.

Масы айылдык кеңешинин 
I сессиясынын төрагасы: 

А.Мамытов 
         

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 6-май 2021-жыл
«Масы айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басарын шай-
лоо жөнүндө»

Масы айылдык кеңешинин де-
путаты Р.Мараимовдун сунушунун 
негизинде Масы айылдык кеңе-
шинин ХХVIII чакырылышынын 
кезектеги I сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылдык кеңешинин 

төрагасынын орун басары болуп 
Абдукаримов Тайржан шайланды 
деп эсептелсин.

Масы айылдык кеңешинин 
I сессиясынын төрагасы:  

А.Мамытов

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 21-май 2021-жыл

«Масы айыл өкмөтүнүн 
2021-жылдын жергиликтүү бюд-
жетине өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө»

Масы айыл аймагынын жер-
гиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары менен «Жергиликтүү 
деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү 
жакшыртуу» долбоорунун экинчи 
фазасынын алкагында 2021-жылдын 
25.03. №3 PSI-G сандуу гранттык ке-
лишимдин негизинде жергиликтүү 
координатор А.Саитованын маалы-
матын угуп жана талкуулап, Масы 
айылдык кеңешинин XXVIII чакы-
рылышынын кезектеги II сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. «Жергиликтүү деңгээлде кыз-

мат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу» 
долбоорунун экинчи фазасынын 
алкагында 2021-жылдын 25.03. №3 
PSI-G сандуу гранттык келишимди 
ишке ашыруу боюнча иш-чаралар-
дын планын турмушка ашырууга бе-
рилүүчү 75 000 (жетимиш беш миң) 
сом дараметти жогорулатуу боюнча 
грантынын эсебинен Масы айыл өк-
мөтүнүн 2021-жылдын жергиликтүү 
бюджетинин киреше бөлүгү 75 000 
(жетимиш беш миң) сомго, чыгаша 
бөлүгү 75 000 (жетимиш беш миң) 
сомго өзгөртүлсүн.

2. Ушул токтомдун негизинде 
Масы айыл өкмөтүнүн 2021-жыл-
га жергиликтүү бюджетине өзгөр-
түүлөрдү киргизүү Масы айыл өк-
мөтүнүн ФЭБ башчысы К.Калма-
товго жүктөлсүн.

3. Токтомдун аткарылышын 
көзөмөлдөө жагы Масы айылдык 
кеңешинин финансы, экономика, 
бюджет боюнча туруктуу комис-
сиясынын төрагасы Ж.Карабаевге 
жүктөлсүн.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: М.Култаев

№3 ТОКТОМ
Масы айылы 21-май 2021-жыл

«Масы айылдык кеңешинин ту-
руктуу комиссияларын бекитүү 
жөнүндө»

Күн тартибиндеги маселени 
угуп жана талкуулап, Масы айыл-
дык кеңешинин XXVIII чакыры-
лышынын кезектеги II сессиясы 

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. Масы айылдык кеңешинин 

туруктуу комиссиялардын түзү-
мү бекитилсин.

1) Масы айылдык кеңешинин 
мыйзамдуулук, укук тартиби, 
регламент, дин, депутаттык эти-
ка жана мандат боюнча туруктуу 
комиссиянын курамы:

1. Эшенкулов Каныбек - турук-
туу комиссиянын төрагасы.

2. Мараимов Расул- туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

3. Сайфудинов Зафар - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

4. Нарматов Азамат - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

5. М.Мамадалиева - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

2) Масы айылдык кеңешинин 
финансы, экономика, бюджет боюн-
ча туруктуу комиссиянын курамы:

1. Карабаев Жумали- туруктуу 
комиссиянын төрагасы.

2. Курбанова Бурулай- туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

3. Магаматкулов Элтуран - ту-
руктуу комиссиянын мүчөсү.

4. Таштемирова Назира - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

5. Исраилов Сабыр - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү. 

6. Маматсаева Гулназ - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

7. Асибаев Сагынбек - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

3) Масы айылдык кеңешинин 
айыл, суу, мал чарба жана кайра 
иштетүү тармагы боюнча турук-
туу комиссиянын курамы:

1. Манапов Алмаз -туруктуу ко-
миссиянын төрагасы.

2. Мамытов Адылжан - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

3. Калимбетов Талантбек - ту-
руктуу комиссиянын мүчөсү.

4. Оморалиев Садирбек- турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

5. Маматов Курсант -туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

4) Масы айылдык кеңешинин 
жаштар иштери, спорт, маданият, 
коомдук уюмдар, инвестиция жана 
социалдык маселелер боюнча ту-
руктуу комиссиянын курамы:

1. Саттарова Журсун -туруктуу 
комиссиянын төрайымы.

2. Мамараимов Абдумажит - ту-
руктуу комиссиянын мүчөсү.

3. Орозова Олмаскан - туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

4. Токтосунова Гулмира - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

5. Мамитова Дилноза -туруктуу 
комиссиянын мүчөсү.

6. Тажикулова Гулумкан - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

7. Дарманкулова Шербет - ту-
руктуу комиссиянын мүчөсү.

5) Масы айылдык кеңешинин 
өнөр жай, таза суу, коммуналдык 
чарба, транспорт, архитектура жана 
телекоммуникациялар, муници-
палдык менчик боюнча туруктуу 
комиссиянын курамы:

1. Акматалиев Талайбек - турук-
туу комиссиянын төрагасы.

2. Шайымкулов Канат -турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

3. Самикулова Эльмира - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

4. Абжаппаров Музрап - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

5. Абдуллаева Савлат - турук-
туу комиссиянын мүчөсү.

2. Масы айылдык кеңешинин 
туруктуу комиссияларынын тө-
рагаларына 10 күндүк мөөнөттө 
2021-жылга иш планын бекитип, 
иш пландын негизинде иш алып 
баруу тапшырылсын.

Масы айылдык кеңештин 
төрагасы: М.Култаев

№1 ТОКТОМ
Масы айылы 2-июнь 2021-жыл

«Масы айыл өкмөтүнүн баш-
чысын шайлоо жөнүндө»

Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу жөнүндө Кыргыз Республи-
касынын мыйзамынын 31-бере-
несинин 4-пунктунун негизинде 
Ноокен райондук шайлоо комис-
сиясынын 2021-жылдын 2-июнун-
дагы протоколуна ылайык Масы 
айылдык кеңешинин ХХVIII чакы-
рылышынын кезектеги III сессиясы

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
1. Масы айыл өкмөтүнүн баш-

чысы Нарматов Азамат Эгембер-
диевич шайланды деп эсептелсин.

Масы айылдык кеңешинин 
төрагасы: М.Култаев

Токтом
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 z СЫНАК
Ноокен районунун Достук айыл өкмөтүнүн муниципалдык 

административдик бош ваканттык муниципалдык
кызмат орундарына

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Айылдык кеңешке жооптуу 

катчы 1 (бирдик)
Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим (мамлекет-
тик жана муниципалдык башка-
руу, юриспруденция, финансылык 
экономикалык, айыл чарба, вете-
ринардык, гуманитардык, педа-
гогикалык, социалдык, табигый 
илимдер, техникалык, курулуш, 
энергетика тармактарында).
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же муни-
ципалдык кызмат стажы же тие-
шелүү кесиптик чөйрөдөгү 5 беш 
жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө”; 

- “Коррупцияга каршы аракет-
тенүү жөнүндө”;

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары; 

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 

19-августундагы № 43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын:

- Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу жөнүндө”

- Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү кеңештердин де-
путаттарынын статусу жөнүндө” 
мыйзамдары; 

- Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2020-жылдын 3-мар-
тындагы “Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жүргүзүү 
боюнча типтүү нускама жөнүндө” 
№120 токтому;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 
мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы № 757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди. 

2. Жаштар иштери боюнча 
жетектөөчү адис

(1 штаттык бирдик)
Кесиптик билимдин деңгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим – социалдык, мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 
гуманитардык, педагогикалык, 

табигый илимдер.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайт.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө”;

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын: 

- Кыргыз Республикасынын 
“Дене тарбия жана спорт жөнүндө”;

- “Мамлекеттик жаштар саяса-
тынын негиздери жөнүндө”; 

- “Жарандардын кайрылуула-
рын кароо тартиби жөнүндө” мый-
замдары;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 
мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы №757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди.

3. Адис – иш кагаздарын 
жүргүзүүчү (1 бирдик)

Кесиптик билимдиндеңгээли:

- жогорку билим же кесиптик 
орто билим.
Иш стажы жана тажрыйбасы:

- иш стажына талап коюлбайтт
Кесиптик компетенттүүлүгү: 

Төмөнкүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жал-

пы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат жө-
нүндө” мыйзамы;

- Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
боюнча кеңештин 2016-жылдын 
19-августундагы № 43 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматчыларынын 
этикасынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мый-
замдарын: 

- Кыргыз Республикасынын 
“Мамлекеттик тил жөнүндө”;

- Кыргыз Республикасынын Өк-
мөтүнүн 2020-жылдын 3-мартында-
гы “Кыргыз Республикасында иш ка-
газдарын жүргүзүү боюнча типтүү 
нускама жөнүндө” №120 токтому;

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу үчүн зарыл болгон көлөмдө 
мамлекеттик (Кыргыз Республи-
касынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 
21-ноябрындагы № 757 токтомуна 
ылайык) жана расмий тилдерди;

-Кыргыз Республикасынын 
«Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө» мыйзамы, 

Кыргыз Республикасынын Өкмө-
түнүн «Кыргыз Республикасында 
иш кагаздарын жүргүзүү боюнча 
типтүү нускаманы бекитүү жө-
нүндө» токтому.
Талап кылынуучу
иш кагаздары:

- сынактык комиссиянын тө-
рагасынын атына арыз;

- кадрларды эсепке алуу боюн-
ча өздүк баракчасы;

- паспорттун көчүрмөсү;
- билими тууратуу документтин 

(диплом) көчүрмөсү, нотариалдык 
конторадан же иштеген жеринен 
тастыкталып;

- эмгек китепчесинин көчүрмө-
сү ( нотариалдык конторадан же 
иштеген жеринен тастыкталып);

-4х6 өлчөмүндөгү 2 (даана) 
сүрөт;

- өмүр баян (соттолгондугу же 
соттолбогондугу жөнүндөгү маа-
лыматы көрсөтүү менен).

Документтерди кабыл алуу жа-
рыя чыккан күндөн баштап 10 жу-
мушчу күндүн ичинде кабыл алынарын 
эскертебиз. Документтер жуманын 
ишемби жана жекшемби күндөрү-
нөн сырткары ар күнү саат 8:30дан 
17:30га чейин айыл өкмөтүнүн уюш-
туруу иштери дана кадрлар маселе-
лери боюнча бөлүмдө кабыл алынат. 
Достук айыл өкмөтү квалификация-
лык талаптарга жооп берген талап-
керлерге конкурс өткөрүүчү күн жана 
жай кошумча билдирилет.

Дареги: Ноокен району, Шамал-
ды-Сай айылы, Рыскулов көчөсү. 

Тел.: 0(3734) 6-01-14.

Жалал-Абад шаардык эмгек жана социалдык 
өнүктүрүү башкармалыгы бош административдик 

мамлекеттик
кызмат орунуна

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ
1. Финансылык жана бухгалтердик эсеп бөлүмүнө 

башкы бухгалтер (1 шт. бирдик) 
2. Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлү-

мүнө жетектөөчү адиси (1 шт. бирдик) 
3. Жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлү-

мүнө адиси (1 шт. бирдик) 
4. үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө жетек-

төөчү адиси (1 шт. бирдик)
5. үй-бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө адиси 

(1 шт. бирдик)
Талап кылынуучу
иш кагаздары:

- жеке арызы, кадрларды 
каттоо баракчасы, өмүр бая-
ны (соттолгондугу же сот-
толбогондугу жөнүндө маа-
лыматты көрсөтүү менен), 
таржымал (резюме), сүрөт;

 - паспорттун көчүрмөсү;
 - керектүү кесиптик би-

лими, эмгек стажы жана ква-
лификациясын ырастаган 
документтери (эмгек китеп-
чесинин, билими, квалифика-
циясын жогорулаткандыгы, 
илимий даража же илимий 
наам берилгендиги жөнүндө 
документтеринин көчүрмө-
лөрү нотариустан же иште-
ген жериндеги персоналды 

башкаруу кызматы тарабы-
нан күбөлөндүрүлөт).

Документтерди кабыл 
алуу жарыя жалпыга маа-
лымдоо каражаттарында 
чыккан күндөн баштап 10 жу-
муш күн ичинде кабыл алынат. 
Документтер жумуш күндөрү 
8:30дан 17:30га чейин Жалал-
Абад шаардык эмгек жана 
социалдык өнүгүү башкарма-
лыгынын кадрлар маселеле-
ри боюнча бөлүмүндө кабыл 
алынат.
Дареги: Жалал-Абад шаары 

Тоголок-Молдо №80.
Тел.: 0(3722) 7-17-69.

Толук маалымат менен
mkk.gov.kg сайтынан 

таанышсаңыздар болот.

Аксы районунун Кашка-Суу айыл өкмөтү муниципалдык бош кызмат 
орунуна ачык СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ

Айыл өкмөтүнүн жер, турак 
жай жана коммуналдык чарба 

маселелери боюнча башкы адис 1 
(бир) бош орун.

Квалификациялык талаптар:
Кесиптик билим деңгээли: 
- жогорку билим – геодезия жана 

жерге жайгаштыруу, архитектура 
жана курулуш адистиктери боюнча, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу,  юриспруденция, финан-
сылык экономикалык, техникалык, 
айыл чарба.
Стажы жана иш тажрыйбасы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана же муниципалдык 
кызмат стажы же тиешелүү кесиптик 
чөйрөдөгү 3 жылдан кем эмес иш стажы.
Кесиптик компетенттүүлүгү:

Төмөндөгүлөрдү билүү:
Кыргыз Республикасынын жалпы 

мыйзамдарын:
- КРнын Конституциясы; КРнын 

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана 
муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Кор-
рупцияга каршы аракеттенүү жөнүн-
дө”, “Жарандардын кайрылууларын 
кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдары;

- Мамлекеттик жарандык кызмат 
жана муниципалдык кызмат боюнча 
кеңештин 2016-жылдын 19-августун-
дагы №43 токтому менен бекитилген 

КРдин Мамлекеттик жана муници-
палдык кызматчыларынын этика-
сынын кодекси.

Тиешелүү тармактагы мыйзамдарын:
- КРдин Турак жай кодекси;
- КРдин “Мүлккө муниципалдык 

менчик жөнүндө”, “Жарандардын 
кайрылууларын кароо тартиби” жө-
нүндө мыйзамдары;

- КР Өкмөтүнүн “Жеке менчик ту-
рак үй куруу үчүн жер участокторун 
берүүнүн тартиби жөнүндө жобону 
бекитүү тууралуу” 2005-жылдын 
06-майындагы №177 токтому;

- Кызматтык милдеттерин атка-
руу үчүн зарыл болгон көлөмдө мам-
лекеттик (КР Өкмөтүнүн 2017-жыл-
дын 21-ноябрындагы №757 токтому-
на ылайык) жана расмий 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; кесиптеш-
тер менен натыйжалуу кызматташуу; 
иштиктүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү; 
эмгектин жаңы шарттарына көнүү.

Көндүмдөрү:
- ченемдик укуктук актылар ме-

нен иштөө жана аларды тажрыйбада 

колдонуу; ишти пландаштыруу жана 
жумуш убакытын туура бөлүштүрүү; 
башкаруучулук чечимдерди ыкчам 
жүзөгө ашыруу; компьютердик жана 
уюштуруу техниканы зарыл болгон 
программалык продуктыларды кол-
доно билүү.
Сынакка катышууга керектүү 
документтердин тизмеси:

- бош кызмат ордун көрсөтүү менен 
жеке арыз сынактык комиссиянын тө-
рагасына (контактык телефон номери 
менен); кадрларды эсепке алуу боюнча 
баракча, сүрөтү менен; таржымал (ре-
зюме), сунуш каттары, өмүр баян (сот-
толгон же соттолбогондугу тууралу 
маалыматты көрсөтүү менен); билими 
жөнүндө, квалификациясын жогорулат-
кандыгы, илимий даража же илимий 
наам ыйгарылгандыгы жөнүндө дип-
ломдун, эмгек китепчесинин, паспорт-
тун, аскердик билетинин көчүрмөсү 
(эмгек китепчеси жана дипломдордун 
көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген 
жериндеги кызматчыларды башкаруу 
кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт).
Документтерди кабыл алуучу жай-

дын орду Кашка-Суу айыл өкмөтүнүн 
имараты, экинчи кабат,

жооптуу катчынын иш бөлмөсү.
Телефон: 0(778)-44-64-26.

Документтер сынак жарыяланган 
күндөн тартып 10 жумуш күндүн ичин-
де көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечикти-
рилбестен кабыл алынат.
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Билгенден билбегениң көп

Башкага көңүл бурулбай, 
Бал уйкум качат куюндай. 
Отурам жалгыз сени ойлоп, 
Отурам карек жумулбай.

Атканы калды таң дагы, 
А бирок уйкум канбады. 
Ойлодуң бекен мага окшоп,
Ойлодуң бекен сен дагы? 

Күндөрүм мезгил камчылап,
Билинбей өттү канча убак?
Үмүтүм менин жанымда,
Үлбүлдөйт жалгыз шам чырак.

Муз беле сенин жүрөгүң? 
Муңканып ыйлап жүрөмүн. 
Мурдатан неге айтпадың,
Сүйгөнү белең бирөөнүн?

 КОЙ (21.03-20.04).
Кайсы бир иштер боюн-
ча сапарга чыгууңуз 

мүмкүн. Бирок ал бир жагынан 
пайдалуу болгону менен мате-
риалдык жактан маселе жаратат. 
Сүйүктүүңүзгө кысым көрсөтпөй 
тил табышуу менен иш жасаңыз, 
чыр чыгат. Апта аягы жагымдуу 
жолугушуу менен бирге жакшы 
кабарды тартуулайт.

БАКАЧАР (21.04-20.05). 
Аптанын башында өз 
көмөчүңүзгө күл тарт-

канды жана ачууга алдырганды 
коюңуз. Өткөн- кеткендерди ана-
лиздеп, бүтпөгөн иштериңизди 
аягына чыгарыңыз. Сүйүү жаа-
тында азгырыктуу сунуштар тү-
шүшү мүмкүн. Апта ортосунда 
туугандар бир маселе боюнча 
акылдашышат.

ЭГИЗДЕР (21.05-21.05). 
Аптада фантазияңыз 
абдан өркүндөйт. Сиз-

ди белек тандоо машакаты да 
күтүүдө. Иштерди күндөргө 
алдын ала бөлүштүрүп албаса-
ңыз, жетишпей кыйналасыз. Чоң 
ишти жүзөгө ашырууда бирөө-
лөрдүн жардамына таянууңуз 
күтүлүүдө. Жаныңызда жүргөн 
адамдардын биринин сатып ке-
түүсүнөн сактаныңыз.

БӨЙӨН (22.06-22.07). 
Ийгиликке жылмаюу-
чу апта. Мүмкүн сизди 

колдоочу жакшы адам табылат 
же жакын адамыңыз менен баш-
ка жактарга барып жаңы сезим-
дерге кабыласыз, жер көрөсүз. 
Бирок үйдөгүлөргө кам көрүп, 
алардын муктаждыктарын да 
чечип берүү керектелет. Шашы-
лыш келген туугандарга чай бе-
рүү түйшүгү да бар. 

АРСТАН (23.07-23.08). 
Акчаңыз керектүүлөрү-
ңүзгө жетип, көп иштер-

ди аягына чыгарып жаныңыз 
жай ала түшөт. Андыктан жеке 
жашооңузду жөнгө салууга, жаңы 
пландарды түзүүгө убакыт та-
былат. Апта аягы жаңы тааны-
шууларды тартуулайт. Болгону 
кызуу кандуулукка алдырып 
бирөөлөрдүн аброюна доо кети-
рип, баарын бүлдүрүп албаңыз.

БИЙКЕЧ (24.08-23.09). 
Болгон жөндөмүңүздү 
көрсөтүүнү талап кы-

луучу апта. Иште да, үйдө да бир 
топ иштин жыйынтыгы сизден 
көз каранды. Кошумча акчалуу 
болууңуз да ыктымал. Балдар 
түйшүк арттырышат, бирок сизге 
да жардамчылар табылат. Апта 
ортосунда өрттүн, жаракаттар-
дын алдын алуу керек. Жуманын 
аягында эсте каларлык жолугу-
шууга туш келесиз.

ТАРАЗА (24.09-23.10). 
Каржылык абалыңыз 
оңолот. Бойдоктор сү-

йүү жаатында эки адамдын ор-
тосундагы тандоого кабылышы 
мүмкүн. Бирок сабырдуулук ме-
нен чечкиндүү кадамдарга барып 
абалдан чыгасыз. Апта ортосунда 
жаңы идеялар пайда болот. Ишке 
ашырууга аракет кылсаңыз, же-
миштүү жыйынтыкка жетесиз.

ЧАЯН (24.10-22.11). 
Апта сезимдерге бай-
ланышкан көңүл ка-

луулар менен башталат. Мындан 
улам жеке жашооңузда бурулуш 
жасоо үчүн чечим кабыл алууга 
шашылбаңыз, кошумча акча таба 
аласыз. Апта аягында эски көй-
гөйдү чечип, жаныңыз жай алат.

ЖААЧЫ (23.11-21.12). 
Апта ичи күтүлбөгөн 
жолугушууларга, чакы-

рылбай келген конокторго бай. 
Шейшембиде баштаган ишиңиз-
дин жыйынтыгы ийгиликтүү 
болот. Бейшембиге пландаган 
тилегиңиз ордунан чыкпай ка-
лышы мүмкүн. Андыктан шашы-
луунун кажети жок. Ишембиде 
жан дүйнөңүз бир кырдаалдан 
улам жанчылуусу ыктымал. 
Жекшембиде конокко чакыруу 
алышыңыз мүмкүн.

ТЕКЕЧЕР (22.12-20.01). 
Бул аптада сизди чыгар-
мачылык менен жакшы 

маанай коштоп жүрөт. Бирок 
максатка жетүү үчүн реалдуу 
иш аракеттер талап кылынат. 
Жардамыңызга чөйрөдөгүлөр 
муктаж болчу учурлар күтүлөт. 
Айта кетчү нерсе, ашыкча мил-
деттерди ала бербей, өзүңүздү 
да ойлоңуз. Үйдөгүлөр менен ка-

мыр-жумур болуп эмеректерди 
жайгаштырууну, бир нерселерди 
сатып алууну ишке ашырасыз.

СУУ КУЯР (21.01-19.02). 
Апта жылдыздар ойло-
нулбаган кадамдарга 

барбоону, чыдамдуулукту көр-
сөтүүнү эскертет. Ички ой-тол-
гоолоруңузду эч кимге айтпаңыз, 
болбосо катылган сыр көпчүлүк-
кө маалым болуп чыга келет. Кап-
чыгыңызга киреше киргени ме-
нен анын эсеби бат эле табылат. 
Майда сөздөрдөн таанышуулар-
дын келип чыгуусу да ыктамал. 
Алыстагы туугандардан белек 
алышыңыз мүмкүн.

БАЛЫК (20.02-20.03). 
Ишенимдүү шериктеш-
тер менен иш алып ба-

рып, жетекчи менен акылдашып 
иш кылсаңыз гана сыйлыктан 
жолуңуз болот. Жеке жашоодо-
гу көйгөйлөрдөн улам тутала-
нууга жол бербөө өзүңүздөн. 
Эски достордун бири жагымдуу 
сюрпризи менен кубантат. Апта 
аягында үйдөгүлөр талап кыл-
ган нерселерди сатып берүүгө 
аргасыз болосуз.

Бетти даярдаган:
Айсезим АБДЫКЕРИМ кызы,

"Аймак"

Жылдыз тєлгє

(02.06–08.06. 2021-ж)

Жан  дїйнєўє  азык
• Жасалма дүйнөлөргө жоло-

бо. Түр-сыпатың да, кылыгың 
да, аракетиң да чыныгы болсун. 
“Маска” кийип эки жүздүү болбо.

Эгер бир нерсени чын дилиңден 
кааласаң, анда бүткүл аалам 
каалооңдун орундалышына жар-
дам берет.

Ийгиликке жетүүнү кааласаң, 
анда жөнөкөй болушуңа туура 
келет.

Бакытты издеген адам там-
таңдаган маска окшош: үйү бар 
экенин билет, таппайт, издейт 
берет, издей берет. 

(Жан дүйнө илими)

ОЙЛОДУҢ БЕКЕН

Ырдап жүр

Сөзү, обону:
Табылды Актановдуку

Адамдардын көзүнө су-
луу көрүнүү үчүн сырткы 
көрүнүшүңдү өзгөртө ал-
байсың, бирок адептүүлү-
гүң менен адамдарга сулуу 
көрүнүшүң мүмкүн.

Имам Нававий айтты: 
«Сообу көп амалдарды билген 
адам жок дегенде бир жолу 
ошол амалды аткаруусу за-
рыл. Такыр аткарбай таш-
тап койгону жакшы эмес, 
күчү жеткенче аткарганга 
аракет кылуусу керек».

Сүйүүнүн эң жогорку 
деңгээли: Алла Таала сени 
жакшы көрүп, өз сүйүүсүн 
адамдардын жүрөктөрүнө 
салганы жана адамдардын 
сени жакшы көргөндүгү.

Адеп-ахлактын даража-
лары бар, адеп-ахлагың жак-
шырган сайын адамдардын 
арасында кадыр-баркың 
көтөрүлөт жана даражаң 
бийик болот.

Бир киши аалымга ке-
лип: 

- Мен саалих пенделер-
дин катарына кошуламбы? 

- деп сурады. Аалым:
- Эгер ата-энеңе дуба 

кылсаң саалих пенделер-
денсин, эгер дубаңда алар-
ды унутсаң саалих пенде-
лерден эмессин, - деп жооп 
берди.

Пайгамбар (соллалло-
ху алайхи васаллам) айт-
ты: «Адам баласы өлгөндөн 
кийин артынан үч нерсе-
нин сообу жетип турат: 
Биринчи - садака жария-
нын сообу (мисалы: көпүрө, 
мектеп, мечит, бала-бакча, 
жол салуу), экинчи - элдер 
пайдалана турган илим-
дин сообу (мисалы: китеп 
жазып калтыруу, китеп 
сатып алып берүү, арты-
нан шакирттерди калты-
руу). Үчүнчүдөн - саалих 
перзенттин ата-энесине 
кылган дубасы». 

«Аллахым менин жана 
ата-энемдин күнөөлөрүн 
кечир» -  деп көп-көп дуба 
кылгыла!

(Ыйман нуру)

ДАРАЖАНЫ БИЙИК 
КЫЛУУЧУ СЫРЛАР

 М. Горький төрт миң сөздү бир 
минута ылдамдыкта окуган.
 Сталин күнүнө эң аз дегенде 

400 барак китеп окучу экен.
 Т. Эдисон 2-3 сапты дароо бирге 

окуп, ар бир бетиндеги тексти эстеп, 
ойду бир жерге топтогонду үйрөнгөн.
 Ыкчам окуганда караганда жай 

окуганда көз тез чарчайт.
 Бир саат окугандан кийин 57 

мүнөткө келгенде адамдын көзү чар-
чай баштайт экен. 
 Бальзак жарым саатта эки жүз 

барак окуган.
 Китеп окуганда көздөр ар кай-

сы тамгаларды карап жатып ар түр-
дүү элестерди көрөт. Бирок аларды 
мээ бир сүрөткө бириктирет.
 Э. Гаон өзү окуган 2500 китеп-

ти так жатка айтып берген.
 Орточо китеп окуу тажрыйбасы 

бар адам китеп окуганда 12-16 сабына 
келгенде бир тыныгуу жасайт, ыкчам 
окугандар 2-4 сапта бир тыныгат.
 Н.А. Рубакин 250 миң китеп, ал 

эми Наполеон бир минутада эки миң 
сөз ылдамдыкта окуган экен.

Банан маскасы 
жашартуучу 
касиетке ээ

Даярдоо жана колдонуу 
жолу: Бананды өткөргүч-
төн өткөрүп, пайда болгон 
массадан 1 аш кашык алып, 
ага 1 чай кашык бал менен 
2 аш кашык йогурт кошуп 
аралаштырып, калың ара-
лашманы жасоо үчүн же-
тиштүү көлөмдө дагы сулу 
(овсяной) унунан кошуу ке-
рек. Даяр болгон аралаш-
маны таза бетке сүйкөп, 15 
мүнөттөн кийин жылуу суу 
менен жууп салууга болот.

Көздүн астындагы бырыштарды 
кетирүүчү маска

Көздүн астындагы бырыштарды тегиз-
дөөгө жардам берген дагы бир мыкты элдик 
каражат: 1 аш кашык зыгырдын үстүнө жа-
рым стакан муздак суу куюп коюу болгонго 
чейин кайнатып алып, андан кийин бул мас-
саны сүзүп, аны менен көздүн айланасында-
гы терини майлоо керек. 25 мүнөттөн кийин 
алгач жылуу суу менен андан кийин муздак 
суу менен жууп салууга болот.

Жашартуучу маска

Китеп жєнїндє
кызыктар


