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Конкурс в резерв кадров Государствен-
ного агентства по делам государственной 
службы и местного самоуправления при Ка-
бинете Министров Кыргызской Республики 
(далее - Агентство) проводится:

- для замещения старшей группы вакант-
ных административных государственных 
должностей;

- для замещения младшей группы вакант-
ных административных государственных 
должностей.

Для включения в резерв кадров канди-
дат должен соответствовать следующим 
требованиям:

1) быть гражданином КР;
2) быть не моложе 21 года;
3) соответствовать квалификационным 

требованиям, установленным законодатель-
ством для включения в резерв кадров.

Кандидаты для включения в резерв ка-
дров должны соответствовать следующим 
квалификационным требованиям:

1) для младшей группы административ-
ных должностей:

- высшее профессиональное образование 
(разного профиля);

- без предъявления требований к стажу 
работы;

- обязательное знание следующих НПА для 
основного теста: Конституция Кыргызской 
Республики, Закон Кыргызской Республики «О 
государственной гражданской службе и муни-
ципальной службе», Типовая инструкция по 
делопроизводству в Кыргызской Республике, 
утвержденная постановлением Правитель-
ства Кыргызской Республики от 3 марта 2020 
года № 120;

- обязательное знание следующих НПА для 
предметного теста: Положение о Государ-
ственном агентстве по делам государствен-
ной службы и местного самоуправления при 
Кабинете Министров Кыргызской Республики, 
утвержденное постановлением Кабинета 
Министров Кыргызской Республики от 15 
ноября 2021 года №258, Закон Кыргызской 
Республики «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан».
2) для старшей группы административ-

ных должностей:
- высшее образование (разного профиля);
- стаж государственной и/или муниципаль-

ной службы по совокупности не менее одного 
года либо стаж работы в соответствующей 
профессиональной сфере не менее 3 лет;

- обязательное знание следующих НПА 
для основного теста: Конституция Кыргыз-
ской Республики: Закон Кыргызской Респу-
блики «О порядке рассмотрения обращений 
граждан», Закон Кыргызской Республики 
«О государственной гражданской службе и 
муниципальной службе», Закон Кыргызской 
Республики «О нормативных правовых актах 
Кыргызской Республики»; Закон Кыргызской 
Республики «О противодействии коррупции»; 
Типовая инструкция по делопроизводству в 
Кыргызской Республике, утвержденная по-

становлением Правительства Кыргызской 
Республики от 3 марта 2020 года № 120; 
для предметного теста: Положение об 
Агентстве, утвержденное постановлением 
Кабинета Министров Кыргызской Республики 
от 15 ноября 2021 года №258, Закон Кыргыз-
ской Республики «О порядке рассмотрения 
обращений граждан»;

- обязательное знание следующих НПА для 
предметного теста: Положение о Государ-
ственном агентстве по делам государствен-
ной службы и местного самоуправления при 
Кабинете Министров Кыргызской Республики, 
утвержденное постановлением Кабинета 
Министров Кыргызской Республики от 15 
ноября 2021 года №258, Конституционный 
закон Кыргызской Республики “О кабинете 
Министров Кыргызской Республики”.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ВО ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВ КАДРОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СТАРШЕЙ И МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ВАКАНТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:

(Продолж. на 6 стр.)

Улуттук банктын жетекчилери акчаны 
башка жол менен тапкандыктан, алар 
айлыкка кызыкдар эмес. Бул тууралуу 
депутат Шайырбек Ташиев  «Ата Журт 
Кыргызстан» фракциясынын жыйынын-
да билдирди.

Анын айтымында, Улуттук банктын 
кызматкерлери долларды конвертация-
лоодон киреше табышат. «Алар доллар-
дын курсуна бир саат кєз салып туруп 
эле  бул убакыттын ичинде айырмадан 
100 миллион сомдон ашык киреше табы-
шат. Анан саат 3тє алган  акчаны кайра 
ордуна коюп коюшат», - деди ал.

Депутат Улуттук банктын кызматкер-
лери бир нече саатта 4-5 миллион дол-
лар табышат деп эсептейт. «Алардын 
ушундай рычагдары бар жана мунун 
баары эч кандай уруксатсыз жасалат», 
- деди ал.

Улуттук банктын тєрагасынын орун 
басары Манас Жакыпов муну эске ала-
рын билдирди.

Шайырбек ТАШИЕВ: 
АЛАР ДОЛЛАРДЫН КУРСУНА 

БИР СААТ КЄЗ САЛЫП 
ТУРУП ЭЛЕ АЙЫРМАДАН 100 
МИЛЛИОН СОМДОН АШЫК 

КИРЕШЕ ТАБЫШАТ
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ГЕЗИТ ЭЭСИ: 
Кыргыз Республикасынын 
Мамлекеттик кызмат жана 

жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу иштери боюнча мамле-
кеттик агенттик жана редакци-

янын эмгек жамааты

Тел.: (0312) 62-16-26
mmkyzmat@gmail. com

mmkyzmat@mail. ru

«ММ кызмат»

Президент Садыр Жапаров кол 
койгон Жарлыкка ылайык, Тагаев 
Мураталы Абдыкарович Ысык-Кєл 
облусунун Жети-Єгїз районунун 
мамлекеттик администрациясынын 
башчысы — аким болуп дайын-
далды. Ал 1978-жылы 15-июлда 
Жалал-Абад шаарында туулган. 
Жалал-Абад коммерциялык инсти-
тутунун «Финансы жана насыя» фа-
культетин жана Кыргыз мамлекеттик 
юридикалык академиясынын «юри-
спруденция» факультетин аяктаган. 
1996-2000-жж. «Баатыр-Ата» АКда 
бухгалтер, экономист, 2000-2003-жж. 
КР Президентине караштуу баалуу 
кагаздар рыногу боюнча улуттук 

комиссияда инспектор, жетектєєчї 
адис, 2006-2007-жж. Мамлекеттик 
салык инспекциясынын Сузак рай-
онундагы бєлїмїндє инспектор, 
2007-2009-жж. «Баатыр Ата» АКда 
аткаруучу директор, 2009-2010-жж. 
Жалал-Абад мамадминистрация-
сында бєлїм адиси, башкы адис, 
2010-2012-жж. «Тагай-Бий» ком-
плексинде башкы директор, 2012-
2018-жж. Жалал-Абад шаардык 
кеўешинин тєрагасы, депутаты 
болгон. 2018-жылдын 11-июнунан 
тарта Жалал-Абад шаарынын мэри 
болуп иштеген.

Їй-бїлєлїї, эки кыз, эки уулдун 
атасы.

ЖАЛАЛ-АБАДДЫН ЭКС-МЭРИ ЖЕТИ-ЄГЇЗГЄ АКИМ БОЛУП КЕЛДИ

Бишкек шаарынын Свердлов 
районунун акими болуп Сарга-
заков Максатбек Таштанбекович 
дайындалды. Ал 1979-ж. 28- 
июлда тєрєлгєн. КМУдан (1996-
2001-жж.) эколог адистигин алган. 
2001-ж. механик, 2003-2004-жж. 
Октябрь санкомбинатында улук 
техник, 2004-2007-жж. Бишкек 
шаарынын Октябрь райадмини-
страциясында адис, башкы адис, 
бєлїм башчы, 2008-ж. Бишкек 
шаарынын мэриясында бєлїмдїн 
башкы адиси, 2008-2009-жж. КР 
Борбордук шайлоо комиссиясын-
да жетектєєчї адис, сектор башчы, 

2011-2012-жж. Кыргыз Республи-
касынын Германия Федеративдїї 
Республикасынын элчилигинде 
Кеўсе менеджери, 2013-ж. Транс-
порт жана коммуникациялар ми-
нистрлигинде кеўешчи, 2014-ж. 
«ИлТегСтрой» курулуш компа-
ниясында юрист, 2014-2016-жж. 
Социалдык єнїктїрїї министрли-
гинде кеўешчи, 2016-2017-жж. КР 
Жогорку Кеўештин»Ата Мекен» 
парламенттик фракциясынын кат-
чылыгында жетекчи, 2020-ж. «Эл 
аралык коомдук пикир институту» 
коомдук фондунда башкармалык-
тын тєрагасы болуп иштеген.

МАКСАТБЕК САРГАЗАКОВ СВЕРДЛОВ РАЙОНУНУН АКИМИ БОЛДУ

Президент Садыр Жапаров 
кол койгон Жарлыкка ылайык, 
Сабиров Равшанбек Азатович 
КР Президентине караштуу Ин-

вестициялар боюнча улуттук 
агенттиктин директору болуп дай-
ындалды. Буга чейин Президент 
Садыр Жапаров “Инвестициялар 
чєйрєсїндєгї башкаруу систе-
масын єркїндєтїї жана КРдин 
инвестициялык потенциалын 
жогорулатуу боюнча чаралар 
жєнїндє” Жарлыкка кол коюп, 
анда “КРдин Инвестициялар 
жана єнїктїрїї боюнча агенттиги 
«KADI» мамлекеттик мекемеси-
нин базасында КР Президентине 
караштуу Инвестициялар боюнча 
улуттук агенттикти тїзїї тапшы-
рылганы айтылган. Р.Сабиров 
1970-ж. 18-февралда Ош об-
лусунун Жаўы-Арык айылында 
туулган. КУУнун бухгалтердик 
эсеп жана коммерция факуль-
тетин аяктаган. Ушул эле окуу 

жайда «бажы иши» адистиги 
боюнча окуган. 1986 -ж. Кара-
Суу районундагы «Кыргызстан» 
совхозунда жумушчу, 2001-2010-
жж. «Наар» ЖЧКсынын башкы 
директору, 2004-2010-жж. «Кер-
бен» комплексинин директору, 
КР Коомдук палатасынын мїчєсї,  
Кыргызстан элдеринин ассам-
блеясынын тєрагасынын орун 
басары, Коомчулук менен бай-
ланыш боюнча Консультативдик 
кеўештин мїчєсї, 2010-2011- ЖК 
депутаты, 2011-2012 -жж. Соци-
алдык єнїктїрїї министри болуп 
иштеген. 2020-ж. вице-премьер 
болуп дайындалган. 2021-ж. 
Президенттин кеўешчиси кызма-
тына келген. 2021 -ж. ЖКнын VII 
чакырылышынын депутаты болуп 
шайланган.

РАВШАНБЕК САБИРОВ ЖАЎЫ ТЇЗЇЛГЄН ИНВЕСТИЦИЯЛАР 
БОЮНЧА УЛУТТУК АГЕНТТИКТИ ЖЕТЕКТЕЙТ

Саламаттыкты сактоо мини-
стри Алымкадыр Бейшеналиев 
Жалал-Абад облустук жїрєк-кан 
тамыр хирургиясы илимий бор-
борунун директору Калдарбек Аб-
драмановду кызматтан алып жат-
канын билдирди. Бул тууралуу ал 
Бишкек шаардык клиникалык тез 
жардам ооруканасына барганда 
айтты. Министрдин айтымында, 
Калдарбек Абдраманов илимий 
борбордогу каржылык мыйзам 
бузуулардан улам кызматтан 
алынууда. «Анын жеке кардиоло-
гиялык борборлору бар. Ал мам-

лекеттик мекемени жеке менчик 
кылып алган. Єз чєнтєгї менен 
мамлекеттин чєнтєгїн алмаш-
тырып алган», - деп тїшїндїрдї 
Алымкадыр Бейшеналиев.

Эмне їчїн директорду жєн 
эле бошотуп жатканы, укук коргоо 
органдарына текшерїї козгобой 
жатканы тууралуу суроого ми-
нистр: «Укук коргоо органдарын, 
сотторду сатып алышкан. Кєп 
жылдар бою ушундай болгон. 
Эбак эле УКМК Исманкуловду, 
Жумабековду жана башкаларды 
камаш керек болчу”, -деди ал.

Алымкадыр БЕЙШЕНАЛИЕВ: 

КАЛДАРБЕК АБДРАМАНОВ МЫЙЗАМ БУЗГАНДЫГЫ ЇЧЇН 
КЫЗМАТТАН АЛЫНУУДА

УКМКнын басма сєз кызматы  
билдиргендей, атайын кызматтын 
кызматкерлери мамлекеттик ме-
кемелердин, министрликтердин, 
ведомстволордун жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органдарынын 
кызматкерлерине жана жетекчиле-
рине карата жогорку билими туура-
луу дипломдорунун аныктыгынын 
ырастоо боюнча  он миўдеген мате-
риалдарды текшерїїдє.

Жасалма диплом колдонгон 
деген шек менен жалпысынан: 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеўешинин 4 депутаты, Жогорку 
Кеўештин Аппаратынын кызматкери, Шаардык кеўештин 3 депута-
ты, 2 судья, Эсеп палатасынын аудитору, 10 милиция кызматкери, 
УКМКнын Чек ара кызматынын кызматкери, МСКнын 3 кызматкери, 
Тышкы иштер министрлигинде 6 кызматкер,  Экономика министрли-
гинде 2 кызматкер, Транспорт министрлигинде 2 кызматкер,  Айыл 
чарба министрлигинде 4 кызматкер,  Санариптик єнїктїрїї минис-
трлигинин кызматкери, Жаратылыш ресурстары, экология жана тех-
никалык кєзємєл министрлигинин кызматкери, Дин иштери боюнча 
мамлекеттик комиссиянын кызматкери, Медициналык кызматкер, 17 
билим берїї кызматкери, Социалдык фонддун кызматкери, 2 банк 
кызматкери, 4 муниципалдык кызматкер, МТУ адиси, Президенттин 
облустагы ыйгарым укуктуу єкїлїнїн орун басары,  мэр, экс-мэр, 
вице-мэр, шаардык кеўештин кызматкери, аким,  7 айыл аймагынын 
башчылары, айыл аймагынын башчысынын 2 орун басары, айылдык 
кеўештин 5 депутаты текшерилїїдє.

Ошондой эле, кесиптик лицейдин окуучуларына мыйзамсыз 
диплом берїї боюнча 1 коррупциялык схема текшерилїїдє. Мам-
лекеттик жана муниципалдык кызматкерлер арасында жїргїзїлгєн 
тїшїндїрїї иштеринин натыйжасында 9 адам єз каалоосу менен 
дипломун тапшырса, 16 адам єз каалоосу менен жумуштан кеткен. 
12 мамлекеттик кызматкердин чет элдик жарандыгы бар-жогу тек-
шерилип жатат.

ЖАСАЛМА ДИПЛОМДОРДУ 
ТЕКШЕРЇЇ УЛАНУУДА

JDS ОКУТУУ ПРОГРАММАСЫНЫН 
КЕЗЕКТЕГИ ТОБУ АНЫКТАЛУУДА
Кыргыз Республикасынын єкмєтї жана Япония єкмєтї тарабынан 

тїзїлгєн техникалык келишиминин негизинде Япониянын Эл аралык 
кызматташуу борборунун (JICA) JDS долбоорунун алкагында16-топту 
даярдоо їчїн талапкерлер менен кезектеги аўгемелешїї єткєрїлїп 
жатат.

Талапкерлер ме-
нен аўгемелешїї їчїн 
тїзїлгєн Башкаруу 
комиссиясынын ку-
рамын Министрлер 
кабинетине караштуу 
Мамлекеттик кызмат 
жана жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу 
иштери боюнча мам-
лекеттик агенттиктин 
директору Элчибек 
Жантаев ,  Япония-
нын Кыргызстандагы 
ыйгарым укуктуу эл-
чиси Маэда Сигаки, 
JICAнын Кыргызстан-
дагы туруктуу єкїлї Кавамато Кироюки жана Президенттик админи-
страциянын, ТИМдин, Каржы министрлигинин єкїлдєрї тїздї.

2022-2023-окуу жылында Японияда магистратура жана доктор-
антурада билимин жогорулатуу їчїн JDS долбоорунун алкагында 
91 мамлекеттик жана муниципалдык кызматкер арыз тапшырган. 
Документтерин текшерїїдєн єткєрїп, англис тили жана математика 
сабактарынан экзамен алынган соў 84 талапкер татыктуу  деп табыл-
ган. Кабыл алынган арыздарды баалоодон кийин 49 талапкер 1-турдан 
єткєн. Сынактын 2-туру катары саналган техникалык аўгемелешїїдєн 
кийин 30 талапкер тандалып алынган болчу. Алар сынактын кийинки 
баскычы - Башкаруу комиссиясы менен аўгемелешїїдєн єтїїдє.

МААЛЫМАТ ЇЧЇН: Бїгїнкї кїнгє JDS долбоору менен Япония-
дан 209 стипендиат билимин жогорулатып, магистрдик даражасын 
коргоп келишти. 39 стипендиат окуп жатат. Билимин жогорулатып 
келген 209 стипендиаттын ичинен 144 бїтїрїїчї мамлекеттик жана 
муниципалдык кызматтарда иштешїїдє.  65 стипендиат єз каалоо-
лору менен жумуштан кетишкен (келишимде кєрсєтїлгєн мєєнєттєрї 
аяктаган соў).

Рысбай САГЫНОВ
«ММ Кызмат»



315-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Тест-хроника

Бул тууралуу Жогорку Кеўештин 
тармактык комитетинин жыйынында 
Дары-дармектер жана медициналык 
техника департаментинин директору 
Нурдин Кагаздиев билдирди. Анын 
айтымында, DLO жїргїзгєн монито-
рингге ылайык,  дары-дармектердин 
5% гана Кыргызстанга Украинадан, 
16%ы Орусиядан келген. «Рынокто 
эч кандай ызы-чуу болбошу їчїн биз 
эў зарыл дарылардын тизмесинен 
каттоосуз алып кирїїнї сунуштап 

жатабыз. Долбоор даяр, ал макул-
дашылып жатат. Дарысыз калуу 
коркунучу жок, эки-їч айга жетет», 
- деди департамент  башчысы. Би-
рок, дарылардын баасы кєтєрїлїшї 
мїмкїн. “Доллар кєтєрїлдї. Баалар-
ды жєнгє салууну беш айга токтото-
лу деп атабыз. Себеби, фирмалар 
дары-дармектерди алып келїї 
рентабелдїї эмес болсо, аларды 
алып келїїнї токтотот”, - деп бел-
гиледи Кагаздиев.

Ат-Башы районунун Ак-Жар айыл єкмєтї 
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери,  
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї тармактык багыты бо-
юнча тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 
5 жылдан кем эмес иш стажы.

Улук кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
-  экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлу-
учу квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - 

муниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим (гуманитардык, экономика 

жана башкаруу).

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-
дын бардык топтору їчїн:

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тил-
дерди билїї;

- Компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык про-
дуктыларды билїї (Word, Excel, 
САНАРИП, СЭД, маалыматтык-
укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 
кєктєп тапшыруу керек:

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана ма-
алыматтары белгиленген тартипке 
жооп бербеген жарандар конкурска 
катышпайт.

Документтерди кабыл алуу Ак-
Жар  айыл  аймагынын  кеўсесинин 
1-кабинетинде 3-марттан тартып 
17-мартка саат 18:00го чейин кабыл 
алынат. Сурап билїї 03534 23137.

“Жибек жолу” туризм ассоци-
ациясынын жетекчиси Владимир 
Комиссаров Бишкекте єткєн онлайн- 
брифинг учурунда Кыргызстандын 
туристтик єлкє катары белгисиз 
экенин, ошондой эле єлкєдє ту-
ристтердин аздыгы тууралуу маселе 
кєтєрдї.

«Бизде 8 миллион турист бар деп 
сыймыктанып айтып жатабыз, бирок 
алар чыныгы туристтерби? Булар 
чындыгында мамлекетке киреше 
алып келген туристтер эмес. Бизде 
тейлєє рыногу бар, бирок керектєє 
рыногу жок», - деди ал. Ассоциация 
башчысы 90-жылдардын башында  
туризм тармагында Кыргызстан ме-

нен Грузиянын акыбалы бирдей бол-
гондугун, бирок азыркы учурда абал 
таптакыр башкача экендигин айтты.

 “Ал жакта деўгээл бир топ жого-
ру. Мен кээ бир єнїктїрїї документ-
терин талдап чыктым – алар теў 
салмактуу єнїгїїгє ээ болду, кызмат 
кєрсєтїї рыногу керектєєчї менен 
бир убакта єнїккєн», - деди ал.

Комиссаровдун айтымында, кыр-
даал Кыргызстандын туристтер їчїн 
жеткиликтїїлїгїнїн начардыгынан 
жана туризмдин коопсуздугунун 
тємєн деўгээли, жада калса, тар-
макты єнїктїрїї документтеринде 
да чагылдырылбаганы менен на-
чарлап жатат.

«Бардык окуялардын фонунда 
Орусиядагы мигранттарыбыз жу-
мушсуз калып, Кыргызстанга кай-
тып келїїгє аргасыз болушту», - 
деди депутат Миргїл Темирбаева 
Жогорку Кеўештин жыйынында. 
Анын айтымында, билеттердин 
баасы кєтєрїлїп, каттамдардын 
саны азайып, бул мигранттар їчїн 

чоў кєйгєй жаратты. 
«Эл аралык темир жол аркы-

луу жїргїнчїлєрдї  ташуу кай-
радан жанданса жакшы болмок. 
Мигранттарыбыздын  мекени -
не  жетїїсїн  жеўилдетїї  їчїн 
Казакстан жана Орусия менен 
сїйлєшїї процесстерин тездетїї 
зарыл», - деди ал.

ДАРЫ-ДАРМЕКТИН БААСЫ КЄТЄРЇЛЇШЇ МЇМКЇН

ТУРИЗМ ТАРМАГЫ ЭМНЕГЕ ЄНЇКПЄЙТ?

Миргїл ТЕМИРБАЕВА: 

ТЕМИР ЖОЛ АРКЫЛУУ ЖЇРГЇНЧЇЛЄРДЇ 
ТАШУУНУ КАЙРАДАН ЖАНДАНТУУ КЕРЕК

Айыл єкмєтїнє

Тестирлєє борборунда 10-14-март кїндєрї регионалдык 
жана муниципалдык резервдердин катарын толуктоо жана 
бош кызмат орундары їчїн тестирлєє болуп єттї. Муници-
палдык резервдердин катарын толуктоо їчїн тестирлєєгє 
103 талапкер катышты. Босоголук чектен 61 талапкер єтїп, 
сынактын кийинки баскычы  аўгемелешїїгє уруксат алышты.

10-март кїнї Билим берїї жана илим министрлигинин 

жетектєєчї адис кызмат орду їчїн 4 талапкер атаанда-
шып, 3 талапкер босоголук чекти багындыра алган.

14-мартта Санариптик єнїктїрїї министрлигине ка-
раштуу Мамлекеттик архив кызматынын кызматтык бош 
орундары їчїн талапкерлер атаандашты. Кызматтын-
ведомстволук архивдер менен иштєє жана кєзємєлдєє 
бєлїмїнїн башкы адиси їчїн 2 талапкер атаандашып, 

экєє теў босоголук чекти багындыра алды. Аталган кыз-
маттын ушул эле бєлїмїнїн башкы инспектор кызматтык 
бош оруну їчїн 4 талапкер тестирлєєгє катышкан. Бо-
соголук чектен  4 талапкер теў єттї. Мамлекеттик архив 
кызматынын кадрдык-уюштуруу жана документтерди 
камсыздоо бєлїмїнїн  адиси кызматтык бош оруну їчїн 9 
талапкер ат салышкан. Босоголук чектен 7 талапкер єттї.

МУНИЦИПАЛДЫК РЕЗЕРВГЕ КИРЇЇ ЇЧЇН 103 ТАЛАПКЕР ТЕСТИРЛЄЄГЄ КАТЫШТЫ



4 15-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaтВакансиялар

Айыл єкмєтїнє

Ат-Башы районунун Ак-Муз айыл єкмєтї 
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ат-Башы районунун Ат-Башы  айыл єкмєтї 
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Нарын районунун Казан-Куйган айыл єкмєтї 
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ак-Талаа районунун Коўорчок айыл єкмєтї
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Нарын районунун Ак-Кудук айыл єкмєтї
Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кыргыз Республикасынын 
Нарын облусунун Нарын райондук 

мамлекеттик администрациясы башкы, улук 
жана кенже административдик кызмат 

орундарынын кадрлар резервин тїзїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ. 

Толук маалыматты Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин расмий сайтынан 
ала аласыздар.

Башкы кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери,  
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, гуманитардык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї тармактык багыты бо-
юнча тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 
5 жылдан кем эмес иш стажы.

Улук кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, гуманитардык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол 
жана курулуш, табият таануу 
илимдери,  энергетика жана элек-
троэнергетика, башкаруу, сала-
маттыкты сактоо, гуманитар-
дык, педагогикалык, гуманитар-
дык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї тармактык багыты бо-
юнча тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 
5 жылдан кем эмес иш стажы.

Улук кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, гуманитардык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол 
жана курулуш, табият таануу 
илимдери,  энергетика жана элек-
троэнергетика, башкаруу, сала-
маттыкты сактоо, гуманитар-
дык, педагогикалык, гуманитар-
дык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же муници-
палдык кызмат стажы же тиешелїї 
тармактык багыты боюнча тиешелїї 
кесиптик чєйрєдєгї 5 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Улук кызмат ордуна коюлуучу  
квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, гуманитардык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери,  
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї тармактык багыты бо-
юнча тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 
5 жылдан кем эмес иш стажы.

Улук кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык  талаптар

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педагоги-
калык, социалдык багыттардагы 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлу-
учу квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - 

муниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим (гуманитардык, экономика 
жана башкаруу).

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-

Кенже кызмат ордуна коюлу-
учу квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - 

муниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим. 

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-
дын бардык топтору їчїн:

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тил-
дерди билїї;

- Компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык про-
дуктыларды билїї (Word, Excel, 
САНАРИП, СЭД, маалыматтык-
укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 
кєктєп тапшыруу керек:

кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - му-

ниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим (гуманитардык, экономика 
жана башкаруу).

Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-
дын бардык топтору їчїн:

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тилдерди 
билїї;

- Компьютердик сабаттуулук жана 
керектїї программалык продуктылар-
ды билїї (Word, Excel, САНАРИП, СЭД, 
маалыматтык-укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 

кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - му-

ниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим (гуманитардык, экономика 
жана башкаруу).

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-
дын бардык топтору їчїн:

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тилдер-
ди билїї;

- Компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык про-
дуктыларды билїї (Word, Excel, 
САНАРИП, СЭД, маалыматтык-
укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

Кесиптик билимдин деўгээли:
- кенже кызмат орундары - му-

ниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим, гуманитардык, экономика 
жана башкаруу).

 
Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызматтар-
дын бардык топтору їчїн:

- Кызматтык милдеттерин ат-
каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тилдер-
ди билїї;

- Компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык про-
дуктыларды билїї (Word, Excel, 
САНАРИП, СЭД, маалыматтык-
укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 
кєктєп тапшыруу керек:

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

дын бардык топтору їчїн:
- Кызматтык милдеттерин ат-

каруу їчїн зарыл болгон деўгээлде 
мамлекеттик жана расмий тил-
дерди билїї;

- Компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык про-
дуктыларды билїї (Word, Excel, 
САНАРИП, СЭД, маалыматтык-
укуктук системасы).

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 
кєктєп тапшыруу керек:

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана ма-
алыматтары белгиленген тартипке 
жооп бербеген жарандар конкурска 
катышпайт.

Документтерди кабыл алуу Ак-
Муз айыл єкмєтїнїн кеўсесинде 
он кїндїн ичинде кабыл алынат.

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана ма-
алыматтары белгиленген тартипке 
жооп бербеген жарандар конкурска 
катышпайт.

Документтер Ат-Башы айыл 
єкмєтїнїн кеўсесинде 10 жумушчу 
кїндїн ичинде кабыл  алынат.

кєктєп тапшыруу керек:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана 
маалыматтары белгиленген тартип-
ке жооп бербеген жарандар конкур-
ска катышпайт.

Документтерди кабыл алуу 
Казан-Куйган айыл єкмєтїнїн 
кеўсесинде он кїндїн ичинде ка-
был алынат.

кєктєп тапшыруу керек:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны 

кєрсєтїї менен), єздїк таржымал 
(соттуулугу бар же жок экендиги 
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї 
менен); 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана 
маалыматтары белгиленген тартип-
ке жооп бербеген жарандар конкур-
ска катышпайт.

Документтерди кабыл  алуу  
Коўорчок  айыл  єкмєтїнїн  
кеўсесинде жарыя чыккандан 
тартып он календарлык кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш 
стажы бар болсо); 

- илимий даражаны жана илимий 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

Жєнєткєн документтери жана 
маалыматтары белгиленген тартип-
ке жооп бербеген жарандар конкур-
ска катышпайт.

Документтерди кабыл алуу Ак-
Кудук айыл єкмєтїнїн кеўсесинде 
жарыя  чыккандан  тартып  он 
календарлык  кїндїн  ичинде 
жїргїзїлєт.



515-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Їлгї

- Алгач Чаек айыл аймагы боюнча 
кыскача маалымат берсеўиз?

- Чаек айыл аймагы  5 айылдан турат: 
Чаек, Актатыр, Чукур-Аксеки, Шортон жана 
Бештерек. Айыл аймагында 2022-жылдын 
1-январына  карата  2932 тїтїн,  12689 калк 
жашайт. Айыл єкмєтїнїн карамагында 3 
орто мектеп, 1 мектеп гимназия, 4 бала 
бакча, 1 балдар їйї, 1 китепкана бар. 
Мектеп, бала бакчалардын эмгек акысы-
нан башка чыгымдары айыл єкмєтїнїн 
бюджетинен каржыланат.

- Айыл тургундарын кєбїнчє кандай 
маселелер тїйшєлтєт?

- Айыл єкмєтї айыл тургундары менен 
тыгыз иштешет. Андыктан 2021-жылы 
жалпы 807 арыз-даттануу келип тїшкєн. 
Бул 2020-жылга салыштырмалуу 157 
арызга кєп. Эл учеттон чыгуу, мал каттатуу, 
єзїнчє тїтїн, материалдык жардам сурап, 
таза суу, жерлеринин чектерин аныктоо, 
ижарага жер алуу, бак-теректерди кыюуга 
уруксат алуу, таштандыларды чыгаруу,  
турак жай салуу їчїн жер аянтын алуу жаа-
тында кєбїрєєк кайрылышат. Арыздардын 
маанисине жараша єз мєєнєтїндє чечип 
берїї аракеттери кєрїлєт. 

- Мектептер, бала бакчалар тууралуу 
айтсаўыз, айыл єкмєтїнїн аларга жар-
дам берїї мїмкїнчїлїгї барбы?

- Т.Турсунбаева атындагы мектеп 
гимназиясында учурда 1023 окуучу билим 
алып жатат, 64 мугалим эмгектенет, 38 
класс-комплект бар. Мектеп-гимназияга 
Чаек айыл єкмєтї тарабынан 80 000 сом 
бєлїнїп, мектепке керектелїїчї каражат-
тар алынган. М.Алыбаев атындагы орто 
мектебинде 410 окуучу окуйт. 36 мугалим 
эмгектенет. Айыл єкмєтї тарабынан мек-
тептин материалдык-техникалык базасын 
чыўдоо їчїн интернет байланышы коюлуп, 
иштєєгє ыўгайлуу жана ыкчам маалымат 

берїїгє шарттар тїзїлдї. Башка мектеп-
терге да мїмкїнчїлїккє жараша жардам 
берїїдєбїз. 

Ал эми жатак, ашканага керектелїїчї 
жыгач курулуш материалдарын Жумгал 
балдар бакчалары боюнча айтсам, Шаб-
данбек улуу Алтынбек атындагы балдар 
бакчасында 6 тайпада 213 бала тарбия-
ланат. Жалпы 36 кызматкер  эмгектенет. 
Айыл єкмєтї тарабынан бала бакчага 195 
000 сомго автомат кир жуучу машина, чаў 
соргуч жана башка ашканага керектелїїчї 
материалдар сатылып алынган. Учурдагы 
ремонт иштерине 182 410 сом бєлїнїп, 
трансформатордон бала бакчанын имара-
тына жер асты менен кабель киргизилди, 
электр казандын моторлору жана їч фаза-
лык эки автомат менен электр эсептегич-
тери алмаштырылды. 

Миўбаев Эрнис атындагы балдар 
бакчасында 76 бала тарбияланат. 18 жу-
мушчу-кызматкер эмгектенет. Жергиликтїї 
бюджеттин жана республикалык бюджет-
тин каржылоосу менен бакчага кошумча 
курулуш курулуп жатат, учурда курулуштун 
фундаменти куюлуп, дубалы менен чаты-
рына чейин бїткєрїлгєн. 

“Нур-Булак” балдар їйїндє 5 кызмат-
кер эмгектенет, азыркы учурда  18 бала 
тарбияланат. Балдар їйїнїн эў кєйгєйлїї 
маселелеринин бири – кємїр сактоочу 
жайдын жоктугу, жылына 38 тонна кємїр 
тїшєт. Кємїр кампа салууга 2022-жылдын 
бюджетине кароо боюнча сунуш берилди. 

Актатыр бала бакчасында 90  бала 
тарбияланат, 25 жумушчу кызматкер эмгек-
тенет. Актатыр бала бакчасы О. Ногойбаев 
мектебинин эски имаратында жайгашкан. 
Чаек айыл єкмєтїнїн 2021-жылдын  бюд-
жетинен сатып алууга деп,  65 000 сом акча 
каражаты бєлїнгєн, тендер аркылуу 49 000 
сомго шейшеп, жана электр эт туурагычы 
алынды. Учурдагы ремонт иштерине 52 
000 сом акча каражаты бєлїнїп, бакчанын 
ремонт иштери жїргїзїлгєн. Эми айлана-
тегерегин тостуруу, жашылдандыруу, сел-
кинчек, турник жана беседкаларды орнотуу 
иштерин жасоого аракеттер кєрїлїїдє.  

- Айыл єкмєттє аз камсыз болгон їй-
бїлєлєргє кємєк кєрсєтїї каралганбы?

- Каралган, аз камсыз болгон їй-
бїлєлєр жеринен барып аныкталат. 2021-
жылы 273 їй-бїлє жакыр, 708 їй-бїлє 
жарды, 329 їй-бїлє кедей деп аныкталды. 
Аларга жєлєкпул социалдык єнїгїї баш-
кармалыгы тарабынан кабыл алынган 
шартта берилет. Айыл аймагындагы ички 
жана тышкы мигранттарга да кєзємєл 
жїргїзїлєт. Мындан сырткары, коомдук 
жумуштарга тартылып жаза мєєнєтїнє 
соттолгон жарандарга жеринен барып акт 
тїзїлїп, кєзємєлгє алынып турат. Кыргыз 
кємїр ишканасы тарабынан 16 тонна кємїр 
тїшїп, жакыр 16 їй-бїлєгє 1 тоннадан 
кємїр таратылып берилди. Айыл аймагын-
да 2 жерге кємїр кампалары уюштурулуп, 
2000-2500 сомго чейин сатылды.

- Ветеринардык-санитардык иштер 
жакшы жїргїзїлбєгєндїктєн айрым 
айыл аймактарда мал ылаўы кїчєп 
кетїїдє. Сиздердечи?

- Малдын жугуштуу ооруларын алдын 
алуу боюнча бир катар иштер аткарылды. 
Айыл єкмєтїнїн  ветадиси, ветсервистер 
жана райондук фитосанитардык башкар-
малыгы менен биргеликте 1146 баш уйдан, 
15 баш бука, 96 баш кочкордон жана 75 
баш жылкыдан  кан алынып, єтє коркунуч-
туу бруцеллез, кээнги, манка, хламидиоз 
жана инфекциялык эпидимит ылаўдарына 
текшерилди. Мындан сырткары капроло-
гиялык изилдєє боюнча 20 баш уй, 60 баш 
кой-эчки, 12 баш жылкы жана 75 баш иттен 
паразитардык ылаўдарга текшерилди, 
7965 баш уй баласы шарп ылаўына каршы 
эмдєєдєн єттї. Бїгїнкї кїндє 1311 баш ири 
мїйїздїї бодо малга бирка тагылды. 294 
баш жылкыга чип басылып, идентификаци-
ядан єткєрїлдї. 86 баш жолбун ит атылып, 
ветеринардык эрежеге ылайык кємїлдї.

- Айыл аймагында таза суу маселеси 
кандай? 

Рустам АЛЫМКУЛОВ:

АЙЫЛ ЄКМЄТЇ АЙЫЛ ТУРГУНДАРЫ 
МЕНЕН ТЫГЫЗ ИШТЕШЕТ

Нарын облусунун Жумгал районунун Чаек айыл єкмєтї республикадагы їлгїлїї, мыкты айыл єкмєттєрїнїн 
бири. Бул айыл єкмєтї  жыл сайын єтїїчї республикалык  сынакта 2019-жылдын жыйынтыгы менен 
«Эў мыкты айыл єкмєтї» наамын жеўип алган. Аталган айыл єкмєтї єткєн 2021-жылды да ийгиликтїї 
жыйынтыктаганынан кабардар болдук. Айыл єкмєтїнїн башчысы АЛЫМКУЛОВ Рустам Темиркулович 
менен айыл єкмєтїнїн социалдык-экономикалык ал-абалы тууралуу маек курдук.

- Чаек айыл єкмєтїнїн алдында  “Ча-
ек-сууканал” ишканасы иштейт. Ишкана 
єзїн єзї каржылоо менен калкка кызмат 
кєрсєтїїдє. Ишканада 19 жумушчу, кыз-
маткер эмгектенип, айыл аймагындагы 
калкты таза суу менен кымсыздоо мил-
детин аткарат. Ишкананын карамагында 
3 суу топтому бар. Узун-Булак суу башы 
1967-жылы, Чукур суу топтому 1973- жылы 
курулган. 2019-жылы курулган Актатыр 
айылындагы “Бїбї-Айша апа” СОППВсу 
жоюлуп, жергиликтїї жамааттын єтїнїчї 
менен 2020-жылы “Чаек-сууканал” муни-
ципалдык ишканага єткєрїлїп берилген. 
Ишкана 3 орто мектепти, 1 балдар їйїн, 
3 бала бакчаны, райондук оорукананы, 
аймактагы мекемелерди, ашкана мончо, 
соода тїйїндєрїн, таза суу тїтїгї тар-
тылган жерлерди жана айыл тургундарын 
тейлеп, авариялык бузулган жерлерге єз 
убагында ремонт иштерин жїргїзїїдє. Таза 
суунун инфраструктурасынын пайдалануу 
мєєнєттєрї жетип, кайра реконструкция же, 
башкача айтканда, 5 аймакка  жалпы узун-
дугу 85 км ге чейин толук кандуу суу тїтїгїн 
тартуу иштери бїгїнкї кїндїн талабы.

- Айыл аймагынын инфраструкту-
расын єнїктїрїї, инвестиция тартуу 
боюнча кандай иштер жасалды?

- Бул жаатта да бир топ иштерди аткар-
дык. МЕРСИКО уюму тарабынан Кекилик 
уулу Жолдошбек атындагы орто мектебине 
ажаткана курулду, жалпы наркы 1600 000  
сом. Мунун ичинен  жергиликтїї бюджет-
тен 177 000 сом, МЕРСИКО уюмунан 1 423 
000 сом каралган. Жергиликтїї бюджеттин 
каржылоосу менен Чаек айылындагы 
“Май-Кокту” участкасындагы  таштанды 
тєгїїчї жайдын айланасы  507 000 сом-
го тосулду. Ж. Турускулов тарабынан 
М.Алыбаев кєчєсїндєгї кичи футбол аянт-
часынын газону алмаштырылып, оўдоо 
иштери жїргїзїлдї. Жергиликтїї бюджет-
тен 386 000 сом акча каражаты бєлїнгєн. 
Жумгал райондук єнїктїрїї фондусунун 
каржылоосу менен Чукур айылындагы кичи 
футбол аянтчасы оўдолуп, газон тєшєлїп, 
ага 1 420 564 сом жумшалды. Жергиликтїї 
бюджеттин каржылоосу менен Беш-
Терек айылына кичи футбол аянтчасы 
курулууда. Бїгїнкї кїнгє 24 % жумуш иши 
бїткєрїлгєн. Жалпы: 20 000 000 сом карал-
ган. Жергиликтїї бюджеттин  жана респу-
бликалык бюджеттин каржылоосу менен 
Миўбаев Эрнис атындагы бала бакчасына 
кошумча имарат курулууда. Бїгїнкї кїнгє 
37 % жумуш иштери бїткєрїлгєн. Жалпы 
35 00000 сом, мунун ичинен жергиликтїї 
бюджеттин каржылоосу 1 600 000 сом. 
Жумгал райондук єнїктїрїї фондусунун 
жана жергиликтїї бюджеттин каржылоосу 
менен М.Алыбаев кєчєсїнє кїрєш залы 
курулууда. Бїгїнкї кїнгє имараттын пай-
дубалы курулуп бїткєн. Жалпы наркы 21 
877 351сом, єздїк салым 4 000 000 сом.

- Айылдарды  таштандылардан 
арылтуу жагы кандай?

- Айыл аймагынан жумасына 6 жолу 
таштандылар чыгарылат жана Э. Матыев 
атындагы борбордук  кєчє шыпырылып 
ирээтке келтирилип турат. Айыл аймагы 
боюнча ар бир айда болжол менен 50 тонна 
таштанды чыгарылат. Мындан сырткары, 
СЭС, военкомат, сот, соцфонд, айыл банк, 
Ауридин базары, ветлаборатория мекеме-
лери менен келишим тїзїлїп, єз убагында  
таштандылар чыгарылып турат. Ал эми 
менчик їйлєрдєн 50 сомдон чогултулуп, 
1080 їй менен келишим тїзїлгєн. Айыл ай-
магындагы кафе жана соода тїйїндєрїнєн 
50 ишкерге 50 сомдон, 53 ишкерге 100 
сомдон келишимдер тїзїлгєн. 2021-жылга 
план 400 000  миў сом, аткарылганы  443 
900 миў сомду тїздї.

Маек курган 
Дайырбек МЕЙМАНОВАйыл єкмєттїн эмгек жамааты.
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МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт

Араван районунун Тєє-Моюн айыл єкмєтї
кезектеги бош административдик муниципалдык кызмат 

орундарына 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Вакансии

Жооптуу катчы – (Г-Б – 1 шт. 
бир.)

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, финансылык экономи-
калык, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 
жылдан кем эмес иш стажы.

Башкы адис – сатып алуулар 
боюнча –  (1 шт. бир.)

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим – юриспру-
денция, укук таануу адистиктери 
боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Социалдык маселелер боюнча 
жетектєєчї адис – (1 шт. бир.)

1 )  Кесип ти к  билимдин 

Маевский айыл окмоту Аламудунского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  

на замещение следующих вакантных административных 
муниципальных должностей:

Заведующий ФЭО – (С-А – 
1 ед.)

1) уровень профессионально-
го образования:

- высшее образование в сфере 
экономики и финансов, бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита, 
налогов и налогообложения.

2) стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или му-

ниципальной службы по совокупности 
не менее 1 года либо стаж работы в 
соответствующей профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет.

Главный  специалист  по 
расходам – (С-Б – 1 ед.)

    
1) уровень профессионально-

го образования:
- высшее  образование  в сфере  

экономики и финансов, бухгалтер-
ского учета, анализа и аудита, 
налогов и налогообложения.

2) стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или му-

ниципальной службы по совокупности 
не менее 1 года либо стаж работы в 
соответствующей профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет.

Ведущий  специалист  по 
расходам (М-А – 1 ед.)

    
1) уровень профессионально-

го образования:
- высшее либо среднее про-

фессиональное образование по 
направлениям экономики и управ-
ления, финансов, налогов и нало-
гообложения.

2) стаж и опыт работы:
- без предъявления требований 

к стажу.

Документы, необходимые для 
участия в конкурсе:

- личное заявление с указанием 
вакансии;

- резюме;
- копия паспорта;
- личный  листок с фотографи-

ей 3x4 (2 шт.);
- документ об образовании (ко-

пия, заверенная нотариусом либо 
по месту работы);

- трудовая книжка (копия заве-
ренная нотариусом либо по месту 
работы);

- автобиография; 
- справка о несудимости.  

Документы для участия в кон-
курсе необходимо представить в 
течение десяти рабочих дней со 
дня  опубликования  объявления  
в газете по адресу: с. Маевка, ул. 
М. Гвардии 88, тел. 39-58-34.

Жаратылышты пайдалануу, 
аналитика жана мамлекет-
тик экологиялык экспертиза 
бєлїмїнїн жетектєєчї адиси 
(К-А – 1 шт. бир.)

Жаратылышты пайдалануу, 
аналитика жана мамлекет-
тик экологиялык экспертиза 
бєлїмїнїн адиси (К-Б – 1 шт. 
бир.)

Кесиптик билим деўгээли:
Экология жана жаратылыш-

ты пайдалануу, токой жана 
аўчылык чарбасы, экономика, 
юриспруденция, биология, гео-
графия, биоэкология, геоэколо-
гия, гидрогеология, геология, 
тоо-кен тармактары боюнча 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

Кєзємєл-текшерїї кызма-
тынын Таш-Кємїр шаары бо-
юнча башкы тескєєчїсї – (У-Б 
– 1 шт. бир.)

Кесиптик билим деўгээли:
- табигый илимдер (био-

логия, химия, география, био-
экология, экология жана жара-

тылышты пайдалануу, геоэко-
логия, гидрогеология), токой 
ресурстарын кайра єндїрїї жана 
кайра иштетїї, токой чарба-
сы, биологиялык ресурстарды 
кєзємєлдєє, (картография жана 
геоинформатика), гуманитар-
дык илимдер (юриспруденция), 
техникалык илимдер (геодезия 
жана дистанциялык зонд, жерге 
жайгаштыруу жана кадастр), 
айыл чарбасы (агрономия, жай-
ыттарды башкаруу) боюнча 
жогорку билим

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик кызмат же/
жана муниципалдык кызмат 
стажы, же болбосо адистиги 
боюнча 3 жылдан кем эмес иш 
стажы.

Кєзємєл-текшерїї кызма-
тынын Ноокен району боюнча 
тескєєчїсї – (К-Б – 1 шт. бир.)

Кесиптик билим деўгээли:

- табигый илимдер (био-
логия, химия, география, био-
экология, экология жана жара-
тылышты пайдалануу, геоэко-
логия, гидрогеология), токой 
ресурстарын кайра єндїрїї жана 
кайра иштетїї, токой чарба-
сы, биологиялык ресурстарды 
кєзємєлдєє, (картография жана 
геоинформатика), гуманитар-
дык илимдер (юриспруденция), 
техникалык илимдер (геодезия 
жана дистанциялык зонд, жерге 
жайгаштыруу жана кадастр), 
айыл чарбасы (агрономия, жай-
ыттарды башкаруу) боюнча 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

Экологиялык мониторинг 
бєлїмїнїн башкы адиси – (У-Б 
– 1 шт. бир.)

Кесиптик билим деўгээли:
- табигый илимдер химия, 

геохимия, биохимия, биология, 
экология, жаратылышты пай-
далануу, география боюнча 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

- жалпысынан 1 жылдан кем 
эмес мамлекеттик кызмат же/
жана муниципалдык кызмат 
стажы же болбосо адистиги 
боюнча  3 жылдан кем эмес иш 
стажы.

Экологиялык мониторинг 
бєлїмїнїн адиси – (К-Б – 2 шт. 
бир.)

Кесиптик билим деўгээли:
- табигый илимдер химия, 

геохимия, биохимия, биология, 
экология, жаратылышты пай-
далануу, география боюнча 
жогорку билим.

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

Талап кылынуучу доку-
менттер:

- жеке арызы, кадрларды 
каттоо баракчасы, ємїр баяны 
(соттолгондугу же соттол-
богондугу жєнїндє маалымат-
ты кєрсєтїї менен), резюме, 
сїрєтї;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- керектїї кесиптик били-

мин, эмгек стажын жана квали-
фикациясын ырастаган доку-
менттер (эмгек китепчесинин, 
билими, квалификациясын жого-
рулаткандыгы, илимий даража 
же илимий наам берилгенди-
ги жєнїндє документтеринин 
кєчїрмєлєрї нотариустан же 
иштеген жериндеги персоналды 
башкаруу кызматы тарабынан 
кїбєлєндїрїлєт).

Документтерди кабыл алуу 
жарыя ММКда чыккан кїндєн 
баштап 10 календарлык кїндїн 
ичинде тємєнкї дарек боюн-
ча жїргїзїлєт: Жалал-Абад 
шаары, Спутник кичи району, 
Б.Осмонов кєчєсї 130,  тел.: 
(03722) 4-05-11, (0553) 201 588.

Документтер жуманын ишем-
би жана жекшемби кїндєрїнєн 
сырткары ар кїнї саат 9:00дєн 
18:00гє чейин кабыл алынат.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КЄЗЄМЄЛ 
МИНИСТРЛИГИНИН ЖАЛАЛ-АБАД РЕГИОНАЛДЫК БАШКАРМАЛЫГЫ

КАДРЛАРДЫН РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

3) Профессиональные ком-
петенции в соответствии со спе-
циальностями (направлениями) 
образования:

3.1. Знание:
- отличное владение ПК и офис-

ными программами;
- знание государственного и 

официального языков в объеме, не-
обходимом для исполнения обязан-
ностей.

3.2. Умение:
- качественного исполнения 

поручений вышестоящих руководи-
телей;

- качественной подготовки до-
кументов, информации, ответов 
на запросы;

- проведения анализа отече-
ственного и зарубежного опыта 
в соответствующей сфере и его 
использования в практической дея-
тельности;

- эффективного планирования 
своей деятельности в соответ-
ствии с должностными обязанно-
стями;

- рассмотрения и подготовки 
ответов по обращениям граждан;

- деловой переписки на государ-
ственном и/или официальном языке;

- работы в команде;
- обработки больших массивов 

данных;
- сбор данных и анализа инфор-

мации;
- инициативность, ответствен-

ность;
- работы в команде;
- работы с базами данных.

3.3. Навыки:
- работы с нормативными право-

выми актами и применения их на 
практике;

- постановки задач по разработ-
ке компьютерных программ;

- работы с электронными базами 
данных;

- разработки компьютерных 
программ;

- структурного моделирования 
процессов;

- моделирования бизнес-процес-
сов управления;

- составления информационно-
аналитических документов;

- сбора, систематизации и обоб-
щения информации;

- организации и проведения пре-
зентаций, обучающих семинаров;

- организационной работы;
- исследовательской работы;
- планирования задач и оценки 

результатов;
- оперативного исполнения по-

ручений;
- подготовка аналитических до-

кументов.

Перечень требований к спе-
циальностям и направлениям 
для замещения должностей по 
действующей штатной структу-
ре Государственного агентства 
по  делам  государственной 
службы и местного самоуправ-
ления при Кабинете Министров 
Кыргызской Республики, сле-
дующие:

- естественные и технические 
науки: математика, прикладная 
математика и информатика, ин-

форматика  и  вычислительная 
техника, системный анализ и управ-
ление, информационные системы и 
технологии, архитектура и строи-
тельство;

- гуманитарные науки: государ-
ственное и муниципальное управ-
ление, международные отношения, 
экономика, юриспруденция (правове-
дение), управление персоналом, ме-
неджмент, филология, лингвистика, 
история, политология, психология, 
педагогика, журналистика; архивное 
дело;

- сельскохозяйственные науки.

Для участия в отборе представ-
ляются следующие документы, 
подшитые в скоросшиватель (Дело 
№) в следующей последователь-
ности:

1) личное заявление с указанием 
группы государственной должности;

2) резюме (с указанием электрон-
ной почты, телефона);

3) автобиография (с указанием 

сведений об отсутствии судимо-
сти);

4) копии документов, подтверж-
дающих основное и дополнительное 
образование (при наличии), заверен-
ные нотариально или по последнему 
месту работы;

5) копия трудовой книжки (при 
наличии стажа работы), заверенная 
нотариально или по последнему 
месту работы;

6) копии документов о присвое-
нии ученой степени и ученого звания 
(при наличии);

7) копия паспорта (оригинал 
предъявляется по прибытии на 
конкурс).

Для дальнейшего участия в от-
крытом конкурсе будут приглашены 
только те претенденты, документы 
которых соответствуют предъявлен-
ным требованиям.

Контактные данные и адрес пре-
тендентов должны быть указаны 
точно.

Документы принимаются с 
11 марта по 25 марта 2022 года с 
10.00 до 17:00 по адресу: г. Биш-
кек, пр. Чуй 122, Государственное 
агентство по делам госслужбы 
и МСУ, каб.214 (кроме субботы и 
воскресенья).

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ВО ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВ КАДРОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ СТАРШЕЙ И МЛАДШЕЙ ГРУППЫ ВАКАНТНЫХ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ:

(Продолж., нач. на 1 стр.)

деўгээли:
- жогорку билим же орто ке-

сиптик билим – социалдык иш-
тер адистиги боюнча же болбосо 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, финан-
сылык экономикалык, айыл чарба, 
ветеринардык, гуманитардык, пе-
дагогикалык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Жетектєєчї адис  – экономист-
статист  

1) Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку билим же орто кесип-

тик билим - финансылык экономика-
лык, физика-математика илимдери 
же болбосо мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, юриспруден-

ция, айыл чарба, ветеринардык, 
гуманитардык, табигый илимдер, 
техникалык, курулуш, энергетика 
багыттары боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Конкурска катышуучулар жарыя 
гезитке басылган кїндєн тартып 10 
жумушчу кїн ичинде тємєндєгї до-
кументтерди тапшыруу керек: 

- арыз, резюме,  єздїк барак-
ча, диплому менен эмгек китеп-
чесинин  нотариус  тарабынан 
кїбєлєндїрїлгєн кєчїрмєсї, па-
спорттун кєчїрмєсї, 4х6 фото 
сїрєтї, ємїр баян (соттолбогон-
дугу тууралуу маалыматы менен).

Дареги :  Тєє -Моюн  айыл 
єкмєтїнїн имараты, сурап-билїї 
їчїн  тел.: 0774 56 56 76.



715-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Вакансиялар

Улук административдик 
мамлекеттик кызмат орундары-
на квалификациялык талаптар 
белгиленет

Нарын облустук “Сел жана 
суу ташкындарынан коргоо” 
бєлїмїнїн башкы адиси (бух-
галтер) (У-Б) 

1 .  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- жогорку кесиптик билим, 
тємєндєгї багыттар боюнча: 
экономика, каржы, бухгалтердик 
эсеп жана аудит, банктар боюн-
ча иштери, менеджмент.

 
2. Иш стажы жана тажрый-

басы:
-  мамлекеттик жана/же 

муниципалдык  кызматтагы 
жыйынды стажы жалпысынан 
1 жылдан кем эмес же болбосо 
тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

3. Кесиптик  компетент-
тїїлїгї

3.1. Тємєнкїлєрдї билїї: 
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы;
- Кыргыз Республикасынын 

“Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
жєнїндє”;

- Кыргыз Республикасынын 
“Ченемдик укуктук актылары 
жєнїндє” Мыйзамы;

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЄЗГЄЧЄ КЫРДААЛДАР МИНИСТИРЛИГИНЕ КАРАШТУУ 
“СЕЛ ЖАНА СУУ ТАШКЫНДАРЫНАН КОРГОО” КЫЗМАТЫНЫН 

НАРЫН ОБЛУСТУК «СЕЛ ЖАНА СУУ ТАШКЫНДАРЫНАН КОРГОО БЄЛЇМЇ

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
- Кыргыз Республикасынын 

“Жарандардын кайрылууларын ка-
роо тартиби жєнїндє” Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын 
“Коррупцияга каршы аракеттенїї 
жєнїндє” Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын 
2020-жылдын 3-мартындагы    № 
120  “Кыргыз Республикасында 
иш кагаздарын жїргїзїї боюнча 
типтїї нускама жєнїндє” ток-
тому;

- Кыргыз Республикасынын 
Бюджеттик кодекси;

- Кыргыз Республикасынын 
Эмгек кодекси;

- Кыргыз Республикасынын 
“Бухгалтердик эсеп боюнча мый-
замы”; “Мамлекеттик сатып 
алуулар жєнїндє” Мыйзамдарын;

- Кыргыз Республикасынын  
Министрлер Кабинетинин ток-
томунун 2021-жылдын 15-ноя-
брындагы № 262 токтому менен 
бекитилген “Кыргыз Республи-
касынын Єзгєчє кырдаалдар 
министрлиги жєнїндєгї жобосу” 
жана “Кыргыз Республикасынын 
Єзгєчє кырдаалдар министрли-
гине караштуу «Сел жана суу 
ташкындарынан коргоо» кызма-
ты жєнїндєгї жобосу”; 

-  Кыргыз  Республикасы-
нын Єкмєтїнїн 2008-жылдын 
23-январындагы № 22 «Кыр-
гыз  Республикасынын  мам-
лекеттик органдарын жана 
жергиликтїї єз алдынча баш-
каруу органдарын тейлєєчї 
кызматкерлердин эмгек акы-
сынын шарттары жєнїндє»; 
2017-жылдын 1-мартындагы 
№ 131 «Кыргыз Республикасы-
нын мамлекеттик жарандык 
кызматчыларынын жана муни-
ципалдык кызматчыларынын 
ишин баалоо жана эмгек акы 
тєлєє шарттары жєнїндє» 
токтомдорун; Кыргыз Респу-
бликасынын Министрлер Ка-
бинетинин 2021-жылдын 15-но-
ябрындагы № 262 токтому 
менен  бекитилген  Кыргыз 
Республикасынын Єзгєчє кыр-
даалдар министрлиги жєнїндє 
жобону жана Кыргыз Республи-
касынын Єзгєчє кырдаалдар 
министрлигине караштуу “Сел 
жана суу ташкындарынан кор-
гоо” кызматы жєнїндє жобону; 

-  Кыргыз  Республикасы-
нын Финансы министрлигинин 
2018-жылдын 25-декабрындагы 
№ 137 «Мамлекеттик башкаруу 

секторунда бухгалтердик эсеп-
ти жана финансылык отчетту-
улукту жїргїзїї боюнча жобону 
бекитїї жєнїндє» буйругун.

3.2. Билгичтиги:
- 1-С Предприятие 8.3.
- єндїрїштїн менчигинин 

сакталышын, материалдык, 
эмгек жана каржы ресурста-
рынын  сарамжалдуу  колдо-
нулушуна  кєзємєлдєє  жана 
мекеменин  чарбалык-каржы 
ишмердїїлїгїндєгї эсептик 
каттоону уюштурууну;

- маалыматты жыйноо, тал-
доо, системалаштыруу жана 
жалпылоо;

- каржы тартибин бекем-
дєєгє багытталган иш-чара-
ларды жандандырууну  жана 
иштеп чыгууну камсыздоо;

- аналитикалык жана стра-
тегиялык документтерди иш-
теп чыгуу;

- сатып алуу планын да-
ярдоо, жїзєгє ашыруу жана 
жеткирїїчїлєр менен иштєє;

- эмгек акынын жїрїм-фондун 
эсептєє.

3.3.Кєндїмдєрї: 

- ченемдик укуктук актылар 
менен иштєє жана аларды таж-
рыйбада колдонуу.

Конкурска катышуу їчїн 
тємєндє гї  документ тер 
кєрсєтїлїшї керек:

- кадрлар боюнча єздїк барак-
ча (сїрєтї менен жана байланы-
шуу телефондору);

- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- билими жєнїндєгї дипло-

мунун кєчїрмєсї, эмгек китеп-
чесинин кєчїрмєсї (кєчїрмє 
нотариус менен бекитилген же 
болбосо иштеген жериндеги 
кадр бєлїмїнїн бекитїїсї);

- Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинен 
мурун соттолбогондугу жєнїндє 
справка.

Бул документтер єзїнчє пап-
кага тиркелиш керек. Жарандар-
дын єткєргєн документтеринде 
жогорудагы талаптарга жооп 
бербеген болсо конкурска кирги-
зилбейт.

Конкурска катышуу їчїн 
керектїї документтерди талап-
керлер берилген жарыядан эки 
апта ичинде берїїгє тийиш: 
Нарын шаары, Ленин кєчєсї 
188, 3 кабат. 

Байланыш телефон: 0555-11-
26-95, 03522-5-18-26.

Административдик кызматчы-
ларга карата тємєнкїдєй квалифи-
кациялык талаптар коюлат:

1) стажыга жана адистик боюнча 
иш тажрыйбага жана тийиштїї 
кесиптик кєндїмдєргє карата;

2) административдик кызмат 
орундарынын категориясын жана 
тобун эске алуу менен билимдин 
деўгээлине жана тармагына карата;

3) мыйзамдарда каралган учур-
ларда кызматчынын ишти жїзєгє 
ашыруу їчїн зарыл болгон кєлємдє 
мамлекеттик жана расмий тилдер-
ди билїїсїнє карата.

Административдик  кызмат 
ордун ээлєє їчїн стажыга жана 
иш тажрыйбасына карата тємєнкї 
квалификациялык талаптар бел-
гиленет:

1) кенже кызмат орундары - иш 
стажына талаптар коюлбайт;

2) улук кызмат орундары - мам-
лекеттик жана/же муниципалдык 
кызматтагы  жыйынды  стажы 
бир жылдан кем эмес же болбосо 
тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3 жыл-
дан кем эмес иш стажы;

3) башкы кызмат орундары 
- мамлекеттик жана/же муници-
палдык  кызматтагы  жыйынды 

стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо 
тиешелїї кесиптик чєйрєдє 5 жыл-
дан кем эмес иш стажы;

4) жогорку кызмат орундары 
- мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызматтагы жыйынды стажы 
5 жылдан кем эмес же болбосо 
тиешелїї кесиптик чєйрєдє 7 жыл-
дан кем эмес иш стажы.

Административдик  кызмат 
орундарын ээлєє їчїн билим 
деўгээлине карата тємєнкї квали-
фикациялык талаптар белгиленет:

1) кенже кызмат орундары - 
мамлекеттик жарандык кызмат-
чылар їчїн тиешелїї адистик 
(багыт) боюнча жогорку билим, 
муниципалдык кызматчылар їчїн 
тиешелїї адистик (багыт) боюнча 
жогорку же болбосо орто кесиптик 
билим;

2) улук, башкы жана жогорку кыз-
мат орундары – тиешелїї адистик 
(багыт) боюнча жогорку билим.

Конкурска катышууга керектуу 
документтердин тизмеси:

- жеке арыз, кадрларды эсеп-
ке  алуу  баракчасы ,  ємїр  баян 
(соттолгондугу же соттолбо-
гондугу  жєнїндєгї  маалымат-

тарды кєрсєтїї менен), резюме, 
фотосїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- тиешелїї адистик боюнча 

жогорку билимин, иш стажы жана 
квалификациясын аныктаган доку-
менттер (нотариалдык жактан же 
иштеген жери боюнча персоналдар-
ды башкаруу кызматы тарабынан 
кїбєлєндїрїлгєн эмгек китепче-
синин, жогорку билими жєнїндє, 
квалификациясын  жогорулатуу 
жєнїндє документтердин, окумуш-
туулук даражасы жана окумуштуу-
лук наамы тууралуу дипломдорунун 
кєчїрмєсї);

- сунуштама каттар кошумча 
тиркеме катары тиркелсе да бо-
лот;

- жєнєткєн документтери жана 
маалыматтары белгиленген тар-
типке жооп бербеген жарандар 
конкурска катышпайт.

Документтерди жарыя чыккан 
кїндєн тартып он кїн ичинде Ноокат 
шаар мэриясынын имаратында, Ноо-
кат ш., А.Лутфиллаев кєч. №5 кабыл 
алынат. 

Байланыш  їчїн  тел .: 0554 
151440.

НООКАТ ШААРДЫК МЭРИЯСЫ 
БАШКЫ, УЛУК ЖАНА КЕНЖЕ АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА 

КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ала-Бука районунун Ала-Бука айыл єкмєтї 
башкы топтогу, улук топтогу, кенже топтогу административдик 
муниципалдык бош кызмат орундарына резервге кирїї їчїн 

талапкерди кабыл алууга 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кадрлардын резерви муници-
палдык кызматтын кенже, улук 
жана башкы административтик 
кызмат орундарына талапкерлер-
ден турат. 

Курулуш жана архитектура 
маселелери  боюнча башкы адис 
(У-Б)   

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- архитектура жана курулуш, 

мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, финан-
сылык-экономикалык багыттар, 
геодезия жана жерге жайгаштыруу, 
техникалык, айыл чарба  багытта-
ры боюнча жогорку билим.

 
Иш стажы жана тажрыйбасы:  
- жалпысынан 1 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы, же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес эмгек стажы 
талап кылынат.

Жер жана жерге жайгаштыруу  
боюнча башкы адис  (У-Б)

Кесиптик билимдин деўгээли:  
- айыл чарба, геодезия жана 

жерге жайгаштыруу, мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 

юриспруденция,  архитектура жана 
курулуш  адистиктери  боюнча , 
финансылык-экономикалык, техни-
калык багыттар боюнча жогорку 
билим.

 
Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
эмгек стажы талап кылынат.

Аскердик эсепке алуу столунун 
инспектору (К-Б)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- бардык багыттар боюнча жо-

горку, же орто кесиптик билим. 

 Иш стажы жана тажрыйбасы:  
- эмгек стажына талап коюл-

байт.

Ачык сынакка катышуу їчїн 
талап кылынуучу документтер:

- конкурстук комиссиянын тєра-
гасынын атына жазылган жеке 
арыз;

- кадрлар боюнча єздїк баракча 
сїрєтї менен;

- паспортунун кєчїрмєсї;
- нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн 

негизги жана кошумча (бар болсо) 
билимин ырастаган дипломдун 
кєчїрмєсї;

- нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинын кєчїрмєсї;  

- ємїр баян (cоттуулугу бар же 
жок экендигин кєрсєтїї  менен);

- резюме (электрондук почта-
сын кєрсєтїї менен). 

Документтер жарыя чыккан 
кїндєн баштап 10 жумушчу кїн 
ичинде тємєнкї дарек боюнча ка-
был алынат: Ала-Бука айылы, М. 
Мамырбеков кєчєсї, 52-їй.

Кошумча маалыматтар їчїн бай-
ланыш телефондору: (03741) 50013, 
0778751184, 0700335656.

Айыл єкмєтїнє

Гавриловский айыл окмоту Сокулукского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

по отбору кандидатов для включения в резерв кадров 
Гавриловского айыл окмоту по следующим группам 

административных должностей муниципальной службы:

- на замещение главной груп-
пы вакантных административ-
ных  должностей муниципальной 
службы;

- на замещение старшей груп-
пы вакантных административ-
ных должностей муниципальной 
службы;

- на замещение младшей груп-
пы вакантных административ-
ных должностей муниципальной 
службы.

1. Уровень профессионально-
го образования: 

- высшее образование по на-
правлению гуманитарных и соци-
ально-экономических, технических, 
педагогических, сельскохозяй-
ственных наук.

2. К стажу и опыту работы:
2.1.На замещение главной 

группы вакантных администра-
тивных  должностей муниципаль-
ной службы: 

- стаж государственной и/
или муниципальной службы по со-
вокупности не менее 3 лет либо 
стаж работы в соответствующей 
профессиональной сфере соответ-
ствующей отраслевой направлен-
ности конкретной должности не 
менее 5 лет.

2.2.  На замещение старшей 
группы вакантных администра-
тивных должностей муниципаль-
ной службы:

- стаж государственной и/
или муниципальной службы по со-
вокупности не менее 1 года либо 
стаж работы в соответствующей 
профессиональной сфере не менее 
3 лет.

2.3. На замещение младшей 

группы вакантных администра-
тивных должностей государ-
ственной службы: 

- без предъявления требований 
к стажу.

Для  участия в отборе необхо-
димо представить: 

- личное заявление, резюме (с 
указанием электронной почты), 
автобиография (с указанием све-
дений о наличии или отсутствии 
судимости), копии документов, 
подтверждающих профессиональ-
ное образование (при наличии), 
заверенные нотариально или по 
последнему месту работы, копия 
трудовой книжки (при наличии 
стажа работы), заверенная нота-
риально или по последнему месту 
работы, копии документов о при-
своении ученой степени и ученого 
звания (при наличии, заверенные 
нотариально или службой управле-
ния персоналом по месту работы), 
копию паспорта.

Для  участия в конкурсе жела-
ющим необходимо представить 
документы в течение 10 рабочих 
дней с момента опубликования 
объявления по адресу: с. Гаври-
ловка, ул. Школьная 19, тел.03134 
5-94-44.

ПРИМЕЧАНИЕ:  для дальней-
шего участия в открытом конкур-
се будут приглашены только те 
претенденты, документы которых 
соответствуют предъявленным 
требованиям. Контактные данные 
и адрес претендентов должны быть 
указаны точно. Участники конкурса, 
представившие документы и сведе-
ния, не отвечающие установленным 
требованиям, к участию в отборе не 
допускаются.
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Бир айдан кийин, 
балким ,  апрелдин 
орто ченинде консо-
лидацияланган Ба-
тыш Орусияга каршы 
киргизилген санкци-
яларды алып салуу 
процессин баштайт. 
Мындай божомолду 
Соловьев тїз эфи-
ринде белгилїї ору-
сиялык  экономист 
Михаил Хазин бил-
дирди. Анын айты-
мында, киргизилген 
чектєєлєрдїн кєбї Ба-
тыш єлкєлєрїнє, атап 
айтканда,  Евробиримдиктин мїчєлєрїнє катуу тийди. Санкциялык басымдын 
андан ары кїчєшї, ошондой эле чектєєлєрдїн узакка созулушу Европанын 
єзї їчїн єтє чоў тобокелдиктерди жаратууда. Европалык мамлекеттердин 
лидерлери алар киргизген санкциялардын кєбї биринчи кезекте АКШ 
їчїн пайдалуу экенин жакшы билишет, анткени, Орусиядан чыгып 
кеткен  бардык капитал Америкага барат. Ушуга байланыштуу,  
европалыктар єз чектєєлєрїн бир-эки айдан ашык созо  алыш-
пайт. Эксперттин айтымында, бир айдан кийин  санкцияларды 
алып салуу башталат. Май айына чейин  Орусияга коюлган 
бардык негизги чектєєлєр алынып салынышы мїмкїн.

Америкалык миллиардер, 
50 жаштагы Илон Маск менен 
анын сїйїктїїсї 34 жаштагы 
ырчы Граймс ата-эне болушту. 
Бул тууралуу Tesla жана SpaceX 
компаниясынын жетекчисинин 
жубайы Vanity Fair журналына 
берген маегинде билдирди.

 Жубайлар 2 ай мурун кыздуу 
болушкан. Гримс менен Маск 
суррогат эненин кызматынан 
пайдаланышкан, ошондуктан кош 
бойлуулук жана тєрєт тууралуу 
эч ким билген эмес. Кызга Exa 
Dark Cydiriel, же кыскача Y деген 
ат коюлган. Exa жубайлардын 
экинчи  баласы. Кыздын 2020-
жылы тєрєлгєн X Æ A-XII аттуу 
агасы да бар.

Илондун мурдагы жубайы, 
жазуучу Жастин Уилсонтон беш 
уулу бар.

Картошка кєптєгєн тамактардын ажырагыс бєлїгї, 
ансыз  ашкананы элестетїї кыйын. «Экинчи нан» углевод-
дорго, белокторго, канттарга, витаминдерге, минералдарга 
жана антиоксидантка бай. Бирок, былтыркы картошканы 
жегенден баш тарткан оў. Былтыркы картошканын негизги 
коркунучу,  ал тамыры уулуу зат – соланинди топтой алат. 
Ал жашыл картошкада, кєктєп, же чирип калган тїптєрїндє 
жана тїйїндєрїндє кєп болот. Тїшїм жыйноо мезгилинде 
соланин тамырларда єтє аз болот, бирок, убакыттын єтїшї 
менен анын кєлємї бир кыйла кєбєйєт. Баарынан да сола-
нин кабыктын асты-
на чогулат. Сола-
нин менен уулануу 
летаргия, баш оору 
жана кусуу менен 
коштолот.

Адис  диетолог 
Асият  Хачирова 
эски картошкада 
витаминдер жана 
пайдалуу  заттар 
калбай калаарын 
белгиледи.

М.В. Ломоносов атындагы Москва мамле-
кеттик университетинин окумуштуулары сибирь 
жарасына каршы вакцина жасап, жаныбарларга  
ийгиликтїї сыноолорду єткєрїштї. Бул тууралуу 
Москва мамлекеттик университетинин биология 
факультетинин вирусология кафедрасынын баш-
чысы Ольга Карпова билдирди. «Азыр дїйнєдє 
кїйдїргїгє каршы алсызданган патогенди кам-
тыган аттенуацияланган вакциналар гана бар. 
Дарылоо протоколуна ылайык, эмдєє  менен 
катар антибиотик терапиясы колдонулушу керек. 

Бирок, антибио-
тиктер иш жїзїндє 
вакцинанын тааси-
рин нейтралдашты-
рат, бул чоў кєйгєй. 
Биз антибиотиктер 
менен параллелдїї 
иштей турган кандидат-
тык вакцинаны тїздїк, 
ал абдан натыйжалуу», - 
деди Ольга Карпова.

Эгер мїчє єлкєлєр орус мунай-
ынан жана газынан баш тартса, Ев-
робиримдик катастрофага кабылат. 
Мындай пикирин Европарламенттин 
депутаты Тьерри Мариани билдирди. 
«Энергетика боюнча, эгерде биз мын-
дан да ары барсак жана орусиялык 
газ менен мунай берїїнї їзгїлтїккє 
учуратсак,  катастрофага кабылабыз», 

- деди Тьерри Мариани РИА Новостиге. 
Ал мунай доллар менен тєлєнєрїн, ал 
эми евро АКШ валютасына карата кескин 
тємєндєп кеткенин эске салды.
Европарламенттин депутаты Евроби-

римдикти санкциялар маселесинде єтє эмо-
ционалдуу деп айыптады. Анын пикиринде, 

Брюссель азыркы чектєєлєргє дагы эмне кошууну 
билбей калды. Ошол эле учурда Мариани Россия 

алдыдагы оор мезгилге карабастан  кайра калыбына 
келип, кїчтєнєєрїнє ишенээрин билдирди.

Казакстандын Улуттук коопсуздук комитети Карим Масимовго 
жана башка адамдарга мамлекеттик чыккынчылык, бийликти 
кїч менен басып алууга даярдык кєрїї жана кызмат абалынан 
кыянаттык менен пайдалануу боюнча шектелген кылмыш ишин 
иликтєєнї улантууда.

Казакстан Республикасынын УКМКсынын басма сєз кызматы 
10-мартта жазгандай, муну менен катар тергєєнїн жїрїшїндє 
Масимовдун аракеттеринде кєптєгєн коррупциялык белгилер 
аныкталган. «Ата мекендик бизнес-коомчулуктун єкїлдєрїнєн 
жана чет єлкєлїк субъектилерден кыймылсыз мїлктї, кымбат 
баалуу белектерди, анын ичинде маданий баалуулуктарды, олут-
туу каражаттарды мыйзамсыз алуу фактылары катталган. Тактап 
айтканда, Масимов УКМКнын тєрагасы болуп турганда жабык 
келишимдердин бири боюнча чет мамлекеттин єкїлдєрїнєн 2 
миллион доллар єлчємїндє пара алган фактысы боюнча иликтєє 
иштери жїрїп жатат», — деп айтылат УКМКнын билдирїїсїндє.

Масимов премьер-министр кезинде бизнес тїзїмдєрдїн би-
ринен борбор калаадан 2,5 миллиард теўгеге жакын элиталык 
конок їй жана жер тилкесин алган факты боюнча да иликтєє 
иштери башталган. Масимов 2022-жылдын январында кармалгандан кийин бул конок їйдєн 17,2 
миллион доллар накталай акча, ошондой эле кєптєгєн кымбат баалуу буюмдар – кымбат баалуу 
сааттар, алтын куймалар, антиквариат жана башка кєптєгєн нерселер алынган, деп жазат УКМК.

Мындан тышкары, ага тиешелїї бизнес-класстагы 11 кымбат баалуу унаа конфискациялан-
ган. Нур-Султандагы эки элиталык батир, Алматыдагы эки батир жана бир особняк, ошондой 
эле Щучье-Боровск курорттук аймагындагы кєл жээгиндеги 1 гектар жер тилкеси, Масимовдун 
жакын адамдарынан 5,1 миллион доллар кармалып, камакка алынган.

Ошол эле маалда Масимов жана анын айланасындагылар чет элдик банктардагы эсептерине 
мыйзамсыз чыгарып кеткен андан да ири каражаттарды издєє, камакка алуу жана Казакстанга 
кайтаруу боюнча иштер уюштурулган.

Эксперт: 

БАТЫШ ОРУСИЯГА КАРШЫ 
САНКЦИЯЛАРДЫ  АЛА БАШТАЙТ

ИЛОН МАСК 
ЖЕТИНЧИ ЖОЛУ АТА БОЛДУ

ЭМНЕ ЇЧЇН ЭСКИ 
КАРТОШКАНЫ ЖЕГЕНГЕ 

БОЛБОЙТ?

СИБИРЬ ЖАРАСЫНА 
КАРШЫ ЖАЎЫ 

ВАКЦИНА ЖАСАЛДЫ

ЕВРОПА 
КАТАСТРОФА 
АЛДЫНДА ТУРАТ

МАСИМОВДУН МЫЙЗАМСЫЗ 
МЇЛКТЄРЇ ИЛИКТЕНЇЇДЄ
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ЖАНАЗАДА МАЛ СОЙБОГУЛА 
КМДБ Президенттин сунушу менен фатва чыгарды. 
Кыргызстан  мусулмандарынын  дин  башкармалыгы  диний 

жєрєлгєлєрдє жана сєєк коюуда ысырапкорчулукка жол бербєє макса-
тында фатва чыгарды. Эске сала кетсек, буга чейин президент Садыр 
Жапаровдун Жарлыгы менен тойлордо жана мааракелерде мал 
союуга тыюу салынган.

КМДБнын билдирїїсїндє  “Ислам дининде жаназада мал со-
юлбасы, їч кїн эт кайнатылбасы, кошуна, тууган-урук маркумдун 
їй-бїлєсїнє кєўїл айтып,  тамак алып келсе сооптуу иш, мар-
кумдун жакындары даярдаган таттууларды жеген  макрух, 
жашы жете элек балдары бар болсо, конокторго тамак 
берїї арам деп эсептелээри  эскертилет.

Фатвада ошондой эле маркумду  акыркы 
сапарга узатуу зыйнатына келгендерге жыр-
тыш таратып, кийит кийгизип, маркум-

дун мїрзєсїнє эстелик орнотуу да 
ысырапкорчулукка жатаа-

ры  айтылган.
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