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                                                                                   “БЕКИТЕМИН” 
                                                                              Кызыл-Туу айылдык Кеңешинин                                                                                             

                                                                                     Төрагасы:_______________Н.Намасалиев 
                                                                                     2021-жылдын “____”_________________ 

 
 
 

Чүй облусунун Сокулук районунун Кызыл-Туу айыл өкмөтү менен жергиликтүү жамаатардын 2021-жылга  
 

БИРГЕЛИШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ 
 

1. Багыты: ЖММ: 2) Муниципалдык менчикти башкаруу 
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Мектепте билим алууга шарттын жоктугу. 
Мектепте билим алууга шарттын жетишсиздиги. Маловодное жана Новое айылдарындагы мектептерде жалпы 800 жакын окуучу 
билим алат, аталган мектептердин имараттары 1955-жылдары курулган. Бүгүнкү күнгө чейин Маловодное мектебинде оңдоо-түзөө 
иштери жүргүзүлгөн эмес, чатырынан суу агып дубалдарына зыян келтирилген. Ал эми Новое айылындагы Капарова орто мектеби 
кичинекей жана класстар азыркы талапка дал келбейт, окуучулар жылдан-жылга көбөйүп, орун аз болуп, мектепке балдар батпай 
калышты; имараттын эскилиги жетип, оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлгөн эмес. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Маловодное жана Новое айылдарындагы окуучулары 5910 адам (анын ичинен 3068 аял, 2842 
эркектер). 
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Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнөт 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн 
жыйынтык Индикаторлор ЖБ РБ До-

нор 
Элдик 
салым 

Баш
ка 

Мектептерде 
билим алууга 
шартын түзүп 
берүү 

1-Тапшырма. 
Маловодное жана 
Новое айылдарындагы 
орто мектептерине 
ыңгайлуу шарт түзүп 
берүү. 
- Маловодное айы-

лындагы Маловод-
ное орто мектебинде 
оңдоп-түзөө иште-
рин жүргүзүп берүү. 

- Новое айылындагы 
Г.Капарова орто мек-
тебинде оңдоо иште-
рин жүргүзүп берүү 

Иш чара: 
- Айыл өкмөтү тара-

бынан жумушчу топ-
тун тизмесин бекитүү 

- Дефекттик акт түзүү. 
- Оңдоп-түзөө иште-

рин жүргүзүү жана 
БМжБ тарабынан 
мониторинг иштерин 
алып баруу 

Маловод-
ное, Новое 

2021-ж. 200
,0 
 
 

500
,0 

   Нурмамбетов З.О 
АӨ башчысы, 
Мектеп 
мүдүрлөрү; 
Джолдошева И, 
Касымалиева Р, 
Хайтбаева Г 
ТКЧнын башкы 
адиси Бактакунов 
Ж.О. 
ФЭБнын адиси 
 Раимбекова А.Б. 
ДТ лидери 
Турдалиева А, 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М, 
Айыл башчылары; 
Орозакунова Ш, 
Туркебеков Т. 

Г.Капарова орто 
мектебин оңдоп-
түзөө иштеринен 
өткөрүлдү. 
Маловодное орто 
мектебин оңдоп 
түзөө иштеринен 
өткөрүлдү 

Г.Капарова 
орто 
мектебинде 360 
кв.м дубалдары 
акталып 
сырдалып, 
жасалды. 
 
Маловодное 
орто 
мектебинин 
ички 
дубалдары 
акталды 
жалпы аянты 
3730 кв.м 

2-Тапшырма. 
Айылдык аймактын 
маселелери боюнча 
финансы башкарууну 
жакшыртуу: 
Жергиликтүү 
бюджеттен акча 
каражатын карап чыгуу 
Иш-чаралар: 

Маловод-
ное, Новое 

2021-ж.      Айылдык кеңеш 
тарабынан акча 
каражаты бөлүндү. 
А тарабынан смета 
иштелип чыкты. 
Спонсорлордун 
тизмеси такталды. 
Жалпы жыйында 
жергиликтүү калк-

1 локалдык 
смета,  
1 доолбоор 
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- Смета түзүү. 
- Долбоор жазуу. 

тын арасынан акти-
вистери шайланып 
чыгышты 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча 
маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат 

бюллетенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат 

такчаларына илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү. 

Маловод-
ное, Новое  

2021-ж.      Айыл өкмөтүнүн 
отчету, 
чогулуштардагы 
протоколдорунун 
көчүрмөсү жана 
өткөрүлгөн 
чогулуштардын 
жыйынтыктары 
маалыматтык 
материалдары 
орнотулган 
такталарга илинди. 
Бюллетендери 
жазылып чыкты 
жана сайтка 
маалымат берилди. 

1 бюллетень, 1 
маалымат 
сайтта, 
1маалымат 
такчада, 
1 жыйын 

 
2. Багыты: 6) калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Кызыл-Туу, Маловодное, Кара-Сакал, айылдарындагы 

ички жолдордун начар абалы. 
Ички жолдордун начар абалы: Кызыл-Туу айылынын борбордук көчөлөрүнөн сырткары ички жолдор, Кара-Сакал жана Маловодное айыл-
дарынын ички жолдору начар абалда. Ички жолдор көбүнчө жаз мезгилинде жамгырдан кийин, жээктери жараксыз абалга туш болот. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Кызыл-Туу, Маловодное, Кара-Сакал, айылынын эли 8393дай адам (анын ичинен 4225 аял, 
эркектер 4168). 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнөт 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн 
жыйынтык Индикаторлор ЖБ РБ До-   

нор 
Элдик 
салым 

Кызыл-Туу 
айыл 
аймагына 
караштуу 

1-Тапшырма: 
Кызыл-Туу, Маловодное, 
Кара-Сакал, Новое жана 
Токбай, айылдарынын 

Кызыл-
Туу, 
Маловодно
е, Кара-

2021-ж. 700,
0 

   АӨ башчысы 
Нурмамбетов З.О., 
ТКЧнын башкы 

Кызыл-Туу, 
Маловодное, Кара-
Сакал, Новое жана 
Токбай айылда-

Кызыл-Туу –  
2 860 м, 
Маловодное –  
1 000 м, 
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Кызыл-Туу, 
Маловод-
ное, Кара-
Сакал, 
Новое жана 
Токбай 
айылдарын-
дагы ички 
жолдордун 
начар 
абалын 
баскыч-
баскыч 
менен 
жакшыртуу 

ички жолдоруна шагыл 
төгүп, баскыч-баскыч 
менен түздөө жана 
калыбына келтирүү. 
Иш-чаралар: 
- Айыл өкмөтү тарабы-

нан жумушчуу топтун 
тизмесин бекитүү. 

- Дефеттик акт түзүү. 
- Оор жүк ташуучу унаа-

лардын ээлери менен 
жолугушуу. 

- Жергиликтүү калк 
менен биргелишип 
жумуш аткаруу. 

- БМжБ тарабынан мони-
торинг иштерин алып 
баруу 

Сакал, 
Новое жана 
Токбай 
айылдары 

адиси Бактакунов 
Ж.О., 
ФЭБнын адиси 
 Раимбекова А.Б., 
ДТ лидери 
Турдалиева А., 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М., 
Айыл башчылары: 
Малбашев К, 
Орозакунова Ш, 
Туркебеков Т, 
Болжуров М. 

рында ички 
жолдор калыбына 
келтирилди.  
Унаа ээлери менен 
келишим түзүлдү. 
Жалпы жыйында 
жергиликтүү 
калктын арасынан 
активисттер 
шайланды 

Кара-Сакал –  
1 900 м, 
Новое – 1 150 м, 
Токбай – 1 400 м 
жолдору 
жасалды. 
Айдоочулар 
менен 20 
келишим түзүү. 
2 мониторинг 
боюнча иш 
кагазы. 
1 айыл 
өкмөтүнүн 
буйругу 

2-тапшырма.  
Жол маселеси боюнча 
финансы башкарууну 
жакшыртуу: Жергилик-
түү бюджетен акча 
каражатын карап чыгуу. 
Спосорлорду издөө 
Иш-чаралар: 
- Смета түзүү. 
- Карьер ээлери менен 

келишим түзүү 

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Кара-
Сакал, 
Новое жана 
Токбай 
айылдары 

2021-ж.     Акча каражаты 
бөлүндү. 
Спонсорлодун 
тизмеси такталды. 
Карьер ээлери 
менен айыл өкмөтү 
тарабынан 
келишимдери 
түзүлдү 

1 смета,  
Карьер менен  
1 келишим 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат 

бюллетенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Кара-
Сакал, 
Новое жана 
Токбай 
айылдары 

2021-ж.     ТКЧ нын башкы  
адисинин отчету, 
чогулуштардагы 
протоколдордун 
көчүрмөсү жана 
өткөрүлгөн чогу-
луштардын 
жыйынтыктары 
маалыматтык 

1 бюллетень,  
1 маалымат 
сайтта, 1 
маалымат 
такчада, 
1 жыйын 
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- Маалымат такчаларына 
илүү. 

- Жыйындарда элге 
маалымат берүү. 

материалдары 
орнотулган 
такталарга илинди. 
Бюллетендер 
даярдалып, сайтка 
маалымат берилди 

 
3. Багыты: ЖММ: 2) муниципалдык менчикти башкаруу 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Мектепке чейинки билим берүү үчүн шарттардын жоктугу (Бала-бакчага кошумча жаш 

өспүрүмдөрдү алууга жана кошумча бөлмөлөрдүн жоктугу) 
Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Маловодное айылында Союз учурунда салынган эски бала-бакчанын имараты бар, бирок көп жылдан 
бери капиталдык ремонттон өткөн эмес. Ошондуктан Маловодное айылында жашаган мектепке чейинки жаш балдардын бала-бакчага 
барууга ыңгайсыз болуп жатат, ата-энелер балдарын бала бакчага алып барам десе, же шаарга, же Гавриловка айылында жайгашкан бала-
бакчага алып барганга туура келип жатат. Жайында анча билинбейт, ал эми кыш мезгилинде болсо аябай суук, ошондуктан бүгүнкү күндө 
бала бакчанын жоктугуна карата балдар көчөдө жүрүшөт, кир жерлерде ойношот, анан оорушат. Ал эми мектепке барганда балдардын 
даярдыгы жок болуп жатат. 
Ал эми Кызыл-Туу айылында жайгашкан бала бакчада 3 тайпада жалпы 116 жаш балдар тарбияланат, ал эми дагы кошумча бөлмөлөрдү 
ачууга акча каражаты керек. Жыл сайын жаш балдардын саны көбөйүп жатат, балдарды алайын десе орун жок, ошондуктан алар 
убактысын көчөдө өткөрүп, жаман, кир жактарда ойношот, анысы аз келгенсип жолго чуркап чыгышып, жол кырсыгына кабылат. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Маловодное жана Кызыл-Туу айылынын эли 6801 адам (анын ичинен 3420 аял, 3381 
жаш эркектер) 

 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнөт 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн 
жыйынтык 

Индика-
тор Жерг. 

бюджет 
Донор Элдик 

салым 
Баш
ка 

Мектепке 
чейинки жаш 
өспүрүмдөрүн 
бала-бакчага 
алууга жана 
кошумча 
бөлмөлөрдү 
ачууга шарт 
түзүп берүү 

1-Тапшырма. 
Бала бакчага жаш 
өспүрүмдөрдү 
алууга, кошумча 
бөлмөлөрүн кеңей-
түү жана Маловод-
ное айылындагы 
эски имаратын 
капиталдык оңдоп-

Маловод-
ное, 
Кызыл-
Туу  

2021-ж.     АӨ башчысы 
Нурмамбетов З.О., 
бала-бакча мүдүрү 
Муонбаева Г., 
ТКЧнын башкы 
адиси Бактакунов 
Ж.О., 
ФЭБнын адиси 
Раимбекова А.Б., 
ДТ лидери  

Кызыл-Туу 
айылындагы ‘Алтын 
Уя Кт’ бала бакчасы-
на 3 бөлмө кошулуп, 
үч тайпа ачылып, 
жалпы 90 жаш 
өспүрүм бала бакчага 
келип баштады. 
Ал эми Маловодное 
айылындагы эски 

Кызыл-Туу 
бала бакча-
сына 3 
тайпа 
ачылды. 
Маловод-
ное 
айылын-
дагы бала-
бакчасын 
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түзөө иштерин 
өткөрүү 
Иш-чаралар: 
Айыл өкмөтү тара-
бынан жумушчуу 
топтун тизмесин 
бекитүү. 
- Дефеттик акт 

түзүү. 
- БМжБ тарабынан 

мониторинг иште-
рин алып баруу. 

- Долбоор жазуу. 
- Инвестиция 

тартуу 

Турдалиева А., 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М., 
Айыл башчылары; 
Туркебеков Т. 

имарат капиталдык 
ремонттон өткөрүлүп, 
3 тайпа ачылып, 120 
жаш өспүрүм бала 
бакчага келип 
баштады 

оңдоо 
иштерин 
жүргүзүү, 
жалпы 590 
кв.м 
 
1 долбоор 

2-тапшырма. 
Мектепке чейинки 
маселелер боюнча 
финансы башка-
рууну жакшыртуу: 
Жергиликтүү бюд-
жеттен акча кара-
жатын карап чыгуу. 
Спосорлорду издөө 
Иш-чаралар: 
- Смета түзүү. 
- Жергиликтүү калк 

менен биргелешип 
жумуш аткаруу 

Маловод-
ное, 
Кызыл-
Туу 

2021-ж. 300,0 1000,0   Айылдык кеңеш 
тарабынан акча 
каражаты бөлүндү,  
смета иштелип чыкты. 
Спонсорлордун 
тизмеси такталды. 
Жалпы жыйында 
жергиликтүү калктын 
арасынан активисттер 
шайланды 

1 локалдык 
смета, 
спонсор-
лордун 
тизмеси,  
1 марафон 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалымат-
тарды даярдоо 
жана элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюлле-

тенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  

Маловод-
ное, 
Кызыл-
Туу  

2021-ж.     Айыл өкмөтүнүн от-
чету, чогулуштардагы 
протоколдорунун кө-
чүрмөсү жана өткө-
рүлгөн чогулуштар-
дын жыйынтыктары 
маалыматтык матери-
алдары орнотулган 
такталарга илинди. 

1 
бюллетень, 
1 
маалымат 
сайтта, 
1маалымат 
такчада, 
1 жыйын 
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- Маалымат так-
таларына илүү. 

- Жыйындарда элге 
маалымат берүү 

Бюллетендер 
даярдалып, сайтка 
маалымат берилди 

 
4. Багыты: ЖММ: 21) дене тарбиясын жана массалык спортту өнүктүрүү үчүн шарттарды камсыз кылуу 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Спорт менен машыгууга шарттын жоктугу 

Новое айылында спорт менен машыгууга шарт жок. Айылдын 30%га жакынын жаштар жана өспүрүмдөр түзөт. Балдар спорт менен 
машыгууга кызыгат, бирок айылдарда андай шарттар жок. Мектепте да спорт аянтчасы жок, дене тарбия сабагы тиешелүү шарттар 
менен өтүлбөйт. Бирок, ошого карабастан жаштар жана өспүрүмдөр спорт оюндарга кызыгышат. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Новое айылынын тургундары – 1 110 адам (анын ичинен 579 аял, 531 эркек) 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнөт 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн 
жыйынтык 

Индика-
тор Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

Баш
ка 

Новое 
айылынын 
жашоочу-
ларынын 
спорт 
менен 
машыгууга 
шарттын 
жакшыр-
туу жана 
айылдык 
аймакта 
спортту 
өнүктүрүү 
 

1-тапшырма. 
Новое айылынын жашоо-
чуларына спорт менен ма-
шыгууга шарт түзүп берүү. 
Спорт менен машыгууга 
тартуу. 
Иш-чаралар: 
Айыл өкмөтү тарабынан 
жумушчу топтун 
тизмесин бекитүү. 
- Дефекттик акт түзүү. 
- БМжБ тарабынан мони-

торинг иштерин алып 
баруу. 

- Долбоор жазуу 
- Аймактын деңгээлинде 

спорттук иш чараларды 
уюштуруу 

Новое 
айылы, 
Кызыл-
Туу 
айылы, 
Маловодн
ое айылы, 
Токбай 
айылы, 
Кара-
Сакал 
айылы 

2021-ж.     АӨ башчысы 
Нурмамбетов З.О., 
ТКЧнын башкы 
адиси Бактакунов 
Ж.О., 
ФЭБнын адиси 
 Раимбекова А.Б., 
ДТ лидери  
Турдалиева А., 
Айылдык кеңеш-
тин маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М., 
Айыл башчылары; 
Орозакунова Ш. 

Новое айылына кичи 
футбол аянтчасы 
курулду 
Спорттук иш 
чаралар уюштурулду 
 

1 секция 
ачылды 
 
60 бала 
спорт 
менен ма-
шыгууда 
 
200 ден 
кем эмес 
балдар 
жана 
кыздар 
спорттук 
иш 
чараларга 
тартылды 
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2-тапшырма.  
Айылдык аймактын масе-
лелери боюнча финансы 
башкарууну жакшыртуу: 
Жергиликтүү бюджеттен 
акча каражатын карап 
чыгуу.  
Спосорлорду издөө 
Иш-чаралар: 
- Смета түзүү. 
- Жергиликтүү калк менен 

биргелишип жумуш 
аткаруу 

Новое 
айылы 

2021-ж.  700,
0 

  Айылдык кеңеш 
тарабынан акча 
каражаты бөлүндү. 
ТЧК тарабынан сме-
та иштелип чыкты. 
Спонсорлордун 
тизмеси такталды. 
Жалпы жыйында 
жергиликтүү 
калктын арасынан 
активисттер 
шайланды. 
 

1 локал-
дык 
смета, 
спонсор-
лордун 
тизмеси,  
1 мара-
фон 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине 

жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такталарына 

илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү 

Новое 
айылдары 

2021жж     АӨнүн отчету, чогу-
луштардагы прото-
колдордун көчүрмө-
сү жана өткөрүлгөн 
чогулуштардын 
жыйынтыктары маа-
лыматтык материал-
дары орнотулган 
такталарга илинди. 
Бюллетендери 
жазылып чыкты 
жана сайтка 
маалымат берилди 

1 бюлле-
тень,  
1 маалы-
мат 
сайтта, 
1маалы-
мат 
тактада, 
1 жыйын 

 
5. Багыты: 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Токбай, Маловодное, Кара-Сакал, Кызыл-Туу жана Новое 

айылдарына сугат суунун жетишсиздиги. 
Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Токбай, Маловодное, Кара-Сакал, Кызыл-Туу жана Новое айылдарында СПА ишканасы иш алып барат, 
бирок сугат сууну пайдалануучуларга жеткирүү кыйынчылыктарды алып келет. Себеби ирригациялык системалар жараксыз абалга келген, 
арыктар таштандыларга толгон, лотоктор сынган, ошондуктан эгин талаалары убагында сугарылбай, жылдан жылга түшүм азаюуда. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Токбай, Кызыл-Туу, Маловодное жана Кара-Сакал айылдарынын эли – 7795 адам (а.и. 3911 
аял, 3884 эркек). 
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Максаты Тапшырмалар/ 

Иш-чаралар 
Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн жыйынтык Индика-
тор Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

Баш
ка 

Кызыл-
Туу айыл 
аймагына 
караштуу 
Токбай, 
Маловод-
ное, Кара-
Сакал, 
Кызыл-
Туу, Новое 
айылдары-
на сугат 
суу 
маселеси 
боюнча 
шарт түзүп 
берүү 
 

1-Тапшырма. 
Токбай, Маловодное, Кара-
Сакал, Новое, Кызыл-Туу 
айылдарына сугат суу боюн-
ча жараксыз лотокторду 
аныктап чыгып, капиталдык 
оңдоо иштеринен өткөрүү. 
Иш-чаралар: 
Айыл өкмөтү менен “Тораш” 
жана “Кара-Комо” СПАлар 
тарабынан жумушчу топтун 
тизмесин бекитүү. 
- Дефекттик акт түзүү. 
- БМжБ тарабынан монито-

ринг иштерин алып баруу. 
- Долбоор жазуу 

Кызыл-
Туу, 
Маловодн
ое, Токбай, 
Кара-
Сакал, 
Новое 

2021-
ж. 

    СПАнын төрагасы 
Рахматов Т.,  
АӨ башчысы 
Нурмамбетов З.О., 
ФЭБ башчысы 
Раимбекова А., 
ДТ лидери 
Дуйшебаев А.,  
Айылдык кеңеш-
тин маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М.,  
Айыл башчылар; 
Болжуров М., 
Туркебеков Т., 
Малбашев К., 
Орозакунова Ш., 
СПА “Тораш” 
Чилмергенов М., 
СПА “Кара-Комо” 
Рахматов Т. 

Токбай, Маловодное, 
Кара-Сакал, 
Новое,Кызыл-Туу 
айылдарындагы 
жайгашкан иригациялык 
системалары оңдолуп 
жана арыктары тазаланып 
дыйкандар толук сугат 
суу менен камсыз 
болушту  

12 км бе-
тон ло-
токтору 
салынып 
9873 метр 
арыктары 
тазалан-
ды 

2-тапшырма.  
Суугат суу маселелери 
боюнча финансы башкаруу-
ну жакшыртуу: 
Жергиликтүү бюджетинен 
акча каражатын карап чыгуу. 
Спосорлорду издөө 
Иш-чаралар: 
- Смета түзүү. 
- Жергиликтүү калк менен 

биргелишип жумуш аткаруу 

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Токбай, 
Кара-
Сакал, 
Новое 

2021-
ж. 

200,0    СПА коомчулуктарынан 
акча каражаттынын 
бөлүнүшү 

1 локал-
дык 
смета, 
спонсор-
лордун 
тизмеси 
 

3-тапшырма. 
СПА “Тораш”, СПА “Кара-
Комо” биргелишип жерги-
ликтүү элге көрсөткөн кыз-
мат кылуусун жакшыртуу. 
Иш-чаралар: 

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Токбай, 
Кара-
Сакал, 
Новое 

2021-
ж. 

    Маловодное айылында 1,  
Токбай, Кара-Сакал, 
Маловодное, Новое, 
Кызыл-Туу айылында ар 
бир айылдарында 
жыйындары өткөрүлүп 

5 жыйын 
5 прото-
кол,  
1 жалпы 
чогулуш-
тун 
жыйыны 
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- Жалпы жыйындарында 
суугат суу боюнча маалы-
мат берүү жана тарифти 
бекитүү 

сугат суунун тарифи 
бекитилди 

 

4-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо 
жана элге таратуу 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине 

жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такчаларына 

илүү. 
- Жыйындарда элге маалымат 

берүү 

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Токбай, 
Кара-
Сакал, 
Новое 

2021-
ж. 

     Айыл өкмөтүнүн отчету, 
чогулуштардагы прото-
колдорунун көчүрмөсү 
жана өткөрүлгөн чогу-
луштардын жыйынтык-
тары маалыматтык 
материалдары орнотулган 
такталарга илинди. 
Бюллетендери жазылып 
чыкты жана сайтка 
маалымат берилди 

1 бюлле-
тень,  
1 маалы-
мат 
сайтта, 
1маалы-
мат 
такчада, 
1 жыйын 

 
6. Багыты: ЖММ: 4) калкты ичүүчү суу менен жабдуу 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Кызыл-Туу айылынын жаңы конуштарынын 

жашоочуларына таза суу менен камсыз кылууга шарттын жетишсиздиги. 
Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Кызыл-Туу жана Токбай айылында ичүүчү таза суу тутуктөрү аябай эскирип жана дат баскан, анын 
себеби суу түтүктөрү илгери Союз учурунда салынган. Ошондон бери азыркы учурга чейин капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес 
жана начар абалда турат. Жылдан жылга жаңы конуштар көбөйүп жатат, ал жерге ичүүчү таза суусунун түтүктөрү салынбагандыктан, 
жаңы конуштун тургундары ичүүчү суусун ар кандай жолдору менен ташууда. Ичүүчү таза суунун жаңы конуштарга жетпегендиги абдан 
оор абалга алып келет, жаш өспүрүмдөрдүн гигиеналык абалы сакталбайт ар кандай жугуштуу оорулары көбөйүүдө, өзгөчө гепатит 
оорусу.  

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Кызыл-Туу айылынын эли 4430 адам (анын ичинен 2225 аял, 2205 эркек). 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу 

жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор 
Жерг. 

бюджет 
Дон
ор 

Элдик 
салым 

Баш- 
ка 

Кызыл-Туу 
айыл 
аймагына 

1-тапшырма. 
Кызыл-Туу, Токбай 
айылдарындагы суу 

Кызыл-
Туу, 
Токбай 

2021-
ж. 

    Муниципалдык 
ишканасынын 
директору 

РЧВ-2 ичүүчү таза суу 
сактаган резервуары 
курулду, жаңы ичүүчү 

1 РЧВ-2 
резервуары 
курулду. 
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караштуу 
Кызыл-Туу 
жана 
Токбай 
айылынын 
жашоочу-
ларын 
таза суу 
менен 
камсыз 
кылууга 
шарттын 
түзүп 
берүү 

агуучу системасын жана 
суу түтүктөрүн изилдеп 
чыгып капиталдык 
оңдоо иштерин өткөрүү 
 

Абдылдаев У., 
ИСКАКБнын 
төрагасы 
Сазбаков М.,  
АӨ башчысы 
Нурмамбетов 
З.О., 
АӨ ФЭБ 
Раимбекова А., 
ДТ лидери 
Турдалиева А., 
Айылдык кеңеш-
тин маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М., 
айыл башчылар 
Болжуров М. 
 

таза суу бөлүштүрүү 
системасы курулду, 
көчөлөргө колонкала-
ры орнотулду, турак-
жайларга суу 
киргизилди. 
Жаңы конуштарга 
ичүүчү таза суусу 
жеткирилди 

1800 үйүнө 
суу түтүк-
төрү 
киргизилип. 
22 км жаңы 
суу 
түтүктөрү 
салынды 

2-тапшырма.  
Ичүүчү суу маселелери 
боюнча финансы башка-
рууну жакшыртуу: 
Жергиликтүү бюджет-
тен сметасын түзүүгө 
акча каражатын карап 
чыгуу. Долбоор жазуу. 
Инвестиция тартуу. 

Кызыл-
Туу, 
Токбай 

2021-
ж. 

 60,0   Айыл өкмөтү тарабына 
долбоор жазылды. 

Спонсорлор-
дун тизмеси,  
1 марафон, 
1 долбоор 
 

3-тапшырма. 
ТСКАКБ менен муници-
палдык ишканасы бир-
гелишип жергиликтүү 
элге көрсөткөн кызмат 
кылуусун жакшыртуу. 
Иш-чаралар: 
Жалпы жыйындарында 
ичүүчү таза суу боюнча 
маалымат берүү жана 
тарифти бекитүү 

Кызыл-
Туу, 
Токбай 

2021-
ж. 

    Иштелип чыккан жана 
макулдашылган 
графиктердин, типтүү 
эрежелердин, 
керектөөчүлөр менен 
түзүлгөн 
келишимдери, 
киргизилип маалымат 
базалары түзүлдү 

1 жыйын, 
1 протокол  
 

 4-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллете-

нине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  

Кызыл-
Туу, 
Токбай 

2021-
ж. 

     ТСКАКБнын төрага-
сынын отчету, чогу-
луштардагы протокол-
дорунун көчүрмөсү 
жана өткөрүлгөн чогу-
луштардын жыйын-
тыктары маалыматтык 
материалдары 

1 бюллетень, 
1 маалымат 
сайтта, 
1маалымат 
тактада, 
1 жыйын 
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- Маалымат такталарына 
илүү. 

- Жыйындарда элге 
маалымат берүү 

орнотулган такталарга 
илинди. 
Бюллетендери 
жазылып чыкты жана 
сайтка маалымат 
берилди. 

 
7. Багыты: 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Токбай айылындагы жаңы конуштардын жашоочулары 

электр энергиясы менен толук камсыз болбогондугу. 
Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Токбай айылында 1960-жылы орнотулган зым карагайлар чирип, кыйшайып, жыгылганы калган. Бул 
акыбал айыл тургундарына коркунуч жаратып келет, жаңы конуштун көчөлөрү кечинде же караңгы мезгилде адам баласына жолдон басыш 
абдан оор абалда болуп жатат. Дагы бир баса белгилөөчү нерсе – ошол эле маалда орнотулган трансформатордын кубаты, айылда 
кожолуктардын саны көбөйгөнүнө байланыштуу күчү жетпей келет. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Токбай айылынын эли 482 адам (анын ичинен 226 аял, 256 жаш эркек). 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор 
Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

  Баш- 
ка 

Токбай 
айылында-
гы жаңы 
конуштар
дын жа-
шоочулары
на электр 
энергиясы 
боюнча 
толук 
камсыз 
кылууга 
шарт 
түзүп 
берүү 
жана РЭС 
тарабы 

1-тапшырма. 
Токбай айылындагы жаңы 
конуштардын жошоочула-
рына электр энергиясын 
менен камсыз кылуу жана 
РЭС тарабы менен иш 
алып баруу. 
Иш-чаралар: 
Айыл тургундарынын 
катынын негизинде Кызыл-
Туу АӨ Сокулук РЭС 
башкармалыгына кат 
менен кайрылуу 

Токбай 
айылы 

2021-
ж. 

    Сокулук РЭС 
башкармалыгы
-нын башчысы 
_____________ 
АӨ башчысы 
Нурмамбетов 
З.О., 
АӨ ФЭБ 
Раимбекова А., 
ДТ лидери 
Садалиев Р., 
Айылдык ке-
ңештин маселе-
лери боюнча 
туруктуу 
комиссиянын 

Кызыл-Туу айыл аймагына 
караштуу Токбай айылын-
дагы жаңы конуштары то-
лугу электр жарыгы менен 
камсыз болушту жана 
үзгүлтүксүз жетиштүү 
электр энергиясы менен 
камсыз кылуу иретинде кат 
м-н РЭСке кайрылып, 
бирдикте иш алып 
барылды 

125 электр 
жарыгы 
менен 
камсыз 
болду,  
2 көчө 
жарык 
болду 

2-тапшырма.  
Электр энергия маселелери 
боюнча финансы башка-
рууну жакшыртуу: 

Токбай 
айылы 

2021-
ж. 

300,0    Тендер аркылуу Инженер 
сметчик менен Келишим 
түзүлдү. 
 

1 локалдык 
смета 
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менен 
жумуш 
жүргүзүү 

Жергиликтүү бюджетинен 
локалдык сметасын түзүүгө 
акча каражатын карап чыгуу 

төрагасы 
Саркумов М.,  
ТКЧ бөлүмү-
нүн адиси 
Ж.Бактакунов, 
Токбай айыл 
башчысы 
Болжуров М. 

спонсорлор
дун 
тизмеси 
 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо 
жана элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такталарына 

илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү 

Токбай 
айылы 

2021-
ж. 

    Чогулуштардагы протокол-
дорунун көчүрмөсү жана 
өткөрүлгөн чогулуштардын 
жыйынтыктары маалымат-
тык материалдары 
орнотулган такталарга 
илинди. 
Бюллетендери жазылып 
чыкты жана сайтка 
маалымат берилди. 

1 маалымат 
сайтта,  
1 маалымат 
тактада, 
1 жыйын 

 
8. Багыты: ЖММ: 2) муниципалдык менчикти башкаруу 

 
• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Новое айылында медициналык тейлөөгө шарттын жоктугу. 

Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Новое айылында ФАПтын жоктугуна байланыштуу кары-картаңдар, жаш келиндер, оорукчандар 
жана балдар өз убагында медициналык жардам албай келет. Тургундар ден соолугун чыңдайын десе, райондук же болбосо шаарда 
жайгашкан ооруканага барганга туура келет, бирок ал жактан дагы кыйынчылыктар жаралат. Мисалы, шаарда пропискасы жок деп 
шылтап кабыл алышпайт, менчик ооруканага барсаң акча каражатына кабыласың. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Кызыл-Туу жана Новое айылынын эли – 5 028 адам (анын ичинен 2539 аял, 2489 жаш балдар) 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн жыйынтык Индикатор 
Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

Баш
ка 

Новое 
айылда-
рынын 
жарандар-
дын ден 
соолугун 
чындоо 
боюнча 

1-тапшырма 
Новое айылынын жашоо-
чуларына ден соолугун 
чыңдоого мүмкүнчүлүгүн 
түзүп берүүсү үчүн Сала-
маттык сактоо министрли-
ги менен чогуу иш алып 
баруу 

Новое 
айылы 

2021-
ж. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   АӨ башчысы 
Нурмамбетов 
З.О., 
АӨ ФЭБ 
Раимбекова А., 
ҮДМ башчысы 
Сарбашева Б., 

Кызыл-Туу айыл 
өкмөтү тарабынан 
Арабдарга долбоор 
жазылып, Новое 
айылына жаңы 
заманбап ФАП 
салынып, калкты 
медициналык жактан 
тейлөөгө даяр болду  

30 кв.м  
1 ФАП 
имараты 
салынды  
 
3 кат жазуу 
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шарт түзүп 
берүү 

Новое айылындагы 
ФАПка жер тилкесинин 
иш кагаздарын АПУ, Мам. 
актысын жана башка тие-
шелүү кагаздарын даярдоо. 
Иш-чаралар: 
- Долбоор жазуу. 
- Кат менен Саламаттык 

сактоо министирлигине 
жана өкмөттүк эмес 
уюмдарга, чет элдик 
донорлорго кайрылуу 

ДТ лидери 
Давлетбакова 
Г., 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча 
туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М.,  
ТКЧ бөлүмүнүн 
адиси 
Ж.Бактакунов, 
Токбай айыл 
башчысы 
Орозакунова Ш. 

2-тапшырма.  
Айылдык аймактын масе-
лелери боюнча финансы 
башкарууну жакшыртуу: 
Жергиликтүү бюджетинен 
акча каражатын карап 
чыгуу. 
- Смета түзүү 

Новое 
айылы 

2021-
ж. 

50,0 250
0,0 

  Смета түзүлдү Спонсорлор-
дун тизмеси 
 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо 
жана элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине 

жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такчаларына 

илүү. 

Новое 
айылы 

2021-
ж. 

    Чогулуштардагы про-
токолдордун көчүрмө-
сү жана өткөрүлгөн чо-
гулуштардын жыйын-
тыктары маалыматтык 
материалдары орно-
тулган такталарга 
илинди. 
Бюллетендер жазылып 
чыкты жана сайтка 
маалымат берилди. 

1 бюллетень, 
1 маалымат 
сайтта, 1 
маалымат 
тактада, 
1 жыйын 

 
 

9. Багыты: ЖММ: 12) муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук 
транспорттун иштешин жөнгө салуу 
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• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Кызыл-Туу жана Кара-Сакал айылдарынын жаш 
өспүрүмдөрүнүн ойноочу аянтчасынын жоктугу. 
Кызыл-Туу жана Кара-Сакал айылында 1070ке жакын мектепке чейинки жаш курагындагы балдар көчөдө ойноп, убактыларын өткөрүшөт. 
Балдар көчөлөрдө кир болуп ойноп келишет. Себеби балдардын ойноосу үчүн атайын балдар аянтчасы жок. 

       
• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Кара-Сакал айылынын эли 512 адам (анын ичинен 265 аял, 247 эркек). 

 
Максаты Тапшырмалар/ 

Иш-чаралар 
Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги  

Күтүлгөн жыйынтык Индика-
тор Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

Баш
ка 

Кызыл-
Туу жана 
Кара-
Сакал 
айылда-
рындарын
да жаш 
өспүрүм-
дөргө 
ойносууна 
ыңгайлуу
шарт түзүп 
берүү 

1-тапшырма. 
Кызыл-Туу жана Кара-
Сакал айылдарынын жаш 
өспүрүмдөрүнө ойноого 
шарт түзүү 
Иш-чаралар: 
Ыңгайлуу жер тилкесин 
табуу. 
Жаш өспүрүмдөргө 
ойноочу жайларды ачуу 
 

Кызыл-
Туу,  
Кара-
Сакал 

2021-
ж. 

    АӨ башчысы 
Нурмамбетов 
З.О., 
АӨ ФЭБ 
Раимбекова А., 
ДТ лидери 
Дуйшебаев А., 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча 
туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М.,  
ТКЧ бөлүмүнүн 
адиси 
Ж.Бактакунов, 
айыл башчы 
Малбашев К., 
аялдар комитети 
Егембердиева 
Ж. 

Кызыл-Туу, Кара-Сакал 
айылдарында жаш 
өспүрүмдөргө ойноочу 
жайлары ачылды 

2 ойноо-
чу жай 
ачылды 

2-тапшырма. 
Жергиликтүү бюджетинен 
акча каражатын карап 
чыгуу. 
- Смета түзүү 
- Долбоор жазуу 

 

Кызыл-
Туу,  
Кара-
Сакал 

2021-
ж. 

 800,
0 

  Кызыл-Туу айыл 
өкмөтүнүн бюджетинен 
акча каражатынын 
бөлүнүшү 

1 смета 
түзүлдү, 
1 дол-
боор 
жазылды 

3-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо 
жана элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине 

жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  

Кызыл-
Туу, Кара-
Сакал 

2021-
ж. 

    Чогулуштардагы прото-
колдорунун көчүрмөсү 
жана өткөрүлгөн чогулуш-
тардын жыйынтыктары 
маалыматтык материал-
дары орнотулган такта-
ларга илинди. 

1 бюлле-
тень,  
1 маалы-
мат 
сайтта,  
1 маалы-
мат 
тактада, 
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- Маалымат такталарына 
илүү 

Бюллетендер жазылып 
чыкты жана сайтка 
маалымат берилди 
 

1 жыйын 

 
10. Багыты: ЖММ: 12) муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегинде коомдук 

транспорттун иштешин жөнгө салуу 
 

• Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Кызыл-Туу айыл аймагындагы таштандыларды чыгарууга жана полигондун жоктугу. 
Таштандыларды чогултулгандан кийин атайын жер уюшулбаган. Маловодное айылындагы таштандыларды ыргытуучу жай жабылган, 
айылдык кеңештин депутаттарынын чечиминин негизинде, азыркы учурда айылыбызда таштандылар көрүнгөн жерде жатат. 

• Бенефициарлар: Кызыл-Туу айыл аймагынын Кара-Сакал айылынын эли – 512дей адам (анын ичинен 265 аял, 247 эркек). 
 

Максаты Тапшырмалар/ 
Иш-чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөө-
нөт- 
төр 

Каржылоо (сом менен) Тараптардын 
катышуусу жана 
жоопкерчилиги 

Күтүлгөн жыйынтык Индика-
тор Жерг. 

бюджет 
До-
нор 

Элдик 
салым 

Баш
ка 

Таштан-
дыларды 
таштоо 
жерин 
бөлүп 
берүү 
жана элге 
ыңгайлуу 
шарт түзүп 
берүү 

1-тапшырма. 
Айыл өкмөтү тарабынан 
санэпидемстанцияга, экол-
огия, архитектура, мам.кат-
тоо инстанцияларына кат 
менен кайрылуу 
Иш-чаралар: 
- Кат менен кайрылуу. 
- Ыңгайлуу жер тилкесин 

табуу 
 

Кызыл-
Туу, Мало-
водное, 
Токбай, 
Кара-
Сакал, 
Новое 

2021-
ж. 

    АӨ башчысы 
Нурмамбетов З.О., 
АӨ ФЭБ 
Раимбекова А., 
ДТ лидери 
Дуйшебаев А., 
Айылдык 
кеңештин 
маселелери 
боюнча туруктуу 
комиссиянын 
төрагасы 
Саркумов М.,  
ТКЧ бөлүмүнүн 
адиси 
Ж.Бактакунов, 
айыл башчылар: 
Болжуров М., 
Туркебеков Т., 

Кызыл-Туу айыл өкмөтү 
жана ар кандай 
тиешелүү инстанция-
лары менен иш 
кагаздарын даярдоо. 
Таштандыларды таштоо 
полигонун даярдоо 

2 поли-
гон 
ачылды, 
0,80 га 
мамлекет
тик 
актысы 
алынды  

2-тапшырма. 
Жергиликтүү бюджетинен 
акча каражатын карап 
чыгуу. 
- Смета түзүү. 
- Долбоор жазуу 
 

Кара-
Сакал 
айылы 

2021-
ж. 

30,0    Кызыл-Туу айыл 
өкмөтүнүн бюджетинен 
акча каражаттынын 
бөлүнүшү 

1 дол-
боор жа-
зылды,  
1 смета 
түзүлдү, 
акча ка-
ражаты 
бөлүндү 
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3-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо 
жана элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине 

жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такталарына 

илүү 

Кара-
Сакал 
айылы 

2021-
ж. 

    Орозакунова Ш., 
Малбашев К. 

Чогулуштардагы прото-
колдорунун көчүрмөсү 
жана өткөрүлгөн чогу-
луштардын жыйынтык-
тары маалыматтык ма-
териалдары орнотулган 
такталарга илинди. 
Бюллетендери жазылып 
чыкты жана сайтка 
маалымат берилди 
 

1 бюлле-
тень, 1 
маалы-
мат 
сайтта, 1 
маалы-
мат 
такчада, 
1 жыйын 

 
Кызыл-Туу ААнын АӨ башчысынын мидетин аткаруучу:          Шатемирова В.Ч.   _________________________ 

«МАКУЛДАШЫЛДЫ»  

ДТ лидери:                               А.Турдалиева.  Балдар биздин келечек тобу 

ДТ лидери:                               А.Дуйшебаев. Таза суу, жол маселелери боюнча топ 


