
КЫ РГЫ i PEC П У БЛIIК АС Ы 
ЫСЫК-КОЛ ОБЛУСУ 

АК-СУУ РАЙОНУ

ТЕП Л О КЛЮЧ ЕМКА 
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 
АЙЫЛДЫК КЕНЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ИССЫК-КУЛБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 
ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

XX V II1 ча кы р ыл ы ш ы

токтом

Те 11 л о к л ю ч ен ка а й ы л ы

Тенлоключснка айыл аммагында жайгашкан 
аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына 

талапкерлерди сунушгоо женунде

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум еткеруу боюнча борбордук 
комиссиянын кайрылуусунун негизинде айыл аймагынын айылдык кенеши токтом кылат:

1. Аймактык шайлоо комиссиясынын курамына томендегу талапкерлер сунушталсын:

№ Аты-жену Билими
1 Истакеев Дас ган Маратович Орто
2 Бектуров Жаныбек Тасиевич Жогорку
3 Султанбеков Рысбек Дуйшенбекович Жогорку
4 Деркембаев Эрмек Касымалиевич Жогорку

5 Супатаев Адиле г Бекейович Жогорку

6 Насынбагов Санжи Султанович Орто
7 Супатаев Нурдин Мурзалиевич Жогорку

2. Токтом айыл екметунун сайтына жайгаштырылып, юстиция органына мамлекеттик 
реестрге киргизуу Y4YH жиберилсин.

3. Бул токтомдун аткарылышы айылдык кенештин герагасынын орун басары 
Б. С . А ку но вго ж у кто л с у н

А.И.Алмабеков



КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ
ысык-кел облусу

АК-СУУ РАЙОНУ

КЫ РГЫ ЗСКА Я РЕСПУБЛИКА 
ИССЫ К-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНКА 
АЙЫЛ АЙМ АГЫ НЫ Н 
АЙЫЛДЫК КЕНЕШ И

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ  
ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Х Х У Ш  чакырылышы

ТОКТОМ

Теплоключенка айылы

Ичуучу сууга кошумча тутук тартып келууге 
макулдук беруу женунде

М униципалдык м ен чи к(ж ер, мулк), айыл чарбасы  (Ж К Б Ф , С П А ), жараты лы ш  
ресурстары, архитектура, курулуш ж ана экология маселелери бою нча туруктуу комиссиянын 
2021-жылдын 27-сентябрындагы  протоколунун негизинде айыл аймагынын айылдык 
кецеши токтом кылат:

1. «А к-С уу коммуналдык чарбасы » муниципалдык иш канасы на тоодогу суу топтолуучу 
жайдан (водозабордон) резервуарга чейин Зкм, андан И .У рм анаев кечесу аркылуу 
Кыдыр А ке кечесуне чейин 3 км, баардыгы 6 км ичуучу суунун кош умча тутугун 
тарты п келууге макулдук берилсин.

2. Токтом  айыл екмотунун сайтына жайгаш тыры лып, юстиция органына мамлекеттик 
реестрге киргизуу учун жиберилсин.

3. Бул токтомдун аткары лы ш ы  айыл екметунун баш чы сы  Т .Ш .К обонбаевге жуктелсун.

Tepi А.И.Алмабеков



КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ
ысык-кел облусу

АК-СУУ РАЙОНУ

ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНКА 
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 
АЙЫЛДЫК КЕНЕШ И

КЫ РГЫ ЗСКА Я РЕСПУБЛИКА 
ИССЫ К-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ  
ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

Х Х У Ш  чакырылышы 

ТОКТОМ

№  C f JLOp № jO  Теплоключенка айылы

Айыл ичиндеги саркынды сууларды тазалоочу жай курууга 
макулдук беруу женунде

М униципалдык менчик (жер, мулк), айыл чарбасы  (Ж К БФ , С П А ), жаратылыш 
ресурстары, архитектура, курулуш ж ана экология маселелери бою нча туруктуу комиссиянын 
протоколунун негизинде айылдык кецеш токтом кылат:

1. Айыл аймагынын № 501 контурундагы 0,30 га ж ана № 502 контурундагы 1,10 га, 
баардыгы 1,40 га жер тилкесине айыл ичиндеги саркынды сууларды тазалоочу жай 
курууга макулдук берилсин.

2. Токтом айыл екметунун сайтына жайгаш ты ры лы п, юстиция органына мамлекеттик 
реестрге киргизуу Y4YH жиберилсин.

3. Бул токтомдун аткары лыш ы айыл екм етунун баш чы сы  Т .Ш .К обонбаевге 
ж уктелсун

Т е р а г а *^ ^ А .И .А л м аб ек о в



КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ  
Ы С Ы К -К 0Л  ОБЛУСУ 

АК-СУУ РАЙОНУ

ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНКА 
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 
АЙЫЛДЫК КЕЦЕШ И

КЫ РГЫ ЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ИССЫК-КУЛБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 
ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

токтом

УО -/•/ oU>jLI № / /  Теплоключенка айылы

Айылдык кецештин регламентные толуктоолорду 
жана езгертуулерду киргизуу женунде

Кыргыз Республикасынын 2019-жылдын 8-августу №  115 "Ж ергиликтуу ез алдынча 
баш каруу органдарынын ишинин маселелери бою нча айрым мыйзам актыларына 
езгертуулерду киргизуу ж енунде” жана 2019-жылдын 8-августу №  118 "Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларына ("Ж ергиликтуу ез алдынча баш каруу ж енунде", 
"Ж ергиликтуу кенеш тердин депутаттарынын статусу ж енунде", "Борбордун статусу 
ж енунде", "О ш  ш аарынын статусу ж енунде" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) 
езгертуулерду киргизуу ж енунде” мы йзамдары на ылайык, айылдык кецештин депутатгык 
этика, мыйзамдуулук, мандат, дин маселелери, коомдук ую мдар, жергиликтуу коомдош туктар 
бою нча туруктуу комиссиянын 2021-жылдын 18-октябрындагы отурумунун № 2 
протоколунун негизинде айыл аймагынын айылдык кенеши токтом  кылат:

1. Теплоклю ченка айылдык кецешинин регламентине сунуш талган езгертуулерду жана 
толуктоолорду эске алуу менен бекитилсин.

2. Токтом айыл екметунун сайтына жайгаш тыры лып, М амлекетгик каттоодон еткеруу 
учун юстиция органы на жиберилсин

3. Бул токтомдун аткары лы ш ы на кезем елд ее жагы езум е калтырылсын

Айылдык кенештин терагасы А .И .А л м аб ек о в



КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ 
Ы С Ы К -К 0Л  ОБЛУСУ 

АК-СУУ РАЙОНУ

ТЕП Л ОКЛ Ю Ч ЕНКА 
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 
АЙЫЛДЫК КЕЦЕШ И

КЫ РГЫ ЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ИССЫ К-КУЛБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ  
ТЕПЛО КЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

токтом

/iС- / / -  № /Д  Теплоключенка айылы

Теплоключенка айыл аймагынын социалдык-экономикалык онугуу 
программасына 2022-жылга карата взгертуулерду 

жана толуктоолорду киргизуу жонундв

К ыргыз Республикасынын 2011-жылдын 15-июлу № 101 “ Ж ергиликтуу е з  алды нча 
баш каруу ж ен у н д е”  М ы й зам ы н а ы лайык айыл айм агы ны н айы лды к кецеш и токтом  кылат:

1. Теплоклю ченка айыл аймагынын социалдык-экономикалык енугуу программасына 
2022-ж ылга карата езгертуулер  ж ана толуктоолор бекитилсин

2. Токтом айыл екм етунун сайтына жайгаш тыры лып, М амлекеттик каттоодон откеруу 
учун юстиция органы на жиберилсин

3.Бул токтомдун аткары лыш ы айыл екметунун баш чы сы  Т .Ш .К обонбаевге 
милдеттендирилсин, кезем елд ее  жагы езум е калтырылсын

Айылдык кенештин терагасы А.И.Алмабеков



КЫ РГЫ З РЕСПУБЛИКАСЫ
ы с ы к -к е л  о б л у с у

АК-СУУ РАЙОНУ

ТЕПЛОКЛЮ ЧЕНКА 
АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 
АЙЫЛДЫК КЕЦЕШ И

КЫ РГЫ ЗСКА Я РЕСПУБЛИКА 
И ССЫ К-КУЛБСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АК-СУЙСКИЙ РАЙОН

АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ  
ТЕПЛО КЛЮ ЧЕНСКОГО 

АЙЫЛНОГО АЙМАКА

токтом

У#-/-/ -JLOJL/ № /  j  Теплоключенка айылы

Айыл екметунун кошумча тизмегиндеги 
муниципалдык кызматтардын аталыштарын езгертуу жана 

тизмектен чыгаруу женунде

К ы ргы з Республикасынын 2014-жылдын 17-июлундагы № 139  “ М ам лекетти к ж ана 
муниципалды к к ы зм ат керсету ул ер  ж ен у н д е” М ы й зам ы н а ылайы к ж ана К ы ргы з 
Республикасы ны н в к м е т у н у н  2014-жылдын 3-июнундагы № 302 токтому менен бекитилген 
М униципалды к кы зм аттарды н  реестрин тузуунун  тартиби  ж ен ун де ж обонун негизинде 
айыл ек м ету  тарабы н ан  ж ургузулген  инвентаризацияны н ж ы йы нты гы н карап, талкууга 
алып, айыл айм агы ны н айы лды к кенеши токтом  кылат:

1. Айыл екм етунун кошумча тизмегиндеги кээ бир муниципалдык кызматтарды (7, 
10), (12, 17, 19, 22), (15, 18), (23, 24) бириктирип, тизмекке тем ен дегудей  4 (терт) жацы
аталыш тары  менен бекитилсин:
7 Спорт мелдештерге жана билим 

беруу олимпиадаларга кээ бир 
окуучулардын катышуусун 
каржылоо

Жаны аталышы:
““ Билим беруу мекемелеринин сунушунун негизинде 

республикалык денгээлдеги билим беруу 
олимпиадаларга айылдын мектеп окучууларынын 

каты ш уусуна жана спорттук маш ыктыруучуларды н 
сунуш унун негизинде облустук, республикалык, эл 

аралык спорттук мелдеш терге айылдын курама 
командаларынын каты ш уусуна командировкалык 

чыгымдарын карж ы лоо” ”

10 Спорттук мелдештердин жана 
мектеп олимпиадаларынын 
катышуучуларынын 
транспорттук чыгымдарын 
каржылоо

12 Жалгыз бой карыларды, 
майыптарды жана аз камсыз уй- 
булелерду отун менен камсыз 
кылуу

Жаны аталышы:
“Ж алгыз бой кары адамдарды, аз камсы з уй-буледегу 
ден соолугунун мумкунчулугу чектелген адамдарды, 

16 жаш ка чейинки беш баласы бар аз камсыз уй- 
булелерду, кеп балалуу жалгыз бой энелердиж ана 

томолой жетим балдарды кышкы мезгилде отун 
менен камсы здоо”

17 Аз камсыз уй-булеедегу ден- 
соолугунун мункунчулугу 
чектелген адамдарды кышкы 
мезгилге отун менен камсыздоо

19 Жалгыз бой кары адамдарды, 16 
жашка чейинки 5 баласы бар аз 
камсыз уй-булеолерду жана 
жетим балдарды кышкы 
мезгилде отун менен камсыз 
кылуу

22 Кеп балалуу жалгыз бой 
энелерге кышкы мезгилге 
жыгач отун менен камсыздоо.

15 1 июнь, 9 май, афгандар, ЧАЭС, 
майыптар, карылар, энелер 
кундеру жана аз камсыз уй- 
булеедегу, жетим,тоголок

Жаны аталышы:
“Ооган, Ч А Э С , Баткен, 9-май, балдарды коргоо, 

майыптар, карылар, энелер кундерун жана баш ка



жетим балдарга жана карыларга 
жардам беруу, уй-булелук 
зомбулукка кабылган 
жарандарды сактоо жана коргоо 
боюнча жардам керсетуу

даталуу кундерду белгилее, материалдык жана 
баалуу сыйлыктар менен сы йлоо”

18 Ден-соолугунан мумкунчулугу 
чектелуу балдарга майыптар 
кунуне белектерди тапшыруу

23 Тоголок жетим балдарга мектеп 
формасы менен камсыз кылуу

Жаны аталышы:
“Томолой жетимдерге материалдык жардам керсетуу”

24 Томолой жетимдерге 
материалдык жардам керсетуу

2. Айыл екм етунун кош умча тизмегиндеги тем ен дегу  муниципалдык кызматтар
чыгарылсын:
6 Чарбадагы малдын саны жана 

туру женундегу тактама 
(аныктама)

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж©БО тарабы нан керсетулуучу муниципалдык 

кы зматтардын базалы к реестри (4,5-п.)
29 Муниципалдык мулкту 

менчикке, ижарага, акысыз 
пайдалунууга, башкарууга 
беруу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 9 Б 0  тарабы нан керсетулуучу муниципалдык 

кы зматтардын базалы к реестри (8-п.)

31 Турак-жайга муктаж болгон 
жарандарды каттоо эсебине 
койуу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 0Б О  тарабынан керсетулуучу муниципалдык 

кызматтардын базалык реестри (9-п.)
32 Турак-жайды кайра курууну же 

кайра пландаштыруу женунде 
макулдашылган документтерди
беруу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 0Б О  тарабынан керсетулуучу муниципалдык 

кызматтардын базалык реестри (10-п.)

33 Турак-жайды турак эмес же 
турак эмес жайды турак жай деп 
чечимдерди беруу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 0Б О  тарабынан керсетулуучу муниципалдык 

кызматтардын базалы к реестри (12-п, 13-п.)
34 Жер участогун менчикке, 

ижарага, акысыз турде 
меенеттуу пайдаланууга же 
туруктуу меенетсуз 
пайдаланууга беруу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 0Б О  тарабы нан керсетулуучу муниципалдык 

кы зматтардын базалы к реестри (1 1-п.)

37 Курулушка уруксат беруу; 
кечелерге, аянттарга 
аталыштарды ыйгаруу, ошондой 
эле уйлерду номерлештируу 
белгилее женунде 
документтерди беруу

Тизмектен чыгаруу:
КР Ж 0Б О  тарабынан керсетулуучу муниципалдык 

кызматтардын базалы к реестри (1-п, 10-п.)

'

3. Токтом айыл екметунун сайтына жайгаш ты ры лып, М амлекеттик каттоодон еткеруу 
учун юстиция органы на жиберилсин. Аткарылыш ы  айылдык кенештин жооптуу катчы 
Ж .А .А м антуровага милдеттендирилсин.

4. Бул токтомдун аткарылыш ы н кезем елдее жагы  айыл екметунун башчысы 
Т .Ш .К обонбаевге ж уктелсун.

Айылдык кенештин терагасы А .И .А л м аб ек о в


