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Адылбек БЕКБОЛОТОВ:

ШААРЫБЫЗ СОВЕТТЕР СОЮЗУНУН 
БААТЫРЫ ШОПОКОВДУН 

ЫСЫМЫН ТАТЫКТУУ АЛЫП ЖЇРЄТ

4-бетте

Президент Садыр Жапаров кол койгон Жарлыкка ылайык, Тєрєбаев 
Бакыт Эргешевич КР Министрлер Кабинетинин Тєрагасынын орун баса-
рынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Б.Тєрєбаев 1973-жылдын 
5-апрелинде Жалал-Абад шаарында туулган. 1999-ж. КМУнун экономика 
факультетин «финансы жана кредит» адистиги боюнча бїтїргєн. 1995-ж. 
«Жамиля жана К» фирмасында директор, 1998–1999-жж. «Азия-Сузак» 
дыйкан чарбасында тєрага, 2000–2007-жж. «Мариям» ЖЧКсында башкы 
директор, 2007–2009-жж. ЖК депутаты, 2009–2010-жж. Єзгєчє кырдаалдар 
министри болгон. 2010-ж. «Республика» партиясынын тизмеси боюнча ЖК 
депутаттыгына шайланган. «Республика» парламенттик фракциясынан 
Жогорку Кеўештин тєрагасынын орун басары болгон. 2013-жылдын марты-
нан баштап, «Республиканын» катарынан чыгып, єзїнчє «Єнїгїї-Прогресс» 
депутаттык тобун тїптєгєн. 2015-2021-жж. «Єнїгїї-Прогресс»  партиясынын 
тизмеси боюнча ЖК депутаты болуп шайланган. Соўку парламенттик шайло-
одо “Ата-Журт-Кыргызстан” партиясын баштап, анын фракциясы шайлоодо 
эў кєп депутаттык мандатка ээ боло алган.

ФРАКЦИЯНЫН ЛИДЕРИ БАКЫТ ТЄРЄБАЕВ 
МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНЕ БАРДЫ

ДЕПАРТАМЕНТ СОХРАНЕНИЯ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ КАДРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

Общие  квалификационные 
требования ко всем административным
государственным  гражданским 
должностям:

Для главных административных 
государственных должностей: 

1) Конституция Кыргызской Респу-
блики;

2) Конституционный Закон Кыргыз-
ской Республики «О Кабинете Мини-
стров Кыргызской Республики»;

3) Трудовой кодекс Кыргызской Ре-
спублики;

4) Закон Кыргызской Республики 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;

5) Закон Кыргызской Республики «О 
государственной гражданской службе и 
муниципальной службе»;

6) Закон Кыргызской Республики «О 
нормативных правовых актах Кыргыз-
ской Республики»;

7) Закон Кыргызской Республики «О 
конфликте интересов»;

8) Закон Кыргызской Республики «О 
доступе к информации, находящейся 
в ведении государственных органов 
и органов местного самоуправления 
Кыргызской Республики»;

9) Закон Кыргызской Республики «О 
противодействии коррупции»;

10) Типовая инструкция по делопро-
изводству в Кыргызской Республике, 
утвержденная постановлением Пра-
вительства Кыргызской Республики 
от 3 марта 2020 года № 120;

- владение государственным и 
официальным языками в объеме, необ-
ходимом для исполнения должностных 
обязанностей;

- владение компьютерной и оргтех-
никой, необходимыми программными 
продуктами.

Для старших административных 
государственных должностей:

1) Конституция Кыргызской Респу-
блики;

2) Закон Кыргызской Республики 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан»;

3) Закон Кыргызской Республики «О 
государственной гражданской службе и 
муниципальной службе»;

4) Закон Кыргызской Республики «О 
нормативных правовых актах Кыргыз-
ской Республики»;

5) Закон Кыргызской Республики «О 
противодействии коррупции»;

6) Типовая инструкция по делопро-
изводству в Кыргызской Республи-
ке, утвержденная постановлением 
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Сазыкулов  Максатбек  Шекербекович 
Биринчи май райондук мамлекеттик ад-
минстрациясынын башчысы- акими болуп 
дайындалды.

Максатбек Сазыкулов 1977-жылы 5-майда 
туулган. 44 жашта. Ж.Баласагын атындагы 
КУУну, Япониянын эл аралык университети-
нин магистратурасын жана КР Президентине 
караштуу Башкаруу академиясынын аспи-
рантурасын бїтїрїп, їрєнчїлїк тажрыйба 
чарбасында юрист-консультант, КР Каржы 
министрлигинде башкы адис, Ж.Баласагын 
атындагы КУУда окутуучу, Мамлекеттик кыз-
мат боюнча агенттикте башкы адис, бєлїм 
башчы, КР Єкмєтїнїн аппаратында эксперт, уюштуруу иштери 
боюнча инспектор, КР Президентинин администрациясында уюш-
туруу иштери боюнча инспектор, бєлїм башчынын орун басары, 
Кыргыз-орус єнїктїрїї фондусунда административдик кызматтын 
башчысы, департамент жетекчиси, Бишкек шаарынын вице-мэри 
болуп иштеген.

Єлкєдє коогалаўдуу мезгилде негизги 
милдет азык-тїлїк коопсуздугун камсыз кылуу 
болуп саналат. Бул тууралуу Министрлер ка-
бинетинин антикризистик планды талкуулаган 
жыйынында УКМКнын тєрагасы Камчыбек 
Ташиев билдирди.

Анын айтымында, азык-тїлїк запасы їчїн 
Экономика министри Данияр Амангелдиев, 
Каржы министри Алмаз Бакетаев жана Єзгєчє 
кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев жеке 
жоопкерчилик тартышат.

«Алдын ала иштегиле! Буга ким жооп берет, 
алдын ала келишимдерди тїзїп, алдын ала 
ишке киришкиле. Азык-тїлїк коопсуздугу бо-
юнча кєйгєй жаралса, анда бул 3 министр керт баштары менен жооп 
беришет”, - деди УКМКнын тєрагасы.

ТОП-тор

Верстка 
Нурлан Кыдыков

Менеджер
Татьяна Ибраимова

тел./факс: (0312) 62-16-36, 
0558 (0776) 508268
Келишимдер жана 
реквизиттер їчїн:

tatianashukurbekovna@gmail. com

Корректор
Гїлназ Нурмаханова

Кабарчылар: 
Рысбай Сагынов
Мамат Сабыров 

Башкы редактордун 
орун басары, жооптуу катчы

Дайырбек Мейманов

Башкы редактор

Надыр Момунов

Биздин дарек: 720040, БИШКЕК ш. , 
ЧЇЙ проспектиси 122

“Учкун” ААК басмаканасында басылды. 
Заказ № 265  Нускасы 2360

ИНН 01210201310016
БИК 135001

ОАО «Айыл банк», Бишкек ш. , 
Биринчи май району, 
р/c 1350100026248533

«ММ кызмат» гезити 
2013-жылы 

7-июнда негизделген

Катталуу кїбєлїгї № 1941

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»

Ырсалиев Жамалбек Самарбе-
кович Бишкек шаарынын вице-мэри 
болуп дайындалды.

Жамалбек Ырсалиев 1975-
жылы  28-августта туулган. Эл 
аралык укукту, каржыны жана 
бизнести башкаруу академиясын 
«юриспруденция», Россия Федера-
циясынын Президентине караштуу  
эл чарба жана мамлекеттик кызмат  
академиясын “мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу” адистиги 
боюнча бїтїргєн. ”Тогуз-Булак”  
дыйкан чарбасында мїчє, “Ислам 

маданияты” гезитинде башкы 
редактор, «Теўир-Тоо-Дордой» 
коомдук уюмунда башкармалыктын 
тєрагасы, «Лола-Мобайл» ЖЧКсы-
нын  директору, “Замандаш” журна-
лынын башкы редактору, Бишкек 
шаарынын  мэриясынын  социал-
дык тамак-аш департаментинин 
директору, Бишкек шаарынын  
вице-мэри, биринчи вице-мэри, 
Биринчи май районунун акими 
болуп иштеген. 26-чакырылыш-
тагы Бишкек шаардык кеўешинин 
депутаты болгон.

ЖАМАЛБЕК ЫРСАЛИЕВ 
КАЙРАДАН ВИЦЕ-МЭР БОЛДУ

Шаршенова Индира Жану-
заковна Санариптик єнїктїрїї 
министринин орун басары болуп 
дайындалды. Буга чейин ал Сана-
риптик єнїктїрїї министрлигине 
караштуу Электрондук єкмєттїн 
инфратїзїмїн єнїктїрїї башкар-
малыгынын жетекчиси болчу.

И .Шаршенова  1978-жылы 
30-июнда  Талас  шаарында 
тєрєлгєн. Ал маалыматтык тех-
нология жаатында адис, «при-
кладдык математика» адистиги 
боюнча жогорку билим алган. Бир 
топ жылдан бери Кыргызстандагы 
санариптик реформаларды ишке 

киргизїїгє катышып, электрон-
дук єкмєттї тїзїї боюнча башка 
мамлекеттердин тажрыйбаларын 
їйрєнїп чыккан. Мамлекеттик 
кадр кызматында жооптуу кызмат-
тарда иштеген.

«Шаршенованын E-Kyzmat ма-
алыматтык системасын тїзїп ишке 
киргизїїдє эмгеги чоў. Бул си-
стема маалыматтарды тез иштеп 
чыгууга, кызматчынын, бєлїмдїн, 
мамлекеттик органдын планынын 
аткарылышын кєзємєлдєєгє, кыз-
маткерлердин эмгегин калыс баа-
лоого багытталган», - деп айтылат 
министрлик тараткан маалыматта.

САНАРИПТИК ЄНЇКТЇРЇЇ МИНИСТРИНЕ ЖАЎЫ ОРУН БАСАР ДАЙЫНДАЛДЫ

БИРИНЧИ МАЙ РАЙОНУНДА ЖАЎЫ АКИМ

Улукбек Кармышаков КР 
Экономика жана коммерция 
министрлигине караштуу Стан-
дартташтыруу жана метрология 
боюнча борборунун директору 

болуп дайындалды. Ал 1963-ж. 
22-январда Ош облусунун Кара-
Кулжа районунда туулган. 1981-ж. 
Фрунзе финансы-экономикалык 
техникумун, 1989-ж. КМУнун  
экономика факультетин аяктаган. 
1981-1982-жж. Ош облусунун 
Совет райстатистика бєлїмїндє 
экономист, 1989-1993-жж. Ош об-
лустук каржы башкармалыгында 
экономист, бєлїм башчы, 1993-
1994-жж. Ош шаардык каржы 
башкармалыгында бєлїм башчы-
нын орун басары, 1994-1995-жж. 
Ош облусу боюнча салык поли-
циясы башкармалыгында бєлїм 
башчы, 1995-1996-жж. Ош об-
лустук каржы башкармалыгында 
башкы контролер, 1996-2006-жж. 
Финансы министрлигинде бєлїм 
башчы, 2006-2008-жж.  Коррупци-
янын алдын алуу боюнча улуттук 

агенттигинде башкармалыктын 
начальниги, 2008-2011-жж. Кар-
жы министрлигинде башкарма-
лыктын начальниги, башкы ауди-
тор, 2011-2012-жж. Депозиттерди 
коргоо боюнча агенттикте башкы 
аудитор, 2013-ж. Айыл чарба 
жана мелиорация министрлигин-
де бєлїм башчы, 2013-2015-жж. 
«РСК Банкта” аудитор, аудит 
бєлїмїндє начальниктин орун 
басары, 2015-2021-жж. Каржы 
министринин орун басары болуп 
иштеген. Кийин Министрлер 
кабинетинин тєрагасынын орун 
басары – экономика жана каржы 
министри, КР Президентинин 
администрациясынын жетекчиси-
нин 1-орун басары, Єзбек-кыргыз 
єнїктїрїї фондунун башкарма-
лыгынын тєрагасы кызматтарын 
аркалаган.

УЛУКБЕК КАРМЫШАКОВ СТАНДАРТТАШТЫРУУ 
ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОРБОРУН ЖЕТЕКТЕЙТ

БУУнун баш катчысы Антониу 
Гутерриш Орусиянын кїйїїчї май-
ын шашылыш алмаштыруу - акыл-
сыздык жана глобалдык климат-
тык максаттарга коркунуч туудурат 
деп билдирди. Анын айтымында, 
кєптєгєн єлкєлєрдїн Орусиянын 
кїйїїчї майына болгон кєз каран-
дылыгын азайтуу їчїн шашылыш 
умтулуусу кємїр жана жаратылыш 
газын керектєєнїн кєбєйїшїнє 
алып келет.

Бул чаралар Париж климаттык 
келишиминин максаттарына доо 
кетириши мїмкїн жана єтє кооп-
туу. Ал дїйнєлїк орточо темпера-
туранын жогорулашын Цельсий 

боюнча 2 градустан, эў жакшысы 
1,5 градустан тємєн кармап туруу 
їчїн иштелип чыккан. Бул мак-
сатка жетїї їчїн он жылдыктын 
акырына чейин кємїртектин чыга-
рылышын эки эсе кыскартуу керек. 

«Єлкєлєр казылып алынуучу 
кїйїїчї майга болгон жетишсиз-
дик менен ушунчалык алек болу-
шу мїмкїн, алар казылып алынган 
отундарды кыскартуу саясатын 
этибарга албай же чектеп коюшу 
мїмкїн. Бул акылга сыйгыс. Ка-
зылып алынуучу кїйїїчї майга 
болгон кєз карандылык – бул 
гарантияланган жок кылуунун 
єзї”,- деди БУУнун баш катчысы.

Антониу Гутерриш: 

ОРУСИЯНЫН КЇЙЇЇЧЇ МАЙЫН 
ШАШЫЛЫШ АЛМАШТЫРУУ – АКЫЛСЫЗДЫК

Райондук мамлекеттик администрация башчыларынын – акимдин 
кызмат оруну їчїн кадрлардын аймактык резервине дагы 5 адам 
киргизилди. Алар – Айтымбетов Ренат Калкабаевич – 41 жашта. 
Бахавадинов Эрмек Ибрагимович – 44 жашта. Чакибаев Эмил Ак-
жолтоевич – 40 жашта. Шамбетов Данияр Жантаевич – 35 жашта. 
Эдигеев Жеўишбек Кубанычбекович – 36 жашта. 

Сынактык тандоонун жыйынтыгы боюнча тиешелїї буйрук Мамле-
кеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери боюнча 
мамлекеттик агенттиги тарабынан чыкты.

Буга чейин аталган мамлекеттик агенттик райондук маанидеги 
шаарлардын мэрлерин, алардын орун басарларын жана айыл єкмєт 
башчыларын дайындоо їчїн талапкерлерди муниципалдык кадрлар-
дын резервине кабыл алуу боюнча сынак жарыялаган.

Сынак КР Президентинин 2021-жылдын 5-ноябрындагы «Кадр-
лардын региондук резервин жана муниципалдык резервин тїзїї жана 
алардын иштєєсї жєнїндє» Жарлыгына ылайык жарыяланган.

Азыр резервде 241 талапкер бар.

АКИМ БОЛО АЛА ТУРГАНДАРДЫН ТИЗМЕСИ 
ДАГЫ 5 АДАМГА ТОЛУКТАЛДЫ

Камчыбек ТАШИЕВ: 

АЗЫК-ТЇЛЇК КООПСУЗДУГУ БОЮНЧА 
3 МИНИСТР КЕРТ БАШТАРЫ МЕНЕН 

ЖООП БЕРИШЕТ
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Тест-хроника

Агенттикте

Япониянын Эл аралык кызмат-
ташуу борборунун (JICA) JDS долбо-
орунда конкурстук этаптар жїрїп, 
техникалык аўгемелешїїдєн єткєн 
30 талапкерден 18и тандалып алын-
ды. Алар Япониянын Токио, Хоккайдо, 
Хиросима шаарларында эки жыл билим 
алышат. Стипендиаттарга ай сайын 
JICA тарабынан 1300 доллардын теге-
регинде стипендия тєлєнїп берилет. 

Бул жатакана, тамак-аш жана башка 
чыгымдарын жабуу їчїн кенен жетет. Оо-
руп калса ооруканада дарылануу їчїн да 
жеўилдиктер каралган. Стипендиаттарды 
тандап алган Башкаруу комиссиясынын 
курамын Министрлер кабинетине караштуу 
Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу иштери боюнча мам-
лекеттик агенттиктин директору Элчибек 
Жантаев, Япониянын Кыргызстандагы 
ыйгарым укуктуу элчиси Маэда Сигаки, 
JICAнын Кыргызстандагы туруктуу єкїлї 
Кавамато Кироюки жана президенттик ад-
министрациянын єкїлдєрї, ТИМдин, Кар-
жы министрлигинин орун басарлары тїздї. 

JDS долбоорунун стипендиаттары: 
1. Осмонов Алладин, ИИМдин илимий 

изилдєє боюнча кызматкери - Рицумейкан 
университетинин эл аралык мамилелер 
боюнча магистранты; 2. Калманбетов Ур-
мат. ТИМде Бельгия элчилигинде атташе 
- Рицумейкан университетинин эл аралык 
мамилелер боюнча магистранты;

3. Маматов Расул, Билим берїї жана 
илим министрлигинде сектор башчы – Япо-
ния эл аралык университетинин эл аралык 
мамилелер боюнча магистранты;

4. Калымбетова Ырыскан, Улуттук 
статистика комитетинде адис – Япония 
эл аралык университетинин эл аралык 
мамилелер боюнча магистранты;

5. Саттаров Данияр, ИИМ. Аламїдїн 
РИИБдин оперуполномоченныйы - Япония 
эл аралык университетинин эл аралык 
мамилелер боюнча магистранты;

6. Эшенкулова Айзада, Мамлекеттик 
кызмат жана ЖЄБ боюнча мамлекеттик 
агенттиктин башкы адиси – Мэйджи уни-
верситетинин мамлекеттик башкарууну 
изилдєє боюнча магистранты;

7. Истамкулова Гїлкаир, Жогорку 
Кеўештин аппаратында эксперт - Мэйджи 
университетинин мамлекеттик башкарууну 
изилдєє боюнча магистранты;

8. Тороева Айкєкїл. Каржы министрли-
гинде башкы адис - Мэйджи университе-
тинин мамлекеттик башкарууну изилдєє 
боюнча магистранты;

9. Айдарова Карылгач, Антимонополия-
ны жєнгє салуу агенттигинин башкы адиси 
– Рицумейкан университетинин экономика 
боюнча магистранты;

10. Орозбек кызы Эльвира, Каржы 
министрлигинин башкы адиси - Рицумей-
кан университетинин экономика боюнча 
магистранты;

11. Абдраева Айжамал, Каржы минис-
трлиги, Биринчи Май райондук каржы-ка-

зына бєлїмїнїн жетектєєчї адиси – Хок-
кайдо университетинин экономика жана 
бизнес боюнча магистранты;

12. Каниметов Бакыт, Президенттин 
администрациясында эксперт - Япония 
эл аралык университетинин эл аралык 
мамилелер боюнча магистранты;

13. Батырканова Мунара, Каржы ми-
нистрлигинин жетектєєчї адиси - Япония 
эл аралык университетинин эл аралык 
башкаруу боюнча магистранты;

14. Турдуматова Айгїл, Экология жана 
климат боюнча Мамлекеттик комитеттин 
адиси - Хиросима университетинин гумани-
тардык жана социалдык илимдер боюнча 
магистранты;

15. Эсенкулова Мээрим, Айыл чарба 
министрлигинин адиси - Хиросима универ-
ситетинин гуманитардык жана социалдык 
илимдер боюнча магистранты;

16. Орозалиева Диляра, Транспорт 
жана коммуникация министрлигинин баш-
кы адиси – Хиросима университетинин 

илим жетишкендиктерин жана инженери-
яны изилдєє боюнча магистранты;

17. Карыбекова Кубаныч, ЄКМ. Кризи-
стик кырдаалдарда башкаруу борборунун 
башкы адиси - Хиросима университетинин 
илим жетишкендиктерин жана инженерия-
ны изилдєє боюнча магистранты;

18. Турсунбекова Сезим (болжолдуу 
талапкер), Экономика жана коммерция ми-
нистрлиги – Рицумейкан университетинин 
экономика боюнча магистранты;

МААЛЫМАТ ЇЧЇН: Бїгїнкї кїнгє JDS 
долбоору менен Япониядан 209 стипен-
диат билимин жогорулатып, магистрдик 
даражасын коргоп келишти. 39 стипен-
диат билимин окуп жатат. Билимин жо-
горулатып келген 209 стипендиаттын 
ичинен 144 бїтїрїїчї мамлекеттик 
жана муниципалдык кызматтарда иштеп 
келїїдє. 65 стипендиат єз каалоолору 
менен жумуштан кетишкен (келишимде 
кєрсєтїлгєн мєєнєттєрїн аяктаган соў).

JDS ДОЛБООРУНУН СТИПЕНДИАТТАРЫ ТАНДАЛДЫ

Мамл е к е т т и к  кы зм а т  жа н а 
жергиликтїї єз алдынча башкаруу 
боюнча мамлекеттик кызмат агенттиги-
нин Тестирлєє борборунда  23-25-март 
кїнї Адилет министрлигине караштуу 
Пробация департаментинин ички ре-
зервин толуктоо їчїн талапкерлер тест 
тапшырышты. Департамент тарабы-
нан жарыяланган 12 кызматтык бош 
орун їчїн 167 талапкер атаандаштык 
жаратты. 50%дык босоголук чектен  55 
адам єтє алган. 26-март кїнї аймактык 
резервдердин катарын толуктоо їчїн 
19 талапкер, муниципалдык резервдер-
дин катарын толуктоо їчїн 7 талапкер 
ат салышты. Аймактык резерв їчїн 13 
талапкер, муниципалдык резерв їчїн 3 
талапкер босоголук чекти багындырды. 
Эми алар сынактын кийинки баскычы-
аўгемелешїїгє катыша алышат. 28-
март кїнї Финансы министрлигинин 
Мамлекеттик салык кызматынын ички 
резервдеринин катарын толуктоо їчїн 
33 адам тестирлєєгє катышты. Босого-
лук чектен 12 талапкер єтє алды.

ИЧКИ РЕЗЕРВДЕРДИН КАТАРЫ ТОЛУКТАЛУУДА
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- Учурда шаарды кєрктєндїрїї, 
жашылдандыруу иштери жїрїп жат-
кандыр?

- Ооба, азыркы учурда мэрия тарабы-
нан жашылдандыруу иштери жїргїзїлїп 
жатат. Жолдорду оўдоо, шаарды таза суу 
менен камсыз кылуу їчїн эртелеп аракет-
тер кєрїлїїдє. Ушул максатта шаарды 
кєрктєндїрїї комбинатына таштандылар-
ды чыгаруучу автоунаа сатылып берилди. 
Шаардын жашоочуларын таза суу менен 
камсыз кылуу максатында чоў долбоор иш-
телип чыкты, ЕБРР банкы менен каржылоо 
боюнча сїйлєшїїлєр жїргїзїлїп, долбоор 
аягына чыгып калды. Болжол менен дол-
боордун чыгымдары 5 млн. еврону тїзєт. 
Быйылкы жылы шаарды жашылдандыруу 
максатында 2000 ден ашуун кєчєттор шаар 
аймагында отургузулат. Андан сырткары 
жергиликтїї бюджетке кєчєлєрдї жарык-
тандырууга 1 млн. сом каралган жана 
быйылкы жылдын экинчи кварталында 
єткєзїлєт. Шопоков шаарынын Ынтымак 
жаны конушунда кєп жылдан бери чечил-
бей келген электроэнергия менен камсыз 
кылуу маселеси быйылкы жылдын экинчи 
кварталында чечилет, ага жергиликтїї 
бюджеттен 2,5 млн. сом каралган. Андан 
сырткары ар бир жаны конушта балдар 
ойноочу аянтчаларды куруу пландалууда.

- Шаарда жайгашкан социалдык ме-
кемелерди атай кетсеўиз?

- Шопоков шаарында  кайра иштетїї, 
тамак-аш єнєр жай ишканалары, геофизи-
калык экспедиция, калкты тейлєє борбору, 
№1 мектеп-гимназиясы, экология-эконо-
микалык мектеп-лицейи, Корея эл аралык 
универсиалдуу колледжи, 2 мамлекеттик 
мектепке чейинки билим берїї мекемеси, 
їй-бїлєлїк дарыгерлер борбору, спорттук 
клуб жана маданият їйї жайгашкан.

- Республикабыздын кєптєгєн чакан 
шаарларында жумушсуздук кєйгєй жа-
ратууда. Сиздерде бул маселе кандай?

- Шопоков шаары республиканын 
борборуна жакын жайгашкандыктан да 
дайыма ички миграция кїчтїї. Єлкєдє 
орун алган жумушсуздук биздин шаардын 
тургундарына да кесепетин тийгизїїдє. 
Ошондуктан калктын социалдык абалын 
жакшыртууну кєздєп, жумуш орундарын 
тїзїї їчїн кєп аракеттерди жасоодобуз. 
2021-жылы “Кошой” АКсы кызылчаны 
кабыл алууда 400 жумуш орунун тїзїї 
пландалса, сезон мезгилинде бул жерде 
500 адам эмгектенди. Мємє-жемиш ка-
был алуу мезгилинде  “Экопродукт  Азия” 
єндїрїш ишканасында жаўы 100 жумуш 
оруну менен камсыздоо иштерин аткардык. 
Андан тышкары, шаар аймагында жайгаш-
кан ишканалар да элдерди жумуш менен 
камсыздап келїїдє. Бишкекке барып келип 
иштеген тургундар да жок эмес. Сезон 

учурунда айыл чарба жумуштарында да 
убактылуу иштешет.

- Балдар биздин келечегибиз, ке-
лечек муун їчїн эмнелер жасалууда? 
Дене тарбия, спортту єнїктїрїї жагы 
кандай?

- Ооба, єлкєнїн келечеги жаўы єсїп 
келе жаткан муундардын колунда. Аларга 
татыктуу таалим-тарбия берїї биздин 
милдетибиз. Билим берїїнїн деўгээлин 
жогорулатуу, материалдык-техникалык 
базаны жакшыртуу, жаўы билим берїї 
мекемелерин куруу їчїн бир топ аракет-
терди кєрїїдєбїз. Жергиликтїї бюджеттин 
эсебинен 320,2 миў сом бєлїнїп, ошол 
акчанын эсебинен №1 мектеп-гимназия-
сында 151,8 миў сомдук,  ал эми Экология-
экономика мектеп-лицейинде 168,4 миў 
сомдук  оўдоп-тїзєє иштери  жїргїзїлдї. 
Наристелердин торолуп, жетилїїсїнє 
жакшы шарт тїзїї їчїн “Наристе”, “Ак-
Тилек” балдар бакчаларына 180,0 миў 
сомдук оўдоп тїзєє иштери жїргїзїлїп, 
140 миў сомго “Ак-Тилек ”бала бакчасына 
25 тонна,  ДМЧ бала бакчасына 10 тонна 
кємїр алынып берилди. Дене тарбия жана 

спортту єнїктїрїї да кєўїл борборунда, 
майрамдар сайын шаардын бюджети-
нин эсебинен спорттук мелдештерди 
єткєрєбїз. 500,0 миў сомго Д.Шопоков 
атындагы спорт комплексинин оўдоп 
-тїзєє иштерин жїргїзїї пландалса, 549,1 
миў сомго тендер єткєрїлїп оўдоо иштери 
жїрїїдє. Бул, албетте, шаар тургундарына 
спорт менен машыгууга ыўгайлуу шарт-
тарды тїзїї їчїн жасалып жаткан аракет. 
Былтыр эле спортсмендерди колдоп, алар 
турнирлерге катышуу їчїн жергиликтїї 
бюджеттен 130 миў сом бєлїнїп берилди. 
Быйылкы жылы Шопоков шаарынын №1 
гимназия мектебинин филиалында ашка-
насы менен кошумча корпус салынат, ал 
максатта жергиликтїї бюджеттен 6,5 млн. 
сом каралган, долбоордун жалпы суммасы 
15 млн. сомду тїзєт.

- Шаарда негизги кєйгєйлїї маселе-
лер кайсылар?

- Шаарда кєйгєй жок деп айтсам ту-
ура эмес болуп калат. Борборго жакын 
жайгашкандыктан ички миграция кїч деп 
айтып кетпедимби. Шаар кїндєн-кїнгє 
єсїп келе жатат. Ошондуктан кєйгєйлїї 

оўдоп-тїзєє иштерин жїргїзїї пландалып, 
102,8 мин сом жергиликтїї бюджеттен акча 
бєлїнїп, электрмонтаждык иштер атка-
рылды жана генератор алынып берилди. 
Ошондой эле 2 676,5 миў сомго Япония 
мамлекетинен гранттык негизде медицина-
лык жабдыктар алынып келинди. Бул биз 
тараптан инвестиция тартуу їчїн жасалган 
иштердин бир гана їзїмї.

-  Алдыга  койгон  дагы  кандай 
максаттарыўыз бар?

- Максатым – билим берїї мекемелери-
нин материалдык базаларын жакшыртуу, 
шаардагы аз камсыз болгон їй-бїлєлєргє, 
карыларга, мїмкїнчїлїгї чектелген жаран-
дарга, ата-энесинен ажыраган балдарга 
колдон келишинче жардам берип, алардын 
социалдык абалын жогорулатуу. Бул їчїн 
мэрия жана спонсорлор тарабынан мате-
риалдык жана гуманитардык жардамдар-
ды кєрсєтїї боюнча жумуштар жасалып 
жатат. Шаарыбыз Советтер Союзунун 
Баатыры Шопоковдун ысмын татыктуу 
алып жїрєт!

Адылбек БЕКБОЛОТОВ:

ШААРЫБЫЗ СОВЕТТЕР СОЮЗУНУН БААТЫРЫ 
ШОПОКОВДУН ЫСЫМЫН ТАТЫКТУУ АЛЫП ЖЇРЄТ

Республикабыздагы чакан шаарлардын бири – Шопоков шаары Советтер Союзунун Баатыры Дїйшєнкул 
Шопоковдун урматына аталган. Шаардын социалдык-экономикалык ал-абалы кандай? Шаарда 
кандай социалдык мекемелер жайгашкан? Шаарда дене-тарбия, спортту єнїктїрїї, шаар тургундарын 
медициналык жактан тейлєє жагы кандай? Шаардагы негизги кєйгєйлїї маселелер кайсылар? Ушул 
суроолордун тегерегинде Шопоков шаарынын мэри Адылбек Бекболотов менен маек курдук.

МЭРДИН ТАРЖЫМАЛЫ

Шопоков шаарынын мэри 
- Бекболотов Адылбек Токой-
бекович 1986-жылы 4-июлда 
Чїй облусуна караштуу Сокулук 
районунда туулган. Билими жо-
горку. Ж.Баласагын атындагы 
КУУну аяктаган. Эмгек жолун 
2006-2009-жылдары КУУнун 
алдындагы “Лидер” борборун-
да мугалим болуп баштаган. 
2010-2011-жылдары Каржы по-
лициясында оперуполномочен 
болуп иштеген.  2013-2021-жыл-
дары жеке ишкерлик кылган. 
2021-жылдын  июнь айында 
Шопоков шаарынын мэри болуп 
шайланган.

Маектешкен Рысбай САГЫНОВ 

ШААРДЫН ТАРЖЫМАЛЫ

1930-жылга чейин Новотроицкое айылы, 1985-жылы Крас-
нооктябрь шаар тибиндеги поселогу деп аталган. Ал эми 
1985-жылдын 25-февралында Краснооктябрга Шопоков аты 
ыйгарылып, шаар статусун алган. Шаар Советтер Союзунун 
Баатыры, жоокер-панфиловчу, 1941-жылы 16-ноябрда Улуу Ата 
Мекендик согушта Москваны коргоодо баатырларча курман 
болгон Дїйшєнкул Шопоковдун урматына аталган.

маселелердин бири – элди таза суу менен 
камсыздоо. Бул багытта Чїй єнїктїрїї 
фонду менен биргеликте иштер аткарылуу-
да. 2 883,7 миў сомго “Мирный” конушунун 
суу тїтїктєрїн орнотуу боюнча тендер 
єткєрїлдї. Бїгїнкї кїнї жергиликтїї 
бюджеттен 425,3 миў сом, Чїй єнїктїрїї 
фондунан 1530,1 миў сом бєлїнїп иштер 
жїрїп жатат. Шаар ичинде тазалоочу жай-
дын тїтїк системасын жакшыртууда 169,3 
миў сомдук иштер аткарылып, канализа-
ция системасын жакшыртуу максатында 
163,8 миў сом жергиликтїї бюджеттен 
бєлїнїп, оўдоо иштери толугу менен 
аткарылды. Шаарда ар кыл социалдык 
даражада жашаган адамдар болот. Жакыр 
жашаган їй-бїлєлєргє колдон келишинче 
жардам беребиз. Майыптарга, карылар-
га, ардагерлерге кєўїл буруп, алардын 
социалдык абалын жакшыртуу абзел. 
Бул багытта былтыр  жакыр жашаган їй-
бїлєлєргє  (1013 киши) 1182,2 миў сомго 
жергиликтїї бюджеттин эсебинен жардам 
кєрсєтїлдї.  Андан тышкары жакырларга, 
кары-картаўдарга спонсорлор  тарабынан 
да жардамдар дайыма берилип келет. 

- Жол маселеси кантип жатат?
- Шаардын экономикалык жактан 

єнїгїшї їчїн жолдордун тийгизген та-
асири чоў болот. Ички жолдордун аба-
лын жакшыртуу, транспорт каттамдары 
їчїн шарт тїзїїгє аракеттер жасалып, 
жергиликтїї бюджеттен 712,0 миў сом 
бєлїнїп, шаардын кєчєлєрїнє шагыл 
тєгїлїп, тїздєтїлдї. Шопоков шаарынын 
жєє жїргїнчїлєрїн ыўгайлуу тротуарлар-
ды салуу, Ленин жана Футбол кєчєлєрїнє 
асфальт тєшєє їчїн  3758,6 миў сомго тен-
дер єткєрїлїп, “Айдос –Кут” жоопкерчили-
ги чектелген коом менен келишим тїзїлїп, 
учурда  3605,2 миў сом иштетилди, жумуш 
уланып жатат. Шаар ичиндеги кєчєлєрдї 
жарыктандыруу  їчїн жергиликтїї бюджет-
тен 166,2 миў сом бєлїнїп, алгылыктуу 
иштер жасалды.

- Шаар тургундарын медициналык 
жактан тейлєє жагы кандай?

-  Калкка  медициналык  тейлєє 
кєрсєтїїдє ыўгайлуу шарттарды тїзїї їчїн 
да бир топ аракеттер жасалууда. Шопоков 
шаарындагы ЇБДТ имаратына кезектеги Спортсмендер менен

Тротуарлар салынууда
Карыларга жардам берїї милдетибиз



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

Айыл єкмєтїнє

Ак-Суу районунун Эўилчек айыл єкмєтї 
муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизїїгє 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Камышановский айыл окмоту Сокулукского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

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

административных должностей муниципальной службы:

Сокулукский айыл окмоту Сокулукского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

на замещение вакантных административных муниципальных 
должностей:

Улук кызмат орду (У-Б):

- Айыл  єкмєтїнїн  башкы 
адиси

Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку билим бардык профил-

деги багыттар боюнча.

Стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан бир жылдан кем 

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

Сынакка  катышуу  їчїн 
тємєндєгїдєй документтерди 
тапшыруу керек: 

-  конкурстук  комиссиянын 
тєрагасынын атына жазылган 
жеке арыз, резюме (электрондук 
почтаны кєрсєтїї менен), єздїк 
таржымал (соттуулугу бар же жок 
экендиги жєнїндє маалыматты 

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

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

Для  включения  в  резерв 
кадров Камышановского айыл 
окмоту кандидат должен соответ-
ствовать следующим требованиям: 

1) гражданин Кыргызской Ре-
спублики;

2) возраст не менее 18 лет;
3) соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установ-
ленным законодательством для 
включения в резерв кадров.

Для участия в отборе пред-
ставляются следующие докумен-
ты, подшитые в скоросшиватель:

- личное заявление с указанием 
группы административной долж-
ности;

- резюме (с указанием электрон-
ной почты);

- автобиография (с указанием 
сведений о наличии либо отсут-

- Заведуюший ФЭО (С-А – 1 ед.)
- Ответственный секретарь 

айылного кенеша (Г-Б – 1 ед.)
- Главный специалист статист-

экономист (С-Б – 1 ед.)
- Ведущий специалист по 

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

расходам (М-А – 1 ед.)
- Специалист по расходам 

(М-Б – 1 ед.)
- Инспектор ВУС (М-Б – 1 ед.)
- Специалист по ИКТ (М-Б – 1 

ед.)

Граждане, представившие до-
кументы и сведения, не отвечающие 
установленным требованиям, к 
участию в конкурсе не допускаются.

Подробная информация о кон-
курсе размещена на сайте Государ-
ственной кадровой службы Кыргыз-

кєрсєтїї менен), нотариустан 
кїбєлєндїрїлгєн негизги жана ко-
шумча билимин (бар болсо) ыраста-
ган документтеринин кєчїрмєлєрї, 
нотариустан кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї, кад-
рлар боюнча єздїк баракча сїрєтї 
менен, илимий даражаны жана 
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє 
документтердин кєчїрмєлєрї, па-
спорттун кєчїрмєсї, 

Белгиленген талаптарга туура 
келбеген документтерди жана ма-
алыматтарды тапшырган жаранды 
сынакка катыштырууга жол берил-
бейт. 

Сынакка  катышуу  їчїн 
керектїї документтерди жарыя 
чыккан кїндєн тартып 10 жумушчу 
кїн ичинде тємєнкї дарек боюнча 
тапшыруу керек: Ак-Суу райо-
ну, Эўилчек айылы, Кыдыр-Аке 
кєчєсї 27, байланыш телефону: 
0703900702.

ствии судимости);
 - копии документов, подтверж-

дающие основное и дополнитель-
ное образование (при наличии), 
заверенные нотариально или по 
последнему месту работы;

 - копии трудовой книжки (при 
наличии стажа работы), заверен-
ные нотариально или по последне-
му месту работы;

 - копии документов о при-
своении ученой степени и ученого 
звания (при наличии);

 - копия паспорта.

ПРИМЕЧАНИЕ: для дальней-
шего участия в открытом конкур-
се будут приглашены только те 
претенденты, документы которых 
соответствуют предъявленным 
требованиям. Участники конкурса, 
предъявившие документы и сведе-
ния, не отвечающие установленным 
требованиям, к участию в отборе не 
допускаются.

Документы  принимают -
ся в течение 10 рабочих дней 
со дня опубликования. Адрес: 
с.Камышановка, ул Фрунзе б/н, 
тел.: 0313470679, 0556786475.

ской Республики www.mkk.gov.kg.
 
Указанные документы должны 

быть предоставлены в течение 10 
рабочих дней со дня выхода объ-
явления по адресу: Сокулукский 
район, с. Сокулук, ул. Фрунзе 92. 
Тел.: (0-3134) 5-37-48.

Перечень документов для 
всех участников конкурса:

- личное заявление;
- резюме;
- листок по учету кадров;
- паспорт (копия); 
- копии диплома (заверенная-

нотариально или персоналом по 
месту работы);

- трудовая книжка (заверенная 
нотариально или персоналом по 
месту работы);

- автобиография;
- справка о несудимости.

Ак-Талаа районунун Баетов 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, айыл 
чарба, архитектура, жол жана куру-
луш, табият таануу, энергетика 
жана электроэнергетика, башкаруу, 
саламаттыкты сактоо, гумани-
тардык, педагогикалык, 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, айыл 
чарба, архитектура, жол жана ку-

рулуш, табият таануу, энергетика 
жана электроэнергетика, башкаруу, 
саламаттыкты сактоо, гумани-
тардык, педагогикалык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

2) 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 коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) 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 атка-
руу їчїн зарыл болгон деўгээлде мамле-
кеттик жана расмий тилдерди 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 кїбєлєндїргєн не-
гизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

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

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

- паспорттун кєчїрмєлєрї. 

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

Д о к у м е н т т е р д и  к а был 
алуу Баетов айыл єкмєтїнїн 
кеўсесинде он кїндїн ичинде 
кабыл алынат.

Квалификациялык талап-
тар:

- жогорку билим;
- жалпысынан бир жылдан 

кем эмес мамлекеттик жана/же 
муниципалдык кызмат стажы же 
тийиштїї кесиптик чєйрєдєгї 
3 жылдан кем эмес иш стажы.

Кыргыз Республикасынын 
жалпы мыйзамдарын билїїсї:

- Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы; 

Кыргыз Республикасынын:
- “Жарандардын кайрылуула-

рын кароо тартиби жєнїндє”;
- “Мамлекеттик жарандык 

кызмат жана муниципалдык 
кызмат жєнїндє”;

- “Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актылары 
жєнїндє”;

-  “Коррупцияга  каршы 
аракеттенїї жєнїндє” мыйзам-
дары;

- Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2022-жылдын 3-мар-
тындагы №120 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жїргїзїї 
боюнча типтїї нускама.

Конкурска катышуу їчїн 
тємєндєгї документтер керек-
телет:

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук по-

чтаны кєрсєтїї менен), єздїк 
таржымал (соттуулугу бар же 
жок экендиги жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен);

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин 

(бар болсо) ырастаган доку-
менттердин кєчїрмєлєрї;

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї;

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

- паспорттун кєчїрмєсї.

Документтерди  кабыл 
алуу: жарыя cайтка чыккан 
кїндєн баштап, 10 календар-
дык кїндїн ичинде тємєнкї да-
ректе кабыл алынат: Кара-Суу 
шаары Кушбаков кєчєсї №2, 
Кара-Суу шаардык кеўешинин 
кеўсеси. 

Маалымат їчїн тел.: 03232 
5-07-74.

КАРА-СУУ РАЙОНУНУН КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕЎЕШИ 
КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє” Мыйзамына ылайык 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН УЛУК ТОБУ ЇЧЇН КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

КАРА-СУУ РАЙОНУНУН КАРА-СУУ ШААРДЫК МЭРИЯСЫ 
КРнын “Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє” Мыйзамына ылайык 

АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН КЕНЖЕ ТОБУНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Адис 

1) Билиминин деўгээли:
- жогорку же орто кесиптик 

билим. 

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюл-
байт.

3) Кесиптик  компетент-
тїїлїгї:

Тємєнкїлєрдї билїї:
Кыргыз Республикасынын 

жалпы мыйзамдарын:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциясы; 
- Кыргыз Республикасынын 

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

Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2022-жылдын 3-мар-
тындагы №120 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жїргїзїї 
боюнча типтїї нускама.

Билгичтиги:
- мыйзамдар жана башка 

ченемдик укуктук актылар ме-
нен иштєє жана аларды иш 
жїзїндє колдонуу;

- компьютердик жана уюшту-
руу техникасын, зарыл болгон 
программалык продукттарды 
колдоно билїї.

Кєндїмдєрї:
- жогору турган жетекчилер-

дин тапшырмаларын сапаттуу 
аткаруу;

- кызматтык милдеттерине 
ылайык єзїнїн ишин натыйжа-
луу пландоо;

- жарандардын кайрылуула-
рын карап чыгуу жана ал боюнча 
жоопторду даярдоо;

- командада иштєє.

Конкурска катышуу їчїн 
тємєндєгї документтер керек-
телет:

- жеке арызы;
- резюме;
- ємїр баян;
- кадрларды эсепке алуу єздїк 

баракчасы;
- фотосїрєтї 2 даана; 
- паспортунун же инсандыгын 

кїбєлєєчї башка документинин 

кєчїрмєсї;
- зарыл кесиптик билими, иш 

стажын жана квалификациясын 
ырастоочу документтери (эм-
гек китепчесинин кєчїрмєсї, 
билими, квалификациясын жого-
рулаткандыгы, илимий даража 
жана илимий наам ыйгарылган-
дыгы жєнїндє документтеринин 
кєчїрмєлєрї, алар нотариалдык 
тїрдє же иштеген жериндеги 
кызматкерлер менен иш алып 
баруу  кызматы  тарабынан 
кїбєлєндїрїлїп ырасталышы 
керек).

Документтерди кабыл алуу: 
жарыя cайтка чыккан кїндєн 
баштап 10 жумушчу кїндїн 
ичинде тємєнкї даректе ка-
был алынат: Кара-Суу шаары, 
Кушбаков кєчєсї №2, Кара-Суу 
шаар мэриясынын кеўсеси.

 
Маалымат їчїн тел.: 03232 

5-18-97, 5-08-01

Конкурстун єтє турган кїнї 
жана жайы жєнїндє квалифика-
циялык талаптарга жооп берген 
жарандарга кошумча билдиребиз. 
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Ак-Суу районунун Кара-Жал айыл єкмєтї 
кенже топтогу бош административдик муниципалдык кызмат 

орундарына кадрдык резервге кирїї їчїн 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ак-Талаа районунун Терек айыл єкмєтї 
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ала-Бука районунун Ала-Бука  айыл єкмєтї 
муниципалдык кызматтын административдик 

кызмат орундарына кадрлардын резервине кирїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим же орто кесип-
тик билим. 

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

Жер жана жерге жайгаштыруу 
боюнча жетектєєчї адис (К-А)

Кесиптик компетенттїїлїгї
тємєнкїлєрдї билїї: 
- Кыргыз Республикасынын Жер 

кодексин;
- Кыргыз Республикасынын 

“Айыл чарбаны єнїктїрїї жєнїндє” 
Мыйзамы.

Кирешелер боюнча адис (К-Б)

Кесиптик компетенттїїлїгї

Башкы кызмат ордуна коюлу-
учу квалификациялык талаптар

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, айыл 
чарба, архитектура, жол жана куру-
луш, табият таануу, энергетика 
жана электроэнергетика, башкаруу, 
саламаттыкты сактоо, гумани-
тардык, педагогикалык, 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, айыл 
чарба, архитектура, жол жана куру-
луш, табият таануу, энергетика 
жана электроэнергетика, башкаруу, 
саламаттыкты сактоо, гумани-
тардык, педагогикалык, социалдык 
багыттардагы жогорку билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 

Финансы-экономика бєлїмїнїн 
башчысы (У-А – 1 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- финансылык-экономикалык 

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.

 
Персоналды башкаруу боюнча 

башкы адис (У-Б – 1 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- мамлекеттик жана муници-

палдык башкаруу, юриспруденция, 
финансылык экономикалык, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитар-
дык, табигый илимдер, техникалык, 
курулуш, энергетика багыттары 
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.

Башкы адис – бухгалтер (У-А 
– 1 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- финансылык-экономикалык 

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.

Башкы адис – экономист-ста-
тист (У-А – 1 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- финансылык-экономикалык 

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.

тємєнкїлєрдї билїї: 
- Кыргыз Республикасынын Са-

лык кодексин. 

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтер кабыл алынат:

- конкурстук комиссиянын аты-
на жазылган арыз; кадрларды эсеп-
ке алуу боюнча єздїк баракчасы; 
билими тууралуу документтин 
кєчїрмєсї (нотариалдык тїрдє); 
паспорттун  кєчїрмєсї ;  эмгек 
китепчесинин кєчїрмєсї (нотари-
алдык тїрдє);  ємїр баян (соттол-
богондугу жєнїндє маалыматты 
кєрсєтїї менен); 4х6 єлчємїндє 

кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) 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 

Курулуш жана архитектура 
боюнча башкы адис (У-Б – 1 шт. бир.) 

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- архитектура жана курулуш, 

мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, финан-
сылык-экономикалык багыттар, 
геодезия жана жерге жайгаштыруу, 
техникалык багыттар боюнча жо-
горку 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.

Жер жана жерге жайгаштыруу 
боюнча башкы адис (У-Б – 1 шт. бир.)

 
Кесиптик билимдин деўгээли: 
- айыл чарба, геодезия жана 

жерге жайгаштыруу, мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, юри-
спруденция, архитектура жана ку-
рулуш адистиктери боюнча, финан-
сылык-экономикалык, техникалык 
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.

Салык жана кирешелер боюнча 
башкы адис (1 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- финансылык экономикалык, 

мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, айыл 
чарба, ветеринардык, гуманитар-
дык, табигый илимдер, техникалык, 
курулуш, энергетика багыттары 
боюнча жогорку билим. 

Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-

4 даана сїрєт, «дело»;  квалифи-
кациясын жогорулатуу боюнча 
иш кагаздары (сертификат) баа 
пикирлер  жана  сунуштамалар 
колдоого алынат.

Талапкерлердин документте-
рин кабыл алуу жарыя чыккандан 
баштап 10 жумушчу кїнгє чейин 
Кара-Жал айыл єкмєтїнїн имара-
тында саат 17:00гє чейин кабыл 
алынат.

Кошумча маалыматтарды алуу 
їчїн  тємєндєгї  телефондорго 
кайрылыўыздар: 0703 889105.

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 кїбєлєндїргєн не-
гизги жана кошумча билимин (бар 
болсо) ырастаган документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

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

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

- паспорттун кєчїрмєлєрї. 

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

Документтер  Терек  айыл 
єкмєтїнїн кеўсесинде он кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Жетектєєчї  адис  – салык 
инспектору (К-А – 3 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли:
- бардык багыттар боюнча 

жогорку же орто кесиптик билим. 

Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- эмгек стажына талап коюл-

байт.

Аскердик эсепке алуу столунун 
инспектору (К-Б – 6 шт. бир.)

Кесиптик билимдин деўгээли: 
- бардык багыттар боюнча 

жогорку, же орто кесиптик билим. 

Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- эмгек стажына талап коюл-

байт.

Ачык сынакка катышуу їчїн 
талап кылынуучу документтер:

-  конкурстук  комиссиянын 
тєрагасынын 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

Ак-Суу районунун Каракол айыл єкмєтї
Кыргыз Республикасынын Президентинин 

05.11.2021. №521 «Кадрлардын региондук резервин жана 
муниципалдык резервин тїзїї жана алардын иштєєсї 

жєнїндєгї» мыйзамына ылайык Каракол айыл єкмєтїнїн 
аскердик эсепке алуу столунун инспектору бош кызмат 
ордуна муниципалдык кадрлар резервине киргизїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ак-Суу районунун Каракол айыл єкмєтї
Кыргыз Республикасынын Президентинин 

05.11.2021. №521 «Кадрлардын региондук резервин жана 
муниципалдык резервин тїзїї жана алардын иштєєсї 

жєнїндєгї» мыйзамына ылайык Каракол айыл єкмєтїнїн 
муниципалдык менчик жана єзгєчє кырдаалдар боюнча 

башкы адис бош кызмат ордуна муниципалдык 
кадрлар резервине киргизїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ак-Суу районунун Ак-Чий айыл єкмєтї
социалдык маселелер боюнча жетектєєчї адис 

бош административдик муниципалдык кызмат орунуна 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Коюлуучу квалификациялык 
талаптар

 1 )  кесиптик  билимдин 
деўгээли:

 жогорку же тийиштїї багыт-
тагы орто кесиптик билим. 

2)иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажысына талап коюл-

Коюлуучу квалификациялык 
талаптар 

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- жогорку билим. 
 
2) Иш стажы жана тажрый-

басы:
- жалпысынан 1 жылдан кем 

эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- гуманитардык, социалдык, 
педогогикалык, саламаттыкты 
сактоо, экономика жана башка-
руу, тейлєє сферасы, маданият 
жана искусство жана табият 
таануу илимдери багыттарын-
да жогорку кесиптик билим же 
тийиштїї  багыттагы  орто 
кесиптик билим.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажы талап кылынбайт.

Конкурска катышууга керектїї 
документтер:

байт.

Дареги: Каракол айыл єкмєтї, 
Каракол айылы, Аманкулов №20.

 
Кошумча  маалымат  алуу 

їчїн  тємєндєгї  телефондорго 
кайрылсаўыз болот: (03948 ) 60- 
0-44,60-4-96, 0707 23-14-53, 0709 
196-925, 0770 325-714.

тийиштїї кесиптик чєйрєдє 3 
жылдан кем эмес иш стажы.

Даре г и :  Кар а к ол  айыл 
єкмєтї, Каракол айылы, Аман-
кулов №20.

 
Кошумча  маалымат  алуу 

їчїн  тємєндєгї  телефондорго 
кайрылсаўыз болот: (03948 ) 60- 
0-44,60-4-96, 0707 23-14-53, 0709 
196-925, 0770 325-714.

- єздїк арызы;
- кадрларды каттоо баракчасы;
- сїрєт 3х4 (2 даана);
- паспорттун, эмгек китепче-

синин жана дипломунун кєчїрмєсї 
(нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн);

- ємїр баяны;
- аскердик билетинин кєчїрмєсї 

(нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн).

Документтер газетага жары-
ялангандан кийин 10 жумушчу 
кїндїк мєєнєттє тємєнкї дарек 
боюнча кабыл алынат: Ак-Чий 
айылы, Жеўиш кєчєсї № 31, ка-
бинет №2. 

Тел: 0709 33 89 30.

Ак-Суу районунун Ак-Чий айыл єкмєтї
каржы бєлїмїнїн башчысы 

бош административдик муниципалдык кызмат орунуна 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу ба-
гыттагы жогорку билим (экономика, 
менеджмент, коммерция, соода иши, 
бизнес информатика, логистика, 
бизнес башкаруу, персоналдарды 
башкаруу, мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, маркетинг). 

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.

Конкурска катышууга керектїї 

документтер:
- єздїк арызы;
- кадрларды каттоо баракчасы;
- сїрєт 3х4 (2 даана);
-паспорттун, эмгек китепче-

синин жана дипломунун кєчїрмєсї 
(нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн);

- ємїр баяны;
- аскердик билетинин кєчїрмєсї 

(нотариалдык кїбєлєндїрїлгєн).

Документтер газетага жары-
ялангандан кийин 10 жумушчу 
кїндїк мєєнєттє тємєнкї дарек 
боюнча кабыл алынат: Ак-Чий 
айылы, Жеўиш кєчєсї № 31, ка-
бинет №2.

 
Тел: 0709 33 89 30.



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

Ноокат районунун Бел айыл єкмєтї 
башкы, улук жана кенже муниципалдык кызмат орундарына 

кадрлар резервин тїзїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кара-Суу районунун Сары-Колот айыл єкмєтї 
тємєндєгї бош административдик муниципалдык кызмат 

орундарга 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Башкы кызмат ордуна коюлуу-
чу квалификациялык талаптар

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык багыттардагы жогорку 
билим.

Айыл єкмєтїнїн башчысынын 
орун басары

1 )  Ке сип 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 муниципал-
дык кызмат стажы же тиешелїї 
кесиптик чєйрєдєгї 5 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Айылдык кеўештин катчысы

1 )  Ке сип 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 муниципал-
дык кызмат стажы же тиешелїї 
кесиптик чєйрєдєгї 5 жылдан кем 
эмес иш стажы.

Башкы адис – юрист (1 шт. 
бир.)

1 )  Ке сип ти к  билимдин 

2) 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 коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) 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.

Конкурска катышууга керектїї 
документтердин тизмеси:

- жеке арыз, кадрларды эсеп-
ке  алуу  баракчасы ,  ємїр  баян 
(соттолгондугу же соттолбо-
гондугу  жєнїндєгї  маалымат-
тарды кєрсєтїї менен) резюме, 
фотосїрєт;

деўгээли:
- жогорку билим – юриспру-

денция, укук таануу адистиктери 
боюнча.

2) 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;

Жер, турак жай маселелери бо-
юнча башкы адис (1 шт. бир.)

1) Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку билим - геодезия жана 

жерге жайгаштыруу, архитектура 
жана курулуш, юриспруденция, фи-
нансылык экономикалык, мамлекет-
тик жана муниципалдык башкаруу, 
техникалык, айыл чарба  багытта-
ры боюнча.

2) 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.

Адис – маалымат компью-
тердик технологиялар боюнча (1 
шт.бир.)

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

тик билим - эсептєє техникасы жана 

- паспорттун кєчїрмєсї;
- тиешелїї адистик боюнча 

жогорку билимин, иш стажы жана 
квалификациясын аныктаган до-
кументтер (нотариалдык жактан 
же иштеген жери боюнча пер-
соналдарды башкаруу кызматы 
тарабынан кїбєлєндїрїлгєн эмгек 
китепчесинин, жогорку билими 
жєнїндє, квалификациясын жого-
рулатуу жєнїндє документтердин, 
окумуштуулук  даражасы  жана 
окумуштуулук наамы тууралуу 
дипломдордун кєчїрмєсї);

- сунуштама каттар кошумча 
тиркеме катары тиркелсе да 
болот; жєнєткєн документтери 
жана маалыматтары белгиленген 
тартипке жооп бербеген жарандар 
конкурска катышпайт.

Документтер жарыя чыккан 
кїндєн тартып он кїн ичинде 
Бел айыл єкмєтїнїн имаратында 
жооптуу катчынын кабинетинде 
кабыл алынат. 

Байланыш телефондору: 0777-
295-517 жана 0779-082-829.

информациялык технологиялар, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, юриспруденция, финан-
сылык экономикалык, айыл чарба, 
ветеринардык, гуманитардык, 
табигый илимдер, техникалык, ку-
рулуш, энергетика тармактарында.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Талап кылынуучу документтер:
- арыз;
- єздїк баракчасы;
- эмгек китепчесинин кєчїрмєсї 

(нотариус аркылуу тастыкталат);
- диплом кєчїрмєсї (нотариус 

аркылуу тастыкталат);
- 4 х 6 єлчємїндєгї 3 даана 

сїрєт;
- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- ємїр баян (соттолгондугу же 

соттолбогондугу жєнїндє маалы-
матты кєрсєтїї менен).

 
Сынакка катышуу їчїн жиберил-

ген документтер Сары-Колот айыл 
єкмєтїнїн имаратында жарыялан-
гандан кийин 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

 
Дареги: Сары-Колот айыл 

єкмєтї, Сары-Колот айылы.

Байланыш телефону (0999) 
659297.

Айыл єкмєтїнє

Ноокат районунун А.Мирмахмудов атындагы айылдык кеўеши 
муниципалдык кызматтын кадрлар резервине киргизїїгє 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кара-Суу районунун Жаўы-Арык айыл єкмєтї 
тємєндєгї административдик муниципалдык бош кызмат 

орундарын ээлєє їчїн 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Башкы административдик 
кызмат ордуна коюлуучу квали-
фикациялык талаптар (Б-Б) 

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- гуманитардык, социалдык, 
педагогикалык, саламаттыкты 
сактоо, экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура жана 
курулуш, эсептєє техникасы жана 
информациялык технологиялар 
багыттарындагы жогорку билим.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- 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.

Конкурска катышууга керектїї 
документтердин тизмеси:

- жеке арыз, кадрларды эсеп-
ке алуу баракчасы, ємїр баян 
(соттолгондугу же соттолбо-
гондугу жєнїндєгї маалымат-
тарды кєрсєтїї менен), резюме, 

Салыктар боюнча адис 

Кесиптик билиминин деўгээли:
- жогорку же болбосо атайын 

орто кесиптик билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- иш стажына талап коюлбайт.

Социалдык адис

Кесиптик билиминин деўгээли:
- жогорку же болбосо атайын 

орто кесиптик билим.

Иш стажы жана тажрыйбасы: 
- иш стажына талап коюлбайт. 

ВУС адис 

Кесиптик билиминин деўгээли:
- жогорку же болбосо атайын 

орто кесиптик билим. 

Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Конкурска катышууга керектїї 
документтер:

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 китепчеси-
нин, жогорку билими жєнїндє, ква-
лификациясын жогорулатуу жєнїндє 
документтердин, окумуштуулук 
даражасы жана окумуштуулук наамы 
тууралуу дипломдорунун кєчїрмєсї);

- сунуштама каттар кошумча 
тиркеме катары тиркелсе да болот.

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

Документтерди жарыя чыккан 
кїндєн тартып он кїн ичинде 
А.Мирмахмудов атындагы айыл 
єкмєтїнїн имаратында Чапаев 
айылы, Толонов к. №12 дарегинде 
кабыл алынат. 

Тел.: 0999454572.

- жеке арызы; 
- резюме;
- соттуулугу жок боюнча анык-

тама;
- ємїр баян (соттолгондугун же 

соттолбогондугун кєрсєтїї менен);
- кадрларды эсепке алуу єздїк 

баракчасы;
- фото сїрєт 2 даана;
- паспортунун же инсандыгын 

кїбєлєндїрїїчї башка документи-
нин кєчїрмєсї;

- зарыл кесиптик билими, иш 
стажын жана квалификациясын 
ырастоочу документтери (эмгек 
китепчесинин кєчїрмєсї);

- диплому (нотариустан та-
стыктоо менен).

 
 Документтер массалык маалы-

мат каражаттарында жарыя кылын-
гандан кийин 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат.

 
Дареги: Жаўы-Арык айылы, 

Ленин кєчєсї.
 
Байланыш телефону:+996 0778-

05-35-64.

Социалдык  маселелер 
боюнча башкы адис (У-Б)

К е с и п т и к  б и л и м д и н 
деўгээли:

- тийиштїї  багыттагы 
жогорку билим (гуманитардык 
илимдер, педагогикалык билим 
берїї, юридикалык, экономи-
ка жана башкаруу, социалдык 
илимдер).

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

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

Турак жай, комуналдык чар-
ба, курулуш, транспорт  боюнча 
башкы адис (У-Б)

К е с и п т и к  б и л и м д и н 
деўгээли:

- тийиштїї  багыттагы 
жогорку билим (мамлекеттик 
жана муниципалдык башкаруу, 
геодезия жана жерге жайгашты-
руу, архитектура жана курулуш, 
табият таануу илимдери, эконо-

мика,  автоматташтыруу жана 
башкаруу багыттары боюнча).

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

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

Башкы адис-юрист (У-Б)

К е с и п т и к  б и л и м д и н 
деўгээли:

- тийиштїї  багыттагы 
жогорку билим (юриспруденция 
тармактагы).

Иш стажы жана тажрыйба-
сы:

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

Конкурска  ка тышуу га 
керектїї документтер:

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

гондугу жєнїндєгї маалымат-
тарды кєрсєтїї менен), резюме, 
фото сїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- тиешелїї адистик боюнча 

жогорку билимин, иш стажы 

жана квалификациясын анык-
таган документтер (нота-
риалдык жактан же иштеген 
жери боюнча персоналдарды 
башкаруу кызматы тарабынан 
кїбєлєндїрїлгєн эмгек китепче-
синин, жогорку билими жєнїндє 
квалификациясын жогорулатуу 
жєнїндє документтердин, оку-
муштуулук наамы тууралуу 
дипломдорунун кєчїрмєсї);

- сунуштама каттар ко-
шумча тиркеме катары тир-
келсин;

- жєнєткєн документтери 
жана маалыматтары белги-
ленген тартипте жооп бер-
беген  жарандар  конкурска 
катышпайт.

Талапкерлерден документ-
тер массалык маалымат ка-
ражаттарында жарыяланган 
кїндєн тартып 10 жумушчу 
кїндїн ичинде Чолпон-Ата 
шаарынын Совет кєчєсї №75 
дарегинде кабыл алынат. 

Кошумча маалыматтарды 
алуу їчїн тємєндєгї телефон-
дорго кайрылыўыздар (0-3943) 
4-20-00 жана (0-702) 60-50-24.

ЧОЛПОН-АТА ШААРДЫК МЭРИЯСЫ 
БАШКЫ, УЛУК АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
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Административдик мамле-
кеттик жарандык кызмат орун-
дарынын топторуна жалпы 
квалификациялык талаптар:

Башкы административдик 
кызмат орундарынын топтору 
їчїн мыйзамдар:

1. Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы;

2. Кыргыз Республикасы-
нын Конституциялык Мыйзамы 
«Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинети жєнїндє»;

3. Кыргыз Республикасынын 
«Эмгек Кодекси»;

4. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Мамлекеттик жаран-
дык кызмат жана муниципалдык 
кызмат жєнїндє»;

5. Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы «Жарандардын 
кайрылууларын кароо тартиби 
жєнїндє»;

6. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Кыргыз Республика-
сынын ченемдик укуктук акты-
лары жєнїндє»;

7. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Кызыкчылыктардын 
кагылышуусу жєнїндє»;

8. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Кыргыз Республи-
касынын мамлекеттик орган-
дарынын жана жергиликтїї єз 
алдынча башкаруу органдары-
нын карамагында турган маа-
лыматтарга жетїї жєнїндє»;

9. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Коррупцияга каршы 
аракеттенїї жєнїндє»;

10. Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2020-жылдын 3-мар-
тындагы № 120 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жїргїзїї 
боюнча типтїї нускама.

Улук административдик 
мамлекеттик жарандык кызмат 
орундары їчїн жалпы мый-
замдар:

1. Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы;

2. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Мамлекеттик жаран-
дык кызмат жана муниципалдык 
кызмат жєнїндє»;

3. Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы «Жарандардын 
кайрылууларын кароо тартиби 
жєнїндє»;

4. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Кыргыз Республика-
сынын ченемдик укуктук акты-
лары жєнїндє»;

5. Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы «Коррупцияга каршы 
аракеттенїї жєнїндє»;

6. Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2020-жылдын 3-мар-
тындагы № 120 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жїргїзїї 
боюнча типтїї нускама.

Кенже административдик 
мамлекеттик жарандык кызмат 
орундары їчїн жалпы мыйзам-
дарды:

1. Кыргыз Республикасынын 
Конституциясын;

2. Кыргыз Республикасынын 
“Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
жєнїндє” Мыйзамын;  

3. Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 2020-жылдын 3-мар-
тындагы № 120 токтому менен 
бекитилген Кыргыз Республика-
сында иш кагаздарын жїргїзїї 
боюнча типтїї нускама.

Административдик кызмат-
тардын бардык топтору їчїн:

- кызматтык милдетте-
рин аткаруу їчїн зарыл болгон 
деўгээлде мамлекеттик жана 
расмий тилдерди билїї;

- компьютердик сабаттуулук 
жана керектїї программалык 
продуктыларды билїї (Word, 
Excel, «TOKTOM Mamleket Pro» 
маалыматтык-укуктук систе-
масы). 

Башкы топтогу администра-
тивдик мамлекеттик кызмат 
орундарына тємєндєгїдєй 
квалификациялык талаптар 
белгиленет

1.  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- гуманитардык, социалдык, 
педагогикалык, саламаттыкты 
сактоо, экономика жана башка-
руу, айыл чарба, архитектура 
жана курулуш, эсептєє техни-
касы жана информациялык тех-
нологиялар багыттарындагы 
жогорку билим.  

2. Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 3 жылдан кем 
эмес мамлекеттик жана/же му-
ниципалдык кызмат стажы же 
тиешелїї тармактык багыты 
боюнча тиешелїї кесиптик 

чєйрєсїндєгї 5 жылдан кем эмес 
иш стажы.  

3.Кесиптик  компетент -
тїїлїгї:

Тємєнкїлєрдї билїї:
- Кыргыз Республикасынын 

Конституциялык  Мыйзамы 
«Кыргыз Республикасынын Ми-
нистрлер Кабинети жєнїндє», 
Кыргыз  Республикасынын 
«Жергиликтїї мамлекеттик ад-
министрация жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу органдары 
жєнїндє» Мыйзамы, КР КРнын 
Эмгек кодекси, КРнын Жер ко-
декси, КРнын Салык кодески, 
КРнын Їй-бїлє кодекси,  КР 
“Мамлекеттик жарандык жана 
муниципалдык кызмат жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Саясий атайын 
мамлекеттик муниципалдык 
саясий кызмат орундарын ээлеп 
турган адамдардын кирешеле-
рин, чыгымдарын, милдеттен-
мелерин жана мїлкїн деклара-
циялоо жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Жарандардын кайрылууларын 
кароонун тартиби жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Мамлекеттик ор-
гандарынын жана жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу орган-
дарынын карамагында турган 
маалыматтарга жетїї жєнїндє” 
Мыйзамын, “Мамлекеттик ор-
гандын жана жергиликтїї єз ал-
дынча башкаруу органынын ички 
кадрлар резервин тїзїїнїн жана 
иштешинин тартиби жєнїндє” 
Жобосун, “КР мамлекеттик жа-
рандык кызматчыларын жана 
муниципалдык кызматчыларын 
ротациялоо тартиби жєнїндє” 
Жобосун, “Кыргыз Республикасы-
нын мамлекеттик органдарында 
жана жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу органдарында кызмат-
тык териштирїїнї уюштуруу 
жана жїргїзїї тартиби жєнїндє” 
Жобону, Кыргыз Республикасы-
нын Єкмєтїнїн 2020-жылдын 
3-мартындагы № 120 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Ре-
спубликасында иш кагаздарын 
жїргїзїї боюнча типтїї нуска-
масын” жана тейлєєсїнє жараша 
негизги ченемдик укуктук акты-
ларды билїїсї зарыл.   

Улук топтогу администра-
тивдик мамлекеттик кызмат 
орундарына тємєндєгїдєй 
квалификациялык талаптар 
белгиленет

1. Кесиптик билим деўгээли:   
-  экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, архитектура, жол 

жана курулуш, табият таануу , 
энергетика жана электроэнер-
гетика, башкаруу, саламат-
тыкты сактоо, гуманитардык, 
педагогикалык, гуманитардык, 
социалдык, маданият жана ис-
кусство багыттарындагы жо-
горку билим.  

      
2. Иш тажрыйбасы жана 

стажы:     
- жалпысынан 1 жылдан кем 

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

3. Кесиптик  компетент-
тїїлїгї:

Тємєндєгїлєрдї  билїї:
- КРнын Эмгек кодекси, КРнын 

Жер кодекси, КРнын Салык ко-
дески, КРнын Їй-бїлє кодекси, 
Кыргыз Республикасынын Кон-
ституциялык Мыйзамы «Кыргыз 
Республикасынын Министрлер 
Кабинети жєнїндє», Кыргыз 
Республикасынын «Жергиликтїї 
мамлекеттик администрация 
жана жергиликтїї єз алдынча 
башкаруу органдары жєнїндє» 
Мыйзамы, КР Эмгек кодексин, 
КР “Мамлекеттик тил жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Жергиликтїї 
єз алдынча башкаруу жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Жергиликтїї  
мамлекеттик администрация-
лар жєнїндє” Мыйзамын, КР “Жа-
рандардын кайрылууларын каро-
онун тартиби жєнїндє” Мыйза-
мын, “Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик сырды сактоо 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Жа-
шыруун иш кагаздар жєнїндє” 
Мыйзамын, Кыргыз Республика-
сынын Єкмєтїнїн 2020-жылдын 
3-мартындагы №120 токтому 
менен бекитилген “Кыргыз Ре-
спубликасында иш кагаздарын 
жїргїзїї боюнча типтїї нуска-
масын”, КР “Кыргыз Республи-
касынын инвестиция жєнїндє” 
Мыйзамын, КР Жер кодексин, 
КР Салык кодексин, КР Бюджет-
тик кодексин, КР “Жайыттар 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Айыл 
чарбаны єнїктїрїї жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Автомобильдик 
транспорт жєнїндє” Мыйзамын, 
КР “Архитектура жана шаар 
куруу жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Энергетика жєнїндє” Мыйза-
мын, “Кыргыз Республикасынын 
кендер жєнїндє” Мыйзамын., 
КР “Кыргыз Республикасынын 
Президентин шайлоо жєнїндє” 
Мыйзамын, “Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеўешинин депу-
таттарын шайлоо” Мыйзамын, 
КР “Жергиликтїї кеўештердин 
депутаттарын шайлоо” Мый-
замын, КР “Жарандардын кай-
рылууларын кароонун тартиби 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Диний 
уюмдар жана дин тутуу эркинди-
ги жєнїндє” Мыйзамын, КР “Кор-
рупцияга каршы аракеттенїї 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Ченем-
дик-укуктук актылары жєнїндє” 
Мыйзамын, 2003-жылдын 24-ию-
лундагы №462 “Эмгек китеп-
челеринин формасын, эмгек 
китепчелерине кошумча барак 
формасын жана Эмгек китеп-
челерин жїргїзїї тартибин 
бекитїї жєнїндє” токтомун, КР 
“Билим берїї жєнїндє” Мыйза-
мын, КР “Билим берїї мекемеле-
ри жєнїндє” Мыйзамын, КР “Кал-
кты социалдык жактан тейлєє 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Дене 
тарбия жана спорт жєнїндє” 
Мыйзамын,  КР “Мамлекеттик 
тил жєнїндє” Мыйзамын, КР 
Їй-бїлє кодексин, КР Балдар 
кодексин, КРЄнїн 2009-жылдын 
29-декабрындагы №823-токто-
му менен бекитилген Мамлекет-
тик пособиелерди жана акчалай 
компенсацияларды тєлєє тар-
тиби жєнїндє жобосун.

Кенже топтогу администра-
тивдик мамлекеттик кызмат 

орундарына тємєнкїдєй ква-
лификациялык талаптар бел-
гиленет

1. Кесиптик билим деўгээли:
-  экономика жана башкаруу, 

айыл чарба, энергетика жана 
электроэнергетика, башкаруу, 
саламаттыкты сактоо, гума-
нитардык, педагогикалык, гума-
нитардык, социалдык, маданият 
жана искусство багыттарында-
гы жогорку билим.

2. Иш тажрыйбасы жана 
стажы:

- иш стажына талаптар 
коюлбайт. 

3. Кесиптик  компетент-
тїїлїгї:

Тємєндєгїлєрдї  билїї:
- КР Жер кодексин, КР Са-

лык кодексин,  КР “Жайыттар 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Вете-
ринария жєнїндє” Мыйзамын, 
КР “Айыл чарбасын єнїктїрїї” 
Мыйзамын ,  КР  “Жайыттар 
жєнїндє” Мыйзамын, КР “Айыл 
чарба багытындагы жерлерди 
башкаруу жєнїндє” Мыйзамын, КР 
Бюджеттик кодексин, КР “Респу-
бликалык бюджет” Мыйзамын, 
КР “Бухгалтердик эсеп жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Мамлекеттик 
тил жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Саламаттыкты сактоо меке-
мелери жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Маданият жєнїндє” Мыйзамын, 
КР “Китепкана иштери жєнїндє” 
Мыйзамын, КР “Тарыхый-маданий 
мурастарды коргоо жана пайда-
лануу жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Туризм жєнїндє” Мыйзамын, КР 
“Жергиликтїї  мамлекеттик ад-
министрациялар жєнїндє” Мый-
замын КР “Кыргыз Республикасы-
нын инвестиция жєнїндє” Мыйза-
мын, Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтїнїн 21-апрель 2015-жыл-
дагы №230 токтому менен бе-
киген “Їлїштїк гранттардын 
эсебинен долбоорлорду тандоо 
жана каржылоо жєнїндєгї жобону 
жана долбоорлорду даярдоо жана 
ишке ашыруу боюнча нускаманы 
бекитїї тууралуу”.  

Сынакка  катышуу  їчїн 
тємєнкї документтерди «де-
лого» тиркеп тапшыруу керек 
(«делонун» сыртына толук 
аты-жєнї, байланыш номерле-
ри, электрондук почта дареги 
кєрсєтїлсїн):

- жеке арыз;
- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме (сїрєтї, электрон-

дук почтаны кєрсєтїї менен);
- ємїр баяны;
- нотариус же акыркы иште-

ген жери боюнча кїбєлєндїрїлгєн 
негизги жана кошумча билимин 
(бар болсо) тастыктаган доку-
менттердин кєчїрмєлєрї;

- нотариус же акыркы иште-
ген жери боюнча кїбєлєндїрїлгєн 
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї 
(иш стажы бар болсо);

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

- соттуулугу бар же жок 
экендиги жєнїндє маалыматы. 

 
Сынакка катышуу їчїн до-

кументтердин  топтомун  Ак-
Талаа райондук мамлекеттик 
администрациясынын уюштуруу 
иштери боюнча башкы адис 
Э.Токтогуловага тапшыруу зарыл.

Дареги:  Ак-Талаа району, 
Баетов айылы, Мурзалым-
беков кєчєсї №16 (Ак-Талаа  
райондук мамлекеттик админи-
страциянын 2 кабаты, 20-каби-
нет) Документтерди тапшыруу 
мєєнєтї: 2022-жылдын 29-мар-
тынан 12-апрели, саат 18:00го 
чейин кабыл алынат. 

Сурап -билїї  телефону : 
(03537) 92-1-58,  (03537) 92-1-60, 
0701 212131.

ЭСКЕРТЇЇ: белгиленген та-
лаптарга жооп бербеген доку-
менттерди жана маалыматтарды 
берген жарандарга конкурска 
катышууга жол берилбейт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАРЫН ОБЛУСУНУН 
АК-ТАЛАА РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

БАШКЫ, УЛУК ЖАНА КЕНЖЕ АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН 
КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Айыл єкмєтїнє

Тоў району Тєрт-Кїл айыл єкмєтї 
тємєндєгї бош муниципалдык административдик кызмат 

орундарга 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Жерге жайгаштыруу боюнча 
башкы адис – (1 – У-Б)

1) Кесиптик билим деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогор-

ку билим (жерге жайгаштыруу жана 
геодезия, архитектура жана куру-
луш, экология жана жаратылышты 
коргоо багыттары боюнча).

2) Иш стажы жана тажрый-
басы:

- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 
мамлекеттик жана/же муниципал-
дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем 
эмес.

Турак  жай,  коммуналдык  
чарба  жана єзгєчє кырдаалдар 
боюнча  жетектєєчї адис – (1 
орун – К-А)

1) Кесиптик билим деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогор-

ку же орто кесиптик билим (жаран-
дык коргонуу жана єзгєчє кырдаал-
дар, жерге жайгаштыруу жана гео-
дезия, архитектура жана курулуш, 
экология жана жаратылышты 
коргоо багыттары боюнча).

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

Системалык администратор-
лор жана маалыматтык компью-
тердик  технологиялар боюнча 
адис – (1 орун  – М-Б)

1) Кесиптик билим деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку 

же орто кесиптик билим (автомат-
таштыруу жана башкаруу, маалы-
мат коопсуздугу).

2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар  коюл-

байт.

Сынакка катышуу їчїн тємєн-
дєгї документтер талап кылынат:

-  конкурстук  комиссиянын 
тєрагасынын атына жазылган 
жеке арызы;

- кадрларды каттоо баракчасы;
- 3х4 єлчємїндєгї 4 даана сїрєт;

-  паспорттун  кєчїрмєсї 
(туп нускасы сынакка келгенде 
кєрсєтїлєт);

-  билими  (нотариу стан 
же  мурунку  иштеген  жеринен 
кїбєлєндїрїлїшї керек);

- эмгек китепчеси (нотариу-
стан же мурунку иштеген жеринен 
кїбєлєндїрїлїшї керек).

Документтер массалык ма-
алымат  каражаттарында  жа-
рыяланган кїндєн тартып 10 
жумушчу кїнгє чейин Тєрт-Кїл 
айыл єкмєтї, Тєрт-Кїл айылы, 
Молдогазы кєчєсї №15 дарегинде 
кабыл алынат. 

Ал эми конкурс єтє турган кїн 
талапкерге кошумча берилет.

Кошумча  маалымат  алуу 
їчїн  тємєндєгї  телефондорго 
кайрылыўыздар: (0-3947) 6-04-20  
жана 0703371477.



929-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Вакансии

ШОПОКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ КАДРОВ ШОПОКОВСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ГРУППАМ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- на замещение младшей 
группы вакантных администра-
тивных должностей муници-
пальной службы. 

Для включения в резерв ка-
дров Шопоковского городского 
кенеша, кандидат должен соотве-
ствовать следущим требованиям; 
гражданин Кыргызской Республи-
ки, возраст не менее 21 года.

Квалификационные требо-
вания

  
1. Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образовние по на-

правлению гуманитарных и 
социально-экономических, тех-
нических, педогогических, сель-
скохозяйственных наук.

2.Стаж и опыт работы:
На замещение младшей 

группы вакантных администра-
тивных должностей муници-
пальной службы: 

- без предъявления требова-
ний к стажу работы.

3. Профессиональная ком-
петенция

Знание:
- Конституция Кыргызской 

Республики;
- Закон “О государственной, 

гражданской и муниципальной 
службе”;

- Типовая инструкция по де-
лопроизводству в Кыргызской 
Республике, утвержденная по-
становлением Правительтсва 
Крыгызской Республики; 

- Кодекс этики государствен-
ных и мунипальных служащих КР;

- Закон “О статусе депута-
тов местных кенешей”. 

Для участия в конкурсе 
необходимо представить:

- личное заявление, резюме (с 
указанием электронной почты), 
автобиография (с указанием све-
дений о наличии или отсутствии 
судимости), копии документов, 
потверждающих профессиональ-
ное образование (при наличии), 
заверенные нотариально или 
по последнему месту работы, 

копия трудовой книги (при нали-
чии стажа работы), заверенная 
нотариально или  по последнему 
месту работы, копии документов 
о присвоении ученой степени и 
ученого звания (при  наличии, за-
веренные нотариально или служ-
бой управления персоналом по 
месту работы), копия паспорта. 

Для участия в конкурсе 
желающим необходимо пред-
ставить документы в течение 
10 рабочих дней с момента 
опубликования по адресу: г. 
Шопоков, ул.Ленина 21, тел.: 
0(3134) 5-80-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: для дальней-
шего участия в открытом конкурсе 
будут приглашены только те пре-
тенденты, документы которых со-
ответствуют предъявленным тре-
бованиям. Контактные данные и 
адрес претендентов должны быть 
указаны точно. Участники кон-
курса, представившие докумен-
ты и сведения, не отвечающие 
установленным требованиям, к 
участию в отборе не допускаются.   

Айыл єкмєтїнє

Ысык-Кєл районунун Тамчы айыл єкмєтї
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кыз-
маттын административдик кызмат орундарына кардрлардын 

резервине кирїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Нарын районунун Он-Арча айыл єкмєтї
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кыз-
маттын административдик кызмат орундарына кардрлардын 

резервине кирїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Улук кызмат ордуна коюулу-
учу квалификациялык талаптар

 
1 )  к е с ип т и к  билимдин 

деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогор-

ку билим (экономика жана башкаруу, 
жерге жайгаштыруу жана кадастр, 
архитектура жана курулуш, айыл 
чарба, энергетика жана энерго-
техника, гуманитардык илимдер). 

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.

 
 Кенже кызмат ордуна коюлу-

учу квалификациялык талаптар

1 )  Кесип ти к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку кесиптик билим же орто 
кесиптик билим (экономика жана 
башкаруу) багыты боюнча.

2) Иш стажы жана тажрый-
басы: 

- иш стажына талап коюлбайт.

 Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык талаптар

1 )  к е с ип т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим – экономика жана 
башкаруу, айыл чарба, архитек-
тура, жол жана курулуш, табият 
таануу илимдери, энергетика 
жана электроэнергетика, баш-
каруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык,  
социалдык багыттагы жогорку 
билим.

2) иш стажы жана тажрый-
басы:

- 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

1 )  к е с ип т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу илимдери, 
энергетика жана электроэнерге-
тика, башкаруу, саламаттыкты 
сактоо, гуманитардык, педаго-
гикалык, социалдык багыттагы 
жогорку билим.

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.

Кенже кызмат ордуна коюлу-
учу квалификациялык талаптар 

1 )  к е с ип т и к  билимдин 
деўгээли:

- кенже кызмат орундары - 
муниципалдык кызматчылар їчїн 

Сынакка  катышуу  їчїн 
тємєндєгї документтер талап 
кылынат: 

- конкурсттук комиссиянын 
тєрагасынын атына жазылган 
жеке арызы;

- кадрларды каттоо баракчасы;
- 3х4 єлчємїндєгї 2 даана сїрєт;
-  паспорттун  кєчїрмєсї ; 

(тїп нускасы сынакка келгенде 
кєрсєтїлєт);

- билими тууралуу документ-
тин  кєчїрмєсї  (нотариустан 
кїбєлєндїрїлгєн же иштеген же-
ринен кїбєлєндїрїлгєн);

- эмгек китепчесинин кєчїрмєсї; 
(нотариустан же иштеген жеринен 
кїбєлєндїрїлгєн)

- соттолбогондугу жєнїндє 
аныктама;

- ємїр баяны;
- резюме.

Документтер жарыя чыккан 
кїндєн тартып 10 жумуш кїн ичин-
де Тамчы айылы, Манас кєчєсї 
№ 36 даректе жайгашкан айыл 
єкмєтїнїн имаратында кабыл 
алынат. 

Кошумча  сурап  билїї  їчїн 
тємєнкї телефон номерлерине 
кайрылсаўыздар болот: 03943 5-14-
14, 0701 91 97 83.

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

2) иш стажы жана тажрый-
басы:

- иш стажына талап коюлбайт.

Административдик кызмат-
тардын 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 или-
мий наамды (бар болсо) ыйга-
руу жєнїндє  документтердин 
кєчїрмєлєрї; 

- паспорттун кєчїрмєсї. 

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

Документтерди кабыл алуу 
Он -Арча  айыл  аймагынын 
кеўсесинде он кїндїн ичинде 
кабыл алынат.

Кочкор районунун Кочкор айыл єкмєтї 
муниципалдык кызматтын административдик 

кызмат орундарына кадрлардын резервине кирїї їчїн 
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык  талаптар

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жогор-
ку билим  экономика жана башкаруу, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, айыл чарба, гуманитар-
дык илимдер, юридикалык, техни-
калык, юридикалык багыттарында.

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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим - мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, экономика 
жана башкаруу, социалдык илимдер, 
гуманитардык илимдер, педаго-
гикалык билим берїї багыттары, 
жерге жайгаштыруу жана кадастр, 
архитектура жана курулуш, айыл 
чарба, энергетика жана энерго-
техника экономика жана башкаруу, 
юриспруденция багыты боюнча.

2) 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 коюлуучу 

квалификациялык талаптар 

1) кесиптик билимдин деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жо-

горку билим же орто кесиптик 
(ветеринария, айыл чарба багы-
тындагы, экономика жана башкаруу, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу, социалдык илимдер, гума-
нитардык илимдер,  педагогикалык 
билим берїї багыттары боюнча  
геодезия жана жерге жайгаштыруу, 
архитектура жана курулуш, табият 
таануу илимдери, автоматташ-
тыруу жана башкаруу багыттары 
боюнча архитектура жана курулуш, 
маалыматтык технологиялар ба-
гыттары боюнча, социалдык илим-
дер, техносфералык коопсуздук, 
жаратылышты жайгаштыруу жана 
гидрометеорология, курал-жарак 
жана куралдануу системасы аскер 
багыттары боюнча. 

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 
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.

 
Дареги: Кочкор айылы, Шамен 

кєчєсї 36. Кочкор айыл єкмєтїнїн 
имараты.  

Байланыш телефон 0(3535) 
50188. 0701747422

Кошумча кеўири маалымат  www.
mkk.gov.kg сайтында.

Конкурска  ка тышуу га 
керектїї документтердин тиз-
меси:

- жеке арыз, кадрларды эсеп-
ке алуу баракчасы, ємїр баян 
(соттолгондугу же соттолбо-
гондугу жєнїндєгї маалымат-
тарды кєрсєтїї менен), резюме, 
3*4 єлчємїндєгї фотосїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї;
- тиешелїї адистик боюнча 

жогорку билимин, иш стажы 
жана квалификациясын анык-
таган документтер (нота-
риалдык жактан же иштеген 
жери боюнча персоналдарды 
башкаруу кызматы тарабынан 
кїбєлєндїрїлгєн эмгек китепче-
синин, жогорку билими жєнїндє, 
квалификациясын жогорула-
туу жєнїндє документтердин, 
окумуштуулук даражасы жана 

окумуштуулук наамы тууралуу 
дипломдорунун кєчїрмєсї);

- сунуштама каттар кошум-
ча тиркеме катары тиркелсе 
да болот.

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

Документтерди  жарыя 
чыккан кїндєн тартып он кїн 
ичинде Нарын шаары, Ленин 
кєчєсї № 76 дарегине КР Пре-
зидентинин Нарын облусунда-
гы ыйгарым укуктуу єкїлїнїн 
аппаратынын уюштуруу-ин-
спектордук, кадр иштери жана 
мониторинг жїргїзїї бєлїмїнє 
тапшыруу керек, тел: 03522 
50484.

Т о л у к  м а а л ы м а т т ы 
єкїлчїлїктїн жана агенттиктин 
сайтынан алсаўыздар болот.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН 
НАРЫН ОБЛУСУНДАГЫ ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ЄКЇЛЇНЇН АППАРАТЫ 

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана  муниципалдык кызмат жєнїндє” Мыйзамына ылайык
 БАШКЫ, УЛУК ЖАНА КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА ИЧКИ КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ БОЮНЧА

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
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Айыл єкмєтїнє

Ат-Башы районунун Ак-Талаа 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим (мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, техника-
лык, юридикалык, гуманитардык, 
курулуш, архитектура, айыл чарба 
жана  медицина,  педагог, финансы 
экономикалык багыттар боюнча).

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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим (мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, экономика 
жана башкаруу, социалдык илимдер, 
гуманитардык илимдер, педаго-
гикалык билим берїї багыттары, 
жерге жайгаштыруу жана кадастр, 
архитектура жана курулуш, айыл 
чарба, энергетика жана энерго-
техника, экономика жана башкаруу, 
техникалык, юриспруденция багыт-
тары боюнча).

2) 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 

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим же орто кесиптик (ве-
теринария, айыл чарба, экономика 
жана башкаруу, мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, социал-
дык, гуманитардык,  педагогикалык, 
геодезия жана жерге жайгашты-
руу, архитектура жана курулуш, 

Нарын районунун Чет-Нура айыл єкмєтї 
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Ат-Башы районунун Кара-Коюн айыл єкмєтї 
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Кочкор районунун Ак-Кыя 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

-  экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык багыттардагы жогорку 
билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык талаптар

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык 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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

-  экономика жана башкаруу, 
айыл чарба, архитектура, жол жана 
курулуш, табият таануу, энерге-
тика жана электроэнергетика, 
башкаруу, саламаттыкты сактоо, 
гуманитардык, педагогикалык, со-
циалдык багыттардагы жогорку 
билим.

2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес 

мамлекеттик жана/же муниципал-

Башкы  кызмат ордуна коюлу-
учу  квалификациялык  талаптар

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим (мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, техника-
лык, юридикалык, гуманитардык,  
курулуш, архитектура ,айыл чарба 
жана  медицина,  педагог, финансы 
экономикалык багыттар боюнча).

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

1 )  к е с и п т и к  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї багыттагы жо-
горку билим (мамлекеттик жана 
муниципалдык башкаруу, экономика 
жана башкаруу, социалдык илимдер, 
гуманитардык илимдер, педа-
гогикалык, жерге жайгаштыруу 
жана кадастр, архитектура жана 
курулуш, айыл чарба, техникалык, 
энергетика жана энерготехника 
экономика жана башкаруу, юриспру-
денция багыттары боюнча).

2) 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 коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) 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 

дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) 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 

дык кызмат стажы же тийиштїї 
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес 
иш стажы.

Кенже кызмат ордуна коюлуучу 
квалификациялык талаптар 

1) кесиптик билимдин деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку 

билим же орто кесиптик (ветери-
нария, айыл чарба, экономика жана 
башкаруу, мамлекеттик жана му-
ниципалдык башкаруу, социалдык, 
гуманитардык, педагогикалык, 
геодезия жана жерге жайгаштыруу, 
архитектура жана курулуш, табият 
таануу илимдери, автоматташты-
руу жана башкаруу, архитектура 
жана курулуш,  маалыматтык тех-
нологиялар, социалдык, техносфе-
ралык коопсуздук, жаратылышты 
жайгаштыруу жана гидрометеоро-
логия, курал-жарак жана куралда-
нуу системасы, аскер багыттары 
боюнча). 

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

Сынакка катышуу їчїн тємєнкї 
документтерди атайын папкага 
кєктєп тапшыруу керек:

- єзїнїн арызы;

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  
Чет -Нура  айыл  аймагынын  
кеўсесинде он кїндїн ичинде 
жїргїзїлєт.

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  
Кара-Коюн  айыл  аймагынын  
кеўсесинде он кїндїн ичинде 
жїргїзїлєт.

- 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.

 
Кара-Суу айылы, с Данияров 

к. № 27,  Ак-Кыя  айыл єкмєтїнїн 
имараты.

Байланыш телефон 0701 46 
64 64.

Кеўири маалымат  www.mkk.gov.
kg сайтында.

табият таануу илимдери, авто-
матташтыруу жана башкаруу, 
архитектура жана курулуш,  маалы-
маттык технологиялар, социалдык 
илимдер, техносфералык коопсуз-
дук, жаратылышты жайгаштыруу 
жана гидрометеорология, курал-
жарак жана куралдануу системасы, 
аскер багыттары боюнча). 

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

 
Ат-Башы районунун Ак-Талаа    

айыл єкмєтїнїн имараты.  Байла-
ныш телефон 0704 783 999. 

Кеўири маалымат  www.mkk.gov.
kg сайтында.

Кара-Суу районунун Савай айыл єкмєтї 
тємєндєгї административдик муниципалдык бош кызмат 

орунун ээлєє їчїн 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Айыл єкмєтїнїн башчысынын 
орун басары (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.

Керектелїїчї документтер: 

- паспорт кєчїрмєсї, эмгек ки-
тепчесинин кєчїрмєсї, дипломдун 
кєчїрмєсї (нотариустан тастык-
талган), ємїр баян, резюме, аскер-
дик китепченин кєчїрмєсї.

Документтер жарыя чыккан 
кїндєн баштап 10 жумушчу кїндїн 
ичинде кабыл алынат. 

Дареги: Ош облусу, Кара-
Суу району, Савай айыл єкмєтї, 
Кызыл-Шарк айылы, И.Исмаилова 
кєчєсї 53. 

Маалымат їчїн тел.: 0774059405, 
0550524900.

Сынактын єтє турган кїнї жана 
жайы жєнїндє квалификациялык 
талаптаргаа жооп бере турган жа-
рандарга кошумча билдиребиз.



1129-март, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Вакансии

Правительства Кыргызской 
Республики от 3 марта 2020 
года № 120.

- владение государствен-
ным и официальным языками 
в объеме, необходимом для ис-
полнения должностных обязан-
ностей;

- владение компьютерной 
и оргтехникой, необходимыми 
программными продуктами.

Для младших администра-
тивных  государственных 
должностей:

1. Знание:
1) Конституции Кыргызской 

Республики;
2) Закона Кыргызской Респу-

блики «О государственной граж-
данской службе и муниципальной 
службе»; 

3) Типовая инструкция по 
делопроизводству в Кыргызской 
Республике, утвержденная по-
становлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 
марта 2020 года № 120.

- владение государствен-
ным и официальным языками 
в объеме, необходимом для ис-
полнения должностных обязан-
ностей;

- владение компьютерной 
и оргтехникой, необходимыми 
программными продуктами.

Квалификационные требо-
вания для главных админи-
стративных должностей

1.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии и 
государственного управления, 
лесного, охотничьего и рыбного 
хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее 3 лет 
либо стаж работы в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере не менее 5 лет.

3) Профессиональные ком-
петенции

Знание:
- Кодекса Кыргызской Респу-

блики о нарушениях;
- Кодекса Кыргызской Респу-

блики о проступках;
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
- «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»;
- «Об охране и использовании 

растительного мира»; 
- «О животном мире»; 
- «Об охоте и охотничьем 

хозяйстве»; 
- «О биосферных террито-

риях».

2.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти, экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, 
государственного управления и 
юриспруденции, лесного, охот-
ничьего и рыбного хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее 3 лет 
либо стаж работы в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере не менее 5 лет.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Кодекса Кыргызской Респу-

блики о нарушениях;
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
«Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
«Об охране окружающей сре-

ды»;
«Об охране и использовании 

растительного мира»; 
«О животном мире»; 
«Об охоте и охотничьем 

хозяйстве»; 
«О биосферных террито-

риях».

3. 
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование по 

специальностям «финансы и 
кредит», «экономист».

2) Стаж и опыт работы:
 - стаж государственной и/

или муниципальной службы по со-
вокупности не менее 3 лет либо 
стаж работы в соответству-
ющей профессиональной сфере 
не менее 5 лет, желательно с 
опытом руководящей работы.

3) Профессиональные ком-

петенции:
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыр-

гызской Республики,Трудового 
кодекса  Кыргызской  Респу-
блики; 

- Закона Кыргызской Респу-
блики «О бухгалтерском учете»; 

- государственного и офи-
циального языков в объеме, 
необходимом для исполнения 
должностных обязанностей;

- ведения программы бухгал-
терского учета 1С.

Квалификационные требо-
вания для старших админи-
стративных должностей

1.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее  образование  в 

области экологии и природо-
пользования, биологии, зооло-
гии, географии, ветеринарии, 
агрономии,государственного 
управления и юриспруденции, 
лесного, охотничьего и рыбного 
хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее одного 
года или стаж работы в соот-
ветствующей профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
- «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»;
- «Об охране и использовании 

растительного мира»; 
- «О животном мире»; 
- «Об охоте и охотничьем 

хозяйстве»; 
- «О биосферных террито-

риях».

2.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, гео-
графии, ветеринарии, инженер-
землеустроитель, агрономии и 
государственного управления, 
лесного, охотничьего и рыбного 
хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее одного 
года или стаж по специальности 
не менее трех лет.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Законы Кыргызской Респу-

блики:

- «Об особо охраняемых при-
родных территориях»; 

- «Об охране окружающей 
среды»;

- «Об охране и использовании 
растительного мира»; 

- «О животном мире»; 
- «Об охоте и охотничьем 

хозяйстве»; 
- «О биосферных террито-

риях».

3.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии, природопользо-
вания, лесного хозяйства, юри-
спруденции, государственного 
управления и гуманитарных 
наук.

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее одного 
года или стаж работы в соот-
ветствующей профессиональ-
ной сфере не менее трех лет.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
1. Трудового Кодекса Кыргыз-

ской Республики;
2. Указов Президента Кыр-

гызской Республики:
- «Об утверждении Реестра 

государственных и муниципаль-
ных должностей Кыргызской 
Республики» от 31.01.2017 года 
УП № 17;

- «О формировании и функ-
ционировании резерва кадров 
государственной  службы  и 
муниципальной службы госор-
гана и органа местного само-
управления КР» от 2.02.2022г. 
УП №24.

3. Постановлений Кабинета 
Министров Кыргызской Респу-
блики:

- «Об утверждении Типовой 
инструкции по делопроизвод-
ству в Кыргызской Республике» 
от 3 марта 2020 года № 120;

- «О Регламенте Кабинета 
Министров КР» от 28.10.2021г. 
№ 233.

4.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экономики и финансов, 
по специальности «финансы и 
кредит» или «экономист».

2) Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее одного 
года или стаж работы в соот-
ветствующей профессиональ-
ной сфере не менее трех лет.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Трудового кодекса Кыргыз-

ской Республики;
- Законов Кыргызской Респу-

блики:
- «О бухгалтерском учете»; 
- «О государственных за-

купках»; 
- государственного и/или 

официального языков в объеме, 
необходимом для исполнения 
должностных обязанностей.

Квалификационные требо-
вания для младших админи-
стративных должностей

1.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, 
государственного управления и 
юриспруденции, международных 
отношений,лесного, охотничье-
го и рыбного хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
- «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»; 
- «О животном мире»; 
- «О биосферных террито-

риях».

2.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, 
государственного управления и 
юриспруденции, лесного, охот-
ничьего и рыбного хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
- «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»; 
- «О биосферных террито-

риях»;
- «О животном мире».

3. 
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, 
государственного  управле-
ния июриспруденции, лесного, 
охотничьего и рыбного хозяй-
ства.

2) Стаж и опыт работы:
- без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Законы Кыргызской Респу-

блики:
 - «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»; 
- «О животном мире»; 
- «Об охоте и охотничьем 

хозяйстве».

4.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в об-

ласти экологии и природополь-
зования, биологии, зоологии, 
программного обеспечения, 
государственного управления, 
лесного, охотничьего и рыбного 
хозяйства.

2) Стаж и опыт работы:
- без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Закона Кыргызской Респу-

блики:
- «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
- «Об охране окружающей 

среды»;
- «О животном мире»; 
- «Об охоте и охотничьем 

хозяйстве».

5.
1) Уровень профессиональ-

ного образования:
- высшее образование в сфе-

ре экономики и финансов.

2) Стаж и опыт работы:
- без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3) Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Закона Кыргызской Респу-

блики «О бухгалтерском учете».
 
Для участия в конкурсе 

необходимо представить:
- личное заявление на имя 

Председателя конкурсной комис-
сии Департамента;

- резюме с фото 3x4 (с ука-
занием электронной почты), 
личный листок по учету кадров; 
автобиография (с указанием 
сведений о наличии либо отсут-
ствии судимости); 

- нотариально заверенные 
копии паспорта, диплома, тру-
довой книжки.

Документы на конкурс в ско-
росшивателе с пометкой «На 
конкурс» будут приниматься 
до 8 апреля 2022 года (до 18:00.) 
по адресу: г.Бишкек, бул. Эр-
киндик 2, 1-й этаж, 125 кабинет, 
тел.: (0312) 29-83-30.

Подробная информация раз-
мещена на сайтах: www.mkk.gov.
kg www.info@fauna.kg.

ДЕПАРТАМЕНТ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЭКОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

(Продолж., нач. на 1 стр.)
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Квалификационные тре-
бования для главных групп 
административных должностей:

1. Уровень профессиональ-
ного образования:

- высшее образование по 
направлениям: юриспруденция, 
судебная экспертиза, экономи-
ка, международные отношения, 
психология, социальная работа, 
государственное и муниципаль-
ное управление, гуманитарные 
науки, экономика и управление; 
в области «вычислительной 
техники и информационных 
технологий» по направлениям: 
информатика и вычислитель-
ная техника, информационные 
системы и технологии, приклад-
ная информатика, программная 
инженерия, интернет техно-
логии и управление; в области 
электроники, радиотехники и 
связи по направлению: теле-
матика. 

2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее 3 лет 
либо стаж работы в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере не менее 5 лет.

3. Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- законов Кыргызской Ре-

спублики «О государственном 
языке Кыргызской Республики», 
«О Регламенте Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики»,

«О международных договорах 
Кыргызской Республики», «О на-
родной законодательной инициа-

тиве в Кыргызской Республике»; 
-  Инструкции по законода-

тельной технике, утвержден-
ной постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
от 26 июня 2015 года № 5389-V;

-  Регламента Кабинета Ми-
нистров Кыргызской Республики 
к постановлению Кабинета Ми-
нистров Кыргызской Республики 
от 28 октября 2021 года № 233;

-  Положения о Министер-
стве юстиции Кыргызской Ре-
спублики, утвержденного по-
становлением  Правительства 
Кыргызской Республики от 5 
марта 2021 года № 78.

Квалификационные тре-
бования для старших групп 
административных должностей:

1. Уровень профессиональ-
ного образования:

- высшее образование по 
направлениям: юриспруденция, 
судебная экспертиза, экономи-
ка, международные отношения, 
психология, социальная работа, 
государственное и муниципаль-
ное управление, гуманитарные 
науки, экономика и управление; 
в области «вычислительной 
техники и информационных 
технологий» по направлениям: 
информатика и вычислитель-
ная техника, информационные 
системы и технологии, приклад-
ная информатика, программная 
инженерия, интернет техно-
логии и управление; в области 
электроники, радиотехники и 
связи по направлению: теле-
матика. 

2. Стаж и опыт работы:
-  стаж государственной и/

или муниципальной службы по 
совокупности не менее одного 
года, либо стаж работы в соот-
ветствующей профессиональ-
ной сфере не менее 3 лет.

3. Профессиональная ком-
петентность:

Знание: 
- Закон Кыргызской Республи-

ки «О государственном языке 
Кыргызской Республики»;

- Инструкции по законода-
тельной технике, утвержден-
ной постановлением Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики 
от 26 июня 2015 года № 5389-V;

- Регламент Кабинета Мини-
стров Кыргызской Республики к 
постановлению Кабинета Мини-
стров Кыргызской Республики 
от 28 октября 2021 года № 233;

- Положение о Министерстве 
юстиции Кыргызской Республи-
ки, утвержденного постанов-
лением  Правительства Кыр-
гызской Республики от 5 марта 
2021 года № 78.

Квалификационные тре-
бования для младших групп 
административных должностей:

1. Уровень профессиональ-
ного образования:

- высшее образование по 
направлениям: юриспруденция, 

судебная экспертиза, экономи-
ка, международные отношения, 
психология, социальная работа, 
государственное и муниципаль-
ное управление, гуманитарные 
науки, экономика и управление, 
информатика и вычислительная 
техника, программная инжене-
рия, интернет-технологии и 
управление, информационные 
системы и технологии. 

2. Стаж и опыт работы:
-  без предъявления требова-

ний к стажу работы.

3. Профессиональные ком-
петенции:

Знание:
- Закон Кыргызской Республи-

ки «О государственном языке 
Кыргызской Республики»;

- Регламент Кабинета Ми-
нистров Кыргызской Республи-
ки к постановлению Кабинета 
Министров Кыргызской Респу-
блики от 28 октября 2021 года 
№ 233;

- Положение о Министерстве 
юстиции Кыргызской Республи-
ки, утвержденного постановле-

нием Правительства Кыргыз-
ской Республики от 5 марта 
2021 года № 78.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить сле-
дующие документы в скорос-
шивателе:

-  личное заявление по форме;
- личный листок по учету 

кадров; 
- автобиографию (с указа-

нием сведений о наличии либо 
отсутствии судимости);

-  резюме с фотографией;
- копии документов, под-

тверждающих основное и до-
полнительное образование (при 
наличии), заверенные нотари-
ально или по последнему месту 
работы;

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

-  копии документов о присво-
ении ученой степени и ученого 
звания (при наличии);

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

Лица, участвующие в конкур-
се, могут дополнительно предста-
вить рекомендательные письма.

Формы личного заявления 
можно скачать с сайта Мини-
стерства юстиции Кыргызской 
Республики: http://minjust.gov.kg 
в разделе Вакансии.

Документы для участия в 
конкурсе на вакантные долж-
ности принимаются в срок по 
1 апреля 2022 года включи-
тельно по адресу: г. Бишкек, 
пр. Молодой Гвардии 32, отдел 
управления человеческими 
ресурсами, каб. № 305, тел.: 
62-62-10 (131).

ВНИМАНИЕ: Граждане, пред-
ставившие документы и сведе-
ния, не отвечающие установлен-
ным требованиям, к участию в 
конкурсе не допускаются.

Подробная  информация раз-
мещена на сайтах: www.minfin.kg.  
www.mkk.gov.kg.

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее – Министерство) 
в соответствии с Законом КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ВО ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВ КАДРОВ МИНИСТЕРСТВА НА МЛАДШИЕ, СТАРШИЕ И 
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

Биздин ой-чуўкурлары кєп жолдорубузду 
карап туруп,  ар бир адам немистер  мынча-
лык тегиз, эў негизгиси, бышык жолдорду 
кантип курушат деген суроо туулбай кой-
бойт. Биз билбеген кандайдыр бир  техно-
логиялар, же атайын материалдар барбы? 
Жок, андай деле эмес экен. Алар деле башка 
єлкєлєр колдонгон эле материалдарды 
колдонушат. Болгону,  жол куруунун бардык 
этаптарында технологияны  так сактап, ошо-
нун эсебинен   сапатка жетишишет.

Немистердин автобан куруу технологи-
ясынын негизги айырмасы – ишти баштоо-
нун алдында кылдат даярдыктар кєрїлєт. 
Иш жаўы трасса єтє турган жерден 2 метр 
тереўдикте кыртыштын їлгїсїн алуудан 
башталат. Андан кийин куруучулар кум, 
шагыл, чоподон бир  катмарды  бир нече 
кабат кылып жаткырышат. Кээде бул їчїн 
геогрид колдонулат. Ар бир жаўы катмар 
басылып, тыгыздалат. Катмар даяр бол-
гондо ал бекем болушу їчїн їстїнє атайын 
эритмелер  куюлат. Бул процесс узакка 
созулат, бирок, жумшалган убакыт  иш 
жїзїндє єзїн толук актайт,  жол дээрлик 
«тїбєлїктїї» болуп бїтєт.

Экинчи маанилїї жагдай, мындай кат-
мар нымдуулуктун белгилїї бир пайызын 
сактап туруу  касиетине ээ. Бул жолду 
жарака кетїїдєн жана “кєєп” кетїїдєн сак-
тайт. Натыйжада, жолдор 30 жылдан кем 
эмес кызмат кылат, эгер жол кепилденген 
мєєнєттїн ичинде бузулчу болсо – салган  
компания аны єз каражатынын эсебинен 
оўдоп берет. Тротуардын бузулушуна бай-
ланыштуу  кандайдыр-бир кырсык болсо, 
трассаны курган компания  ири айыптарга 

ЭМНЕ ЇЧЇН ГЕРМАНИЯНЫН ЖОЛДОРУ МЫНЧАЛЫК САПАТТУУ?

туш болот. Белгилей кетчї маанилїї жаг-
дай - Германиянын жол куруучулары эч 
качан жамгыр жаап жаткан  учурда  иш-
тешпейт. Жолдор жакын жердеги їйлєрдїн 
жашоочуларына тоскоол болбошу їчїн 
їн изоляциясы менен капталат. Мындай 
катмардын калыўдыгы жергиликтїї шарт-
тарга жараша аныкталып,  10 сантиметрге 
чейин жетиши мїмкїн. 

Германияда  жолдорду «жамоо» иш-
терин  кєрбєйсїў. Андай иш таптакыр 
жасалбайт. Жол куруучулардын айтымын-
да, «жамактар» ыўгайсыздыкты, артыкча 
чыгымды  гана пайда кылат. Германияда 
1 чакырым автобанды курууга орто эсеп 
менен 6 миллион евро сарпталат. Бирок, 
бул жолдор ондогон жылдар эч кандай 
оўдоосуз  кызмат кылаарын эске алганда, 

бул єтє деле чоў  сумма эмес. Бизде  бир 
чакырым жол 1,5-2 миў долларга  салын-
ганы менен бат эле бузулуп, анан аны жыл 
сайын жамоого оўбогондой каражат кетип 
жатпайбы. Ошондо  салыштыра келсек, 
биздеги жолдордун курулушу алда канча 
кымбатка тїшєт экен. 

М.САБЫРОВ
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