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МАНАС РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє» Мыйзамынын негизинде

КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНЫН ТОПТОРУНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
їчїн (иш кагаздарын жїргїзїї 
тармагы боюнча);

2) Административдик кыз-
мат орундарынын кенже тобу 
їчїн (социалдык маселелер тар-
магы боюнча);

3) Административдик кыз-
мат орундарынын кенже тобу 
їчїн (айыл чарба, єнєр жай, 
экономика жана инвестиция 
тартуу тармагы боюнча).

Тандоого  катышуу їчїн 
тємєнкї документтер тапшы-
рылат:

- 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 
(иш стажы бар болсо);

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

2) Кыргыз Республикасынын 
«Мамлекеттик жарандык кыз-
мат жана муниципалдык кызмат 
жєнїндє» Мыйзамы;

3) Кыргыз Республикасы-
нын Єкмєтїнїн 2020-жылдын 
3-мартындагы № 120 токто-
му менен бекитилген Кыргыз 
Республикасында иш кагазда-
рын жїргїзїї боюнча типтїї 
нускама.

1.  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- Жогорку кесиптик билим
1) Административдик кыз-

мат орундарынын кенже тобу 

Манас райондук мамле-
кеттик администрациясынын 
кадрлар резервине конкурс 
тємєнкїдєй єткєрїлєт:

- бош административдик 
мамлекеттик кызмат орундары-
нын кенже тобун ээлєєгє.

Кадрлар резервине киргизїї 
їчїн талапкерлер тємєнкї 
квалификациялык талаптарга 
шайкеш келиши керек:

1) Кыргыз Республикасынын 
жараны болууга;

2) 21 жаштан жаш болбоого;
3) мыйзамдарда белгиленген 

квалификациялык талаптарга 
ылайык келїїгє.

Негизги тест їчїн тємєнкї 
ченемдик укуктук актыларды 
милдеттїї тїрдє билїї:

1) Кыргыз Республикасынын 
Конституциясы;

- паспорттун кєчїрмєсї (тїп 
нускасы конкурска келгенде 
кєрсєтїлєт).

Белгиленген талаптарга туура 
келбеген документтерди жана 
маалыматтарды тапшырган жа-
рандарды сынакка катыштырууга 
жол берилбейт. Сынакка катышуу 
їчїн керектїї документтерди 
тємєндєгї дарекке  жарыя  чык-
кан кїндєн баштап 15 календар-
лык кїндїн ичинде саат 9:30дан  
17:30га чейин тапшыруу керек. 
Толук маалымат https://mkk.gov.
kg  сайтында болот.

Дареги :  Манас  району , 
Покровка  айылы,  Кояшев 
кєчєсї №63, Манас райондук 
мамлекеттик администрация-
сынын   имараты, тел.: /03459/ 
2 28 41, моб. 0773 966954, 0772 
662028.

Нурдин ЖУСУПОВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫ БОЮНЧА САЛЫК 
ТЄЛЄМДЄРЇ 115 %КЕ АТКАРЫЛДЫ

5-бетте
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МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт

«Мен бир жыл бою, келгенден бери 
кїчтїї кадрларды топтоп, «карт-бланш» 
берип, «эски» кадрларды кызматка дай-
ындап келатам», - деди Президент Садыр 
Жапаров социалдык кызматкерлердин 
республикалык кеўешмесинде айтылган 
сунуштарга жана суроолорго комментарий 
берип жатып.

Анын айтымында, социалдык тар-
мактарда ага тїз эле кайрылып, «эски 
кадрларды чогултуп алды», «тигил жїрєт, 
бул жїрєт» деп, аларды кызматтан алууну 
талап кылгандар бар.

«Эгерде кїчтїї кадрлар болбогондо 
бїгїнкїдєй жыйынтык (бир катар минис-
трликтердин кызматкерлеринин эмгек 
акысын кєтєрїї) жаралмак эмес. Бїгїнкї жетишкендиктер – алардын 
эмгеги.

Мурда ал кандай кадр болгон, кандай иштерге барган- биз  ага  
кызыкпашыбыз керек. Ошондон бери  мен карт-бланш берип кела-
там. Кээ бирлерине айттым: “Мен канча жыл кызматта турсам, сен 
да ошончо иштейсиўер, бирок, уурдаба, казынага колуўду салба, 
мамлекет їчїн, эл їчїн иштеп бер”, - дедим. Алар жакшы иштеп жа-
тышат. Алардын кандай  иштегенин кєзємєлгє алабыз», - деп убада 
берди Президент.
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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»

Президенттин Чїй облусунда-
гы ыйгарым укуктуу єкїлї болуп 
Нурил Алымбаев дайындалды. 
Тиешелїї буйрукка Президент 
Садыр Жапаров кол койду. Н. 
Алымбаев 1972-жылы 29-сен-
тябрда жарык дїйнєгє келген. 
Ал Жайыл районуна караштуу 
Ак-Башат айыл єкмєтїнїн жер-
ге жайгаштыруу боюнча адиси 
болуп 5 жыл,  Ак-Башат айыл 
єкмєтїнїн башчысынын орун 
басары болуп 4 жыл иштеген. 

Кийин Ак-Башат айыл єкмєтїнїн 
башчысы кызматын аркалаган. 
2021-жылы июнь айында Жайыл 
районунун акиминин биринчи 
орун басары болуп дайындалып, 
тармактык маселелерди жетекте-
ген. 2021-2022-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Єкмєтїнїн Чїй 
облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлїнїн 1-орун басары кызматы-
на дайындалаган. Мында ал єнєр 
жай жана экономика секторун 
жетектеген.

НУРИЛ АЛЫМБАЕВ ЧЇЙ ОБЛУСУН ЖЕТЕКТЕЙТ

Россиянын тышкы иштер ми-
нистри Сергей Лавров АКШ менен 
НАТОнун аскердик инфраструк-
турасын Борбор Азияга жайгаш-
тырууну кабыл алынгыс деп атап, 
Москва мындай демилгелерди 
ишке ашыруу мїмкїнчїлїгїнє 
каршы экенин белгиледи. Бул 
тууралуу ал Ооганстанга кошу-
на єлкєлєрдїн (Орусия, Кытай, 
Иран ,  Пакистан ,  Тажикстан , 
Тїркмєнстан, Єзбекстан) минис-
трлеринин їчїнчї конференция-
сында билдирди. «Биз АКШ менен 

НАТОнун кандайдыр бир аскердик 
инфраструктурасын, же аларды 
тейлеген афгандардын коўшу мам-
лекеттердин аймагына, биринчи 
кезекте Борбор Азияга жайгаш-
тырылышын кабыл алынгыс деп 
эсептейбиз. Мындай пландар биз-
дин мамлекеттердин коопсуздук 
кызыкчылыктарына  жана Жамаат-
тык коопсуздук келишим уюмунун 
уставдык документтеринен келип 
чыккан милдеттенмелерге карама-
каршы келет”, - деди Россиянын 
тышкы иштер министри.

Сергей Лавров: 

НАТОНУН АСКЕРДИК ИНФРАСТРУКТУРАСЫН БОРБОР 
АЗИЯГА ЖАЙГАШТЫРУУ КАБЫЛ АЛЫНГЫС

Садыр ЖАПАРОВ: 

«ЭГЕРДЕ КЇЧТЇЇ КАДРЛАР БОЛБОГОНДО 
БЇГЇНКЇДЄЙ ЖЫЙЫНТЫК ЖАРАЛМАК ЭМЕС»

Тентишев Эркин Саткын-
баевич Президенттин коомдук 
башталыштагы кеўешчиси болуп 
дайындалды. Тиешелїї буйрукка 
мамлекет башчы Садыр Жапаров 
кол койду. Э.Тентишев буга чейин 
Президенттин Чїй облусундагы 
ыйгарым укуктуу єкїлї болуп 
иштеп келген.

Ал 1962-жылдын 29-апрелин-
де Бишкек шаарында туулган. 
1979-1986-жылдары Скрябин 
атындагы Кыргыз улуттук айыл 
чарба институтунда окуган. 2000-
жылы Кыргызстандын Эл аралык 
университетин аяктаган. Андан 
соў 2003-жылы Кыргыз Респу-
бликасынын дипломатиялык ака-
демиясын бїтїргєн. Орус жана 
англис тилдеринде эркин сїйлєй 
алат. Эмгек жолун 1986-1999-жыл-
дары Кемин районуна караштуу 
Ильич атындагы Мамлекеттик 

асыл тукум заводунун жетекчи-
си жана Селекциялык-кєзємєл 
фермасынын башчысынын мил-
детин аткаруучу болуп баштаган. 
1990-1991-жылдары башкы зо-
отехник жана Кемин районунун 
«Быстровка ПЕС» айыл чарба 
ишканасынын директору болуп 
иштеген. 1993-жылы Бишкек 
шаарында «Аида» туристтик 
фирмасынын уюштуруучусу бол-
гон. 1998-2001-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Пакистан Ис-
лам Республикасындагы Соода 
єкїлчїлїгїнїн жетекчиси кызма-
тын аркалаган. 2001-2004-жылда-
ры Кыргыз Республикасынын Ис-
лам Республикасындагы дипло-
матиялык миссиясынын башкы 
консулу жана жетекчиси болуп, ал 
эми 2004-2005-жылдары Кыргыз 
Республикасынын Тышкы иштер 
министрлигинин алдындагы Им-
миграциялык фонддун директору 

болгон. 2004-жылы Э.Тентишев 
атындагы Азия медициналык 
институтун негиздеп,  2021-жылга 
чейин ошол ЖОЖдо эмгектенген. 
2021-жылы 22-июлда Єкмєттїн 
Чїй облусундагы ыйгарым укуктуу 
єкїлї болуп дайындалган.

ЭРКИН ТЕНТИШЕВ ПРЕЗИДЕНТТИН КЕЎЕШЧИСИ БОЛУП ДАЙЫНДАЛДЫ

Орусияга каршы чектєєчї 
санкциялар кырдаалды татаал-
дантып, карама-каршылыктарды 
ого бетер курчутат. Бул тууралуу 
Кытайдын тышкы иштер мини-
стри Ван И Евробиримдиктин 
тышкы иштер жана коопсуздук 
саясаты боюнча жогорку єкїлї 
Жозеп Боррелл менен видео 
сїйлєшїїлєрїндє билдирди, деп 
маалымдады Кытайдын Тышкы 
иштер министрлигинин сайты.

«Чектєєчї санкциялар єз ара 
зыянга гана алып келет, кырда-
алды татаалдантат жана кара-
ма-каршылыктарды курчутат. 
Чыр-чатактын тараптары бол-
богон єлкєлєргє жана элдерге 

бул жаўжал їчїн акча тєлєшїнє 
мажбурлоо адилетсиз жана мый-
замсыз», - деди Ван И.

Ал  Кытайдын  позициясы 
єзгєрїїсїз бойдон калганын бел-
гилеп, Пекин тынчтыкты жана 
Украинадагы кырдаалды жєнгє 
салууну жактаганын, бирок катуу 
чектєє саясатына каршы экен-
дигин билдирди. «Кытай бар-
дык тараптар менен иштешїїгє 
жана Орусия менен Украинанын 
ортосундагы жаўжалды тез ара-
да жєнгє салуу жана Европада 
тынчтыкты тез арада калыбына 
келтирїї їчїн кїч-аракет жум-
шоого даяр», - деп кошумчалады 
министр.

Ван И: 

ОРУСИЯГА КАРШЫ САНКЦИЯЛАР КЫРДААЛДЫ ТАТААЛДАНТЫП, 
КАРАМА-КАРШЫЛЫКТАРДЫ ОГО БЕТЕР КУРЧУТАТ

Степнинский айыл окмоту Жайылского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

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

административных должностей муниципальной службы:

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

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

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

Для включения в резерв ка-
дров Степнинского  айыл окмоту 
кандидат должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- гражданин Кыргызской Респу-
блики, возраст не менее 21 года.

Квалификационные требо-
вания:

1. Уровень профессионально-
го образования: 

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

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

группы вакантных администра-
тивных  должностей муниципаль-
ной службы: 

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

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

- стаж государственной и/или 
муниципальной службы по совокуп-
ности не менее 1 года либо стаж 
работы в соответствующей про-
фессиональной сфере не менее 
3 лет.

2.3.На замещение младшей 
группы вакантных администра-
тивных должностей муниципаль-
ной службы: 

- без предъявления требований 
к стажу работы.

3.Знание: 
- Конституция Кыргызской 

Республики, Закон Кыргызской 
Республики “О порядке рассмотре-
ния обращений граждан”, Закон 
Кыргызской Республики “О госу-
дарственной гражданской службе 
и муниципальной службе”, Закон 
Кыргызской Республики “О норма-
тивных правовых актах  Кыргыз-
ской Республики”, Закон Кыргызской 
Республики “О противодействии 
коррупции”, Типовая инструкция 
по делопроизводству в Кыргыз-
ской Республике, утвержденная 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 марта 
2020 года №120.

Для  участия в отборе необхо-
димо представить: 

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

Для  участия в конкурсе жела-
ющим необходимо представить 
документы  в течение 10 рабочих 
дней с момента опубликования 
объявления по адресу: с.Степное, 
ул.Восточная б/н тел. 0550 03-
10-15.

Примечание:  для дальнейшего 
участия в открытом конкурсе будут 
приглашены только те претенденты, 
документы которых соответствуют 
предъявленным требованиям. Кон-
тактные данные и адрес претенден-
тов должны быть указаны точно. 
Участники конкурса, представившие 
документы и сведения, не отвечаю-
щие установленным требованиям, 
к участию в отборе не допускаются.



35-апрель, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт

БШК «Ата Журт-Кыргызстан» парти-
ясынан тизмесинен Министрлер кабине-
тинин тєрага орун басары болуп кеткен 
Бакыт Тєрєбаевдин ордуна Жогорку 
Кеўештин жаўы депутатына мандат берди. 
Ал мурдагы бажычы Абдывахап Боронба-
ев. Парламенттин жаўы депутаты Абдыва-
хап Боронбаев. Ал 1968-жылы 26-мартта 
Ош облусунун Кара-Суу районунда туулуп-
єскєн. Эмгек жолун Оштогу Керек-жарак 
коомунда баштаса, 1996-жылдан тарта 
бажы тармагында ар кыл кызматтарды ар-
калаган. Тїштїк-Батыш бажысын жетекте-
ген. Дал ушул кызматта турганда, тагыраак 
айтканда, 2020-жылы бажыда жемкордук 
схеманы уюштургандардын бири катары кїнєєнї моюнуна алып, 
мамлекетке келтирилген зыянды тєлєп берген. Борбордук шайлоо 
комиссиясы Абдывахап Боронбаев депутаттык мандат алууга укук-
туу экенин, эч кандай мыйзам бузуу жоктугун тїшїндїрдї. БШКнын 
мїчєсї Абдыжапар Бекматовдун айтымында, жаўы депутаттын сот-
туулугу буга чейин жоюлган: «Комиссиянын маалыматтык борбору 
Абдывахап Боронбаевдин соттуулугу жоюлган деп бизге маалымат 
берди. Ошонун негизинде мандат берилди»,- деди ал.

Мунапыс

- Ачыгын айтсам, кыргыздын жак-
шы сєздєрї бар экен да. Мен ошолор 
менен эле айтып атам. Єзїм билген 
эле сєздєрдєнчї. Єзїм эч качан 
чиновник болуп иштеген эмесмин. 
Эртеў мененден кечке чейин опе-
рацияда жїрїпчї. Колубуз иштейт, 
башыбыз иштейт, тилибиз иштебей 
калыптыр да. Анан ошол этика, андай 
мындай болуп мага эки жолу замеча-
ние чыгарышты. Бир жолу Марипов 
чыгарып берди, экинчи жолу Акылбек 
Жапаров чыгарды. Їчїнчї жолу  мы-
накей Башкы прокурор мамлекеттик 
кызматкердин этикасын сактаган 
жоксуў, Исманкуловду тигиндей деген 
сєз менен айттыў деп ал да эскертїї 

берип, Акылбек Жапаровго жумуштан 
кетсин деп сунуш бериптир. Эми кїтїп 
атам Кабмин кандай деп чечет... Эти-
ка боюнча їч жолу замечание алдым. 
Анан жакшы эле... жакшы сєз менен 
сїйлєйїн десеў эле тигилер беш 
жолу, алты жолу айткандан кийин 
тїшїнбєгєндєн кийин этиканын деле 
кереги жок экен. Кыргыздын жакшы 
сєзї менен сєгїп, же жакшы сєзї 
менен айтып койсоў ошондо гана 
адамдын мээсине, жетчї жерине 
жетет экен. Простой этиканын мага 
эмне кереги бар, эгер  результат жок 
болсо. Результат болуш їчїн этиканы 
сактабай туруп эле “жакшы” айтсаў  
тїшїнїп калат экен...

Алымкадыр БЕЙШЕНАЛИЕВ, Саламаттыкты сактоо министри: 

“ПРОСТОЙ ЭТИКАНЫН МАГА ЭМНЕ КЕРЕГИ БАР, ЭГЕР РЕЗУЛЬТАТ ЖОК БОЛСО”

Жогорку Кеўештин тєрагасы 
Талант Мамытов Россиянын Феде-
рация кеўешинин тєрагасы Вален-
тина Матвиенко менен жолугушкан 
учурда  2022-жылы кыргызстандык-
тар їчїн кезектеги “миграциялык 
мунапысты” берїї мїмкїнчїлїгїн 
карап кєрїїгє чакырды.

Жыйын КМШга мїчє єлкєлєрдїн 
Парламенттер аралык ассамбле-
ясынын Кеўешинин  отурумунун 
алкагында єттї. Т. Мамытов бел-
гилегендей, Евразиялык эконо-
микалык биримдик жєнїндє ке-

лишимде товарлардын, кызмат 
кєрсєтїїлєрдїн, капиталдын жана 
жумушчу кїчтєрдїн эркин жїрїї тар-
тиби каралган. Спикер  Кыргызстан-
дын жарандары їчїн миграциялык 
талаптарды жеўилдетїїнї суранды.

В. Матвиенко Россия Кыргызстан 
менен бардык багыттар боюнча ала-
каны бекемдєєгє кызыкдар экенин 
билдирди.

2021-жылдын октябрында Рос-
сия Єзбекстандын 158 миў жа-
ранына “миграциялык мунапыс” 
жарыялаган.

КЫРГЫЗСТАН РОССИЯНЫ “МИГРАЦИЯЛЫК МУНАПЫС” БЕРЇЇГЄ ЧАКЫРДЫ АБДЫВАХАП БОРОНБАЕВ 
ЖОГОРКУ КЕЎЕШКЕ ДЕПУТАТ БОЛДУ

Нижне-Чуйский айыл окмоту Сокулукского района
в соответсвии с Законом КР “О государственной гражданской 

и муниципальной службе”  
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантных муниципальных должностей:

Общие квалификационные 
требования к административным 
муниципальным должностям:

- Гражданин Кыргызской Ре-
спублики;

- Не имеющий судимости;
- Достигший 18 лет.

Ответственный секретарь ай-
ыльного кенеша (Г-Б – 1 ед.)

1) уровень профессионально-
го образования:

- высшее образование соответ-
свующего направления.

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

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

Заведующий ФЭО (С-А – 1 ед.)

1) уровень профессионально-
го образования:

- высшее образование по на-
правлениям экономики и  финансов, 
налогов и налогообложения.

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

или муниципальной службы по со-
вокупности не менее 1 года либо 
стаж работы в соответствующей 

профессиональной сфере не менее 
3 лет.

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

1) уровень профессионального 
образования:

- высшее либо среднее профес-
сиональное образован.

2) стаж и опыт работы:
- без предъявления требований 

к стажу.

Инспектор ВУС (М-Б – 1 ед.)

1) уровень профессионального 
образования:

- высшее либо среднее профес-
сиональное образование.

2) стаж и опыт работы:
- без предъявления требований 

к стажу.

Главный  специалист  по 
доходам 

1) уровень профессионального 
образования:

- высшее образование по на-
правлениям экономика и управле-
ние, финансовое.

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

муниципальной службы по совокуп-
ности не менее 1 года, либо стаж 
работы в соответствующей про-
фессиональной сфере не менее 3 
лет.

Документы необходимые для 
участия в конкурсе:

- личное заявление с указанием 
вакансий;

- резюме с фотографией 3х4;
- личный листок по учету ка-

дров;
- паспорт (копия);
- копия диплома (заверенная 

нотариально или по месту ра-
боты);

- копия трудовой книжки (заве-
ренная нотариально или по месту 
работы).

Документы принимаются в 
течение 10 рабочих дней со дня 
опубликования объявления в 
здании айыл окмоту.

ЫСЫК-КЄЛ РАЙОНДУК МАМЛЕКЕТТИК АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
КЕНЖЕ АДМИНИСТРАТИВДИК КЫЗМАТ ОРДУНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИН ТЇЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Коюлуучу квалификация-

лык талаптар

1.  Кесиптик  билимдин 
деўгээли:

- тийиштїї  багыттагы 
жогорку билим (экономика жана 
башкаруу, айыл чарбасы).

 
2. Иш стажы жана тажрый-

басы:
- иш-стажына талап коюл-

байт.

3. Кесиптик компетенция-
лары:

Билїї:
- Кыргыз Республикасынын 

жалпы мыйзамдарын, ошондой 
эле тиешелїї тармактагы 
мыйзамдарды: 

1) “Кыргыз Республикасы-
нын айыл чарбасын єнїктїрїї 
жєнїндє” Мыйзамы; 

2) “Жайыттар жєнїндє” Мый-

замы.
3) Кыргыз Республикасы-

нын Єкмєтїнїн 2020-жылдын 
3-мартындагы № 120 токтому 
менен бекитилген Кыргыз Ре-
спубликасында иш кагаздарын 
жїргїзїї боюнча типтїї нуска-
маны билїїсї зарыл. 

Сынакка  катышуу  їчїн 
тємєндєгї документтер талап 
кылынат:

- конкурстук комиссиянын 
тєрагасынын атына жазылган 
жеке арызы;

- кадрлардын каттоо барак-
часы;

- 3х4 єлчємїндєгї 2 даана 
сїрєт;

- паспорттун кєчїрмєсї (ори-
гиналы сынакка келген маалда 
кєрсєтїлєт);

- жогорку билиминин тастык-
таган дипломунун (кєчїрмєсїн 
нотариустан же мурунку иште-

ген жеринен кїбєлєндїрїлїшї 
керек);

-  эмгек  китепчесинин 
кєчїрмєсї (кєчїрмєсїн нота-
риустан же мурунку иштеген 
жеринен кїбєлєндїрїшї керек);

- соттолбогондугу жєнїндє 
аныктама;

- ємїр баяны;
- резюме.

Документтер массалык ма-
алымат каражаттарына жары-
яланган кїндєн тартып 10 (он) 
жумушчу кїндїн ичинде Ысык-
Кєл райондук мамлекеттик 
администрациясынын №3 ка-
бинетинде (жалпы бєлїмїндє) 
Чолпон-Ата шаары Совет кєч 
№1 дарегинде кабыл алынат.

Кошумча маалыматтарды 
алуу їчїн тємєндєгї телефон-
дорго кайрылыўыздар: (03943) 
4-33-16,4-28-28.

Айыл єкмєтїнє

Манас районунун Кайынды  айыл єкмєтї 
«Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат 

жєнїндє» Мыйзамына ылайык 
муниципалдык административдик кызматтын 

бош орундарына 
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Пригородный айыл окмоту Аламудунского района 
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

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

административных должностей муниципальной службы:

Киреше боюнча жетектєєчї  
адис – (К-А – 1 орун)

   
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, 

финансылык жана юридикалык ба-
гыттагы жогорку же болбосо орто 
кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар ко-

юлбайт.

Сынакка  катышуу  їчїн 
тємєндєгїдєй документтерди 
тапшыруу керек;

- бош кызмат орду кєрсєтїлгєн 
єздїк арыз;

- кадрлар боюнча єздїк баракча, 
сїрєтї (4х6 - 2 даана);

- ємїр баянын (соттолгондугу 
же соттолбогондугу жєнїндє маа-
лыматты кєрсєтїї менен);

- резюме; 
- паспорттун кєчїрмєсїн;
- керектїї кесиптик билимин, 

- 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 ка-
дров Пригородного айыл окмоту 
кандидат должен соответствовать 
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 точным указанием 
электронной почты);

- листок по учету кадров;
- автобиография (с указанием 

сведений о наличии либо отсут-
ствии судимости);

- копии документов, подтверж-
дающих необходимое профессио-
нальное образование (при наличии), 

эмгек стажын жана квалификаци-
ясын ырастаган документтерин 
(эмгек китепчесинин, билими, ква-
лификациясын жогорулаткандыгы, 
илимий даража же илимий наам 
берилгендиги жєнїндє; 

- документтеринин кєчїрмєлєрї 
нотариустан же иштеген жеринде-
ги персоналды башкаруу кызматы 
тарабынан кїбєлєндїрїлєт).

Белгиленген талаптарга туура 
келбеген документтерди жана ма-
алыматтарды тапшырган жаран-
дарды конкурска катыштырууга жол 
берилбейт. Конкурска катышуу їчїн 
керектїї документтерди тємєнкї да-
рекке жарыя чыккан кїндєн баштап 10 
жумушчу кїндїн ичинде саат 9:30дан 
17:30га чейин тапшыруу керек.

Дареги: Арал  айылы Ма-
даният кєчєсї № 19, Кайыўды  
айылдык аймагынын кеўсеси. 
Маалымат алуу телефондору: 
0701141473.

заверенные нотариально или по 
последнему месту работы;

- копия трудовой книжки (при на-
личии стажа работы), заверенные 
нотариально или по последнему 
месту работы;

- копии документов об образо-
вании, о повышении квалификации, 
о присвоении ученой степени и 
ученого звания, заверенные нота-
риально или службами управления 
персоналом (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 принимаются в 
здании Пригородного айыл ок-
моту по адресу: Чуйская об-
ласть ,  Аламудунский  район , 
с.Пригородное, ул. Юбилейная 17 
с 08:30 час. до 17:30 час. в течение 
10 рабочих дней со дня опублико-
вания объявления. 

За дополнительной информа-
цией обращаться по тел.: 22-07-56. 
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Мамлекеттик кызмат жана 
жергиликтїї єз алдынча башка-
руу иштери боюнча мамлекеттик 
агенттиктин Тестирлєє борборунда 
28-апрелден 1-мартка чейин Финан-
сы министрлигине караштуу Салык 
кызматынын ички резервин толук-
тоо їчїн 407 талапкер тестирлєєгє 
катышты. 209 адам босоголук чектен 
єтїп, аўгемелешїї этабына уруксат 
алышты. 1-март кїнї Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин ички резерви-
не кирїї їчїн тестирлєєгє катышкан 
7 талапкерден 6сы босоголук чекти 
багындырды. Президентке караштуу 
Улуттук аттестациялык комиссиянын 
ички резервине кирїї їчїн 15 талап-
кер атаандашып, босоголук чектен 12 
талапкер єттї. Транспорт жана комму-
никация министрлигинин Жарандык 
авиация департаментинин ички резер-
вин толуктоо їчїн 6 талапкерден 5и 
босоголук чектен єтїп, аўгемелешїїгє 
уруксат алышты. 

(Тестирлєєнїн жыйынтыктары бо-
юнча газетабыздын кийинки санында 
да кенен маалымат беребиз).

САЛЫК КЫЗМАТЫНЫН ИЧКИ РЕЗЕРВИНЕ 407 АДАМ КАТЫШТЫ
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- Алгач Дархан айыл аймагы туура-
луу кыскача маалымат берсеўиз?

- Дархан айыл аймагы бир гана Дархан 
айылынан турат, жалпы аянты 2651 га, 
калктын саны 7318, тїтїндїн саны 1210. 
Райондон 11 км, облустан 50 км, ал эми 
республикадан 380 км. аралыкта жайгашкан. 
Деўиз деўгээлинен 1700 м бийиктикте турат. 

- Айылдагы социалдык мекемелер 
тууралуу айтсаўыз? Мектептин, бала 
бакчанын, медициналык пункттун аба-
лы кандай?

- Эски бала бакчаны капиталдык ремонт-
тон єткєрїї їчїн райондук администраци-
янын жардамы менен Ысык-Кєл єнїктїрїї 
фондунан 5 504 703 сомго “Сезим” бала бак-
часы толук оўдолуп, єткєн жылдын апрель 
айында ачылуу аземи єткєрїлдї. Ошондой 
эле Ысык-Кєл єнїктїрїї фонду аркылуу 
16 млн сомго Їй-бїлєлїк дарыгерлер то-
бунун жаўы имаратын куруу максатында 
11 665 448,0 сомго тендер жарыяланып, 
жоопкерчилиги чектелген “Кубаныч” коому 
утуп, курулуш иштери бїтїп, 2021-жылдын 
сентябрь айында пайдаланууга берилди. 
А.Сатылканов атындагы жалпы билим 
берїї орто мектебинин жанына 275 орун-
дуу мектеп куруу максатында 2019-жылы 
долбоор даярдалып, 72114000 сомго сме-
тасы тїзїлгєн. САУД єнїктїрїї фонду та-
рабынан каржыланып, консорциум “Строй 
Текст” жана “Бай электро” жоопкерчилиги 
чектелген коому утуп алып, курулуп бїтїп, 
2021-жылдын декабрь айында ачылуу 
аземи болду. 

- Кєп айылдарда таза суу кєйгєйлїї 
маселелердин бири. Сиздердечи?

- Айыл аймагында таза суу программа-
сы боюнча АРИС долбоору аркылуу Бїткїл 
Дїйнєлїк банктын каржылоосу менен 52 
853 691 сом каралган. “Мегатрест” ЖЧКсы 
46 776 280 сомго утуп чыгып, апрель ай-
ынан ноябрь айына чейин 40%га иштер 
чала аткарылгандыгына байланыштуу жо-
опкерчилиги чектелген “Мегатрест” коому 
менен келишим бузулуп, 2020-жылдын май 
айында жоопкерчилиги чектелген “Жумгал 
Суу курулуш ” коому менен 35 163 712 
сомго келишим тїзїлїп, азыркы учурда 
таза суу иштери аяктады. 2022-жылга 
айылдын ичиндеги эски суу тїтїкчєлєрїн 
толук алмаштыруу боюнча 87 408 400 
сомго долбоор даярдалууда. Ошондой 
эле айылыбыздын жаўы конушуна таза суу 
тїтїктєрїн орнотуу боюнча порталга бери-
лип жоопкерчилиги чектелген “Нур Энерго” 
коому 1 840 000 сомго утуп чыгып айылдын 
жаўы конушуна таза суу тїтїктєрїн орнот-
уу иштери жїрїп жатат. 2 900 000 сомго 
тїрткї берїїчї гранд аркылуу К.Саалиев 
атындагы орто мектебинин фасадын кур-
чоо жана тамбур куруу иштери жїргїзїлдї. 
Жергиликтїї бюджеттен 1 000 000 сом 
которулуп, айылга кетїїчї сугат суу канал-
дарына ремонт иштери жїргїзїлдї.

- Санариптештирїї шаар калкы-
нын эле эмес, элет тургундарынын да 
тїйшїгїн бир топ жеўилдетет. Ушул 
багытта кандай иштер жїрїїдє?

-  Санариптик  технологияларды 
киргизїїнї активдештирїї, “Санарип аймак” 
автоматташтырылган маалымат тутумуна 
кошулуу боюнча бардык шарттар тїзїлїп, 
оргтехникалар менен толук камсыздалды 
жана интернет тутумуна туташтырылды. 
Айыл аймагында 1210 тїтїн, 7318 адам 
жашайт. 2022-жылдын март айына карата 
1105 тїтїн жана 3283 адам “Санарип аймак” 
автоматташтырылган маалымат тутумуна 
кошулду. 29 кожолук їйїнїн документтери 
каза болгон адамдардын атында, 37 кожо-
лук КАДАСТРда каттоо су жок, 4 кожолуктун 
ЗАГСы туура эмес, 13 кожолуктун ПИНи 
туура эмес. Жалпы 83 кожолукту, 3925 
жаранды жогорудагы себептер менен “Са-
нарип аймак” автоматташтырылган маалы-
мат тутумуна кошуга мїмкїнчїлїк болбой 
жатат. Андыктан ар бир кожолукка эскертїї 
кагаздары таркатылып, тїшїндїрїї иштери 
жїргїзїлдї.

- Айыл аймагына инвестиция тартуу 
боюнча кандай аракеттер кєрїлїїдє?

- Айыл аймагында їч сааттык бала бак-
часын ачуу боюнча долбоор, айыл айма-
гынын батыш тарабына 60 000 000 сомго 
100 орундуу бала бакчасын куруу боюнча 
долбоор, айылдын ичиндеги 21 км жерге 

эски тїтїкчєлєрїн толук алмаштыруу бо-
юнча 87 408 400 сомго долбоор даярдалу-
уда. Чакан жана орто бизнести єнїктїрїї 
багытында да аракеттер кєрїлїїдє. Айыл 
аймагында тигїї цехтерин ачуу їчїн ин-
весторлорду тартуу иштери жїрїп жатат.         
Мында жеке ишкерлер Д.Чымбаева менен 
М.Курманалиева жууркан, тєшєк тигип элге 
кызмат кєрсєтїшїїдє. Айыл аймагында 
катуу тиричилик калдыктары жаткан жер-
лерди аныктоо жана проблемаларды чечїї 
жаатында чаралардын комплексин иштеп 
чыгуу боюнча «Хельветас» долбоору ар-
кылуу беш айыл єкмєт менен биргеликте 
катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу 
боюнча толук кандуу иш жїрїп жатат. 

- Айыл чарба багытында жїргїзїлїп 
жаткан иштерге токтолсоўуз?

- Даркан айыл аймагы боюнча жалпы 
2651 га айдоо аянты бар, анын ичинен 2354 
га жер сугат, 291 га кайрак. Айыл боюнча 
былтыр 57 га кїздїк буудай, 330га жаздык 
буудай жана 349 га жаздык арпа себилген. 
Мындан тышкары 3 га дан буурчак, жїгєрї 
6 га, 472 га картошка, 39 га ар кандай 
жашылчалар эгилген. 1016 га кєп жылдык 
чєп (ичинде їрєндїк бар), їлїш жерлерге 
тигилген 28га алма бак бар. Жергиликтїї 
бюджеттин эсебинен 1 000 000 сомго 
“Тазажан” їрєнчїлїк чарбасынан бирин-
чи репродукциядагы жалпы 27 тонна (15 
тонна “Баграт”, 10 тонна “Безостый-100” 
жана 2 тонна “Караван” сортундагы) кїздїк 
буудайдын їрєнїн алып, эки тараптуу 
келишимдин негизинде айылдын дый-
кандарына таратылган. План боюнча 217 
га жер аянтына жаткырылмак, бирок аба 
ырайынын кескин тїрдє єзгєрїлгєндїгїнє 
байланыштуу єткєн жылга 198 га жерге 
кїздїк буудай жаткырылды. 219 га жер 
сугарылып, коўтормо иштери жїргїзїлгєн. 

- Айыл єкмєтї тарабынан айылдагы 
муктаж їй-бїлєлєргє, кары-картаўдарга 
жардам кєрсєтїлїп турабы?

- 2021-жылга жергиликтїї бюджеттен 
жардамга муктаж їй-бїлєлєргє айыл 
єкмєтїнїн резервдик фондунан 250 000 
сом акча каражаты бєлїнїп берилген. 
Анын ичинен 125 000 сомго акча каражаты 
аз камсыз жана майыптыгы бар адамдар 
кємїр менен камсыздалган. Єткєн жылдын 
май айында энелер кїнїнє карата 40 000 
сом каралып, жашы улгайган энелерибиз-
ге белек берилген. 2021-жылга 1-июнь 
балдарды коргоо кїнїнє карата 500 сом 
єлчємїндє жасалган 71 соцпакет жана 300 
даана бал муздак таратылды. Айыл єкмєтї 
тарабынан балдардын жайкы эс алуу-
суна ар бир балага 6000 сом єлчємїндє 
бєлїнїп берилип, тогуз бала “Тополек” 
лагерине эс алып келишти. Карылар 

Нурдин ЖУСУПОВ:

АЙЫЛ АЙМАГЫ БОЮНЧА САЛЫК 
ТЄЛЄМДЄРЇ 115 %КЕ АТКАРЫЛДЫ

Ысык-Кєл облусунун Жети-Єгїз 
районунун Дархан айыл єкмєтї 
мамлекеттин бюджетинен 
дотация албаган,  єзїн-єзї 
каржылаган республикадагы 
саналуу алдыўкы айыл 
єкмєттєрїнїн бири. Бул айыл 
аймагындагы  социалдык 
мекемелердин абалы кандай? 
Айылда таза суу маселеси 
чечилгенби? Санариптештирїїгє 
кандай кєўїл бурулуп жатат?  
Айыл аймагына инвестиция 
тартуу боюнча кандай аракеттер 
кєрїлїїдє? Айыл чарба 
багытында кандай иштер 
жїргїзїлїїдє? Айыл єкмєтї 
тарабынан айылдагы муктаж 
їй-бїлєлєргє, кары-картаўдарга 
жардам кєрсєтїлїп турабы? 
Ушул суроолордун тегерегинде 
аталган айыл єкмєтїнїн 
башчысы Жусупов Нурдин 
Мукашович менен маек курдук.

кїнїнє карата жергиликтїї бюджеттен 40 
000 сом каралып, айыл аймагындагы 43 
кары адамга бирден жууркан таратылды. 
Андан тышкары аз камсыз їй-бїлєгє жана 
ДМЧ 50 адамга 500 кгдан кємїр тараты-
лып, їйлєрїнє жеткизилди. Жардамга 
муктаж жана майыптыгы бар 50 адамга 
1-2-3-4-квартал аралыгында 375 000 сом 
акчалай жардам берилди. Айылыбыздын 
тургуну балачагынан бери 1чи топтогу 
майып Абдылдабек кызы Кенжегїлгє 
єзїнє тиешелїї паспортунун мєєнєтї єтїп 
кеткендиктен Даркан айыл єкмєтїнїн бюд-
жетинен акча каражаты каралып, паспорт 
жана эки баласына туулгандыгы тууралуу 
кїбєлїк алып берилди.

- Айыл єкмєтїнїн бюджетинин эсе-
бинен кєп иштер аткарылат экен, айыл 
єкмєтїнїн бюджети эмнеден топтолот? 

- Кєбїнчє салыктан, єткєн жылы айыл 
аймагы боюнча салык тєлємдєрї 115%ке 
аткарылды. Тактап айтканда, берилген 
план 1 559 293 сом болсо, 1 792 800 сомго 
аткарылган. 2021-жылдын июнь, июль ай-
ларында жергиликтїї бюджеттин эсебинен 
270 000 сомго А.Баймуратов, К.Орозбаев 
кєчєлєрїнє кум, шагыл тєгїлїп, оўдоо иш-
тери жїргїзїлдї. Электр чубалгыларынын 
тїркїктєрїн жана жарыктандыруу иштерин 
жаўыртуу боюнча порталга берилип, 495 
000 сомго “Иман гранд” ЖЧКсы утуп чы-
гып жарыктандыруу иштери жїргїзїлдї. 
А.Сатылканов атындагы орто мектебине 
84 тонна кємїр каралып, “Риннак” ЖЧКсы 
аркылуу 5 999 сомдон 51тонна “Кара - Жы-
ранын” кємїрї тїшїрїлдї, кийин калган 
32 тонна кємїр да тїшїрїлгєн. “Сезим” 
бала бакчасы 12 тонна кємїр менен толук 
камсыз болгон. 

Маек курган Дайырбек МЕЙМАНОВ

Айыл єкмєттїн эмгек жамааты
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Шекер айылдык  аймактык кеўешинин  9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясы                                                  

Шекер айыл єкмєтїнїн 2022-жылдагы жергиликтїї бюд-
жетин бекитїї жана 2023-2024-жылдарга долбоору жєнїндє 

(Баяндамачы: КЭБ башчысынын м.а.- Куттубаева Г)

Шекер айыл єкмєтїнїн 2022-жылдагы бюджетин бекитїї 
жєнїндє Кара-Буура районунун Шекер айыл єкмєтїнїн финансы-
экономикалык иш-чараларды каржылоого багытталган 2022-жыл-
дагы бюджеттин долбоорун карап чыгып, Шекер айылдык Кеўеши 
тємєндєгїдєй  токтом кылат

1.Шекер айыл єкмєтїнїн Шекер айылдык кеўешине 
2022-жылдагы:

Бюджеттин киреше бєлїгї – 15276,4 миў сом кєлємїндє, 
чыгаша бєлїгї – 15276,4 миў сом кєлємїндє бекитилсин.

2022-жылга киреше бєлїгї тємєнкїдєй киреше булактарынан 
тїзїлсїн.

№ Киреше булактары Миў сом

1 Киреше салыгы патенттик негизде 310,0

2 Юридикалык жер салыгы 905,0

3 Айыл чарба эмес жерлерден тїшїїчї 
салык

180,0

4 Кайра бєлїштїрїї фондусунан тїшїїчї 
ижара салык

1284,0 (недо-
имка 235,5)

5 Кожолук огороддон алынуучу салык 170,0

6 Транспорт ээлеринен алынуучу салык 340,0

7 Кыймылсыз мїлктєн тїшїїчї салык 17,0

8 Эмгек акысынан тєлєнїїчї салык 2413,0

9 Эл жашаган пункттардын арендасынан 
тїшкєн салык

650,0

11 Атайын каражаттар эсебинен 1064,4

12 Теўдештирїїчї грант 7663,0

13 Жайыт жердин ижара акысы 280,0

Жалпы 15276,4
 

2022-жылга чыгаша бєлїгї тємєндєгї булактарга чыгымда-
лышы бекитилсин.

№ Чыгаша бєлїмдєрї Миў сом

1 Шекер айыл єкмєтїнїн аппаратына 8884,8

2 ЖКХ бєлїмїнє 1346,7

3 Жарандык коргоо жана єзгєчє кырдаалдар 
боюнча башка иш-чаралар

150,0

4 Т.Айтматов, «Дїйшєн» орто мектептерине 237,2

5 «Келечек», «Арча Бешик», Р.Дїйшембиева 
бала бакчаларына 

2725,9

6 Маданият тармагына 1289,8

7 Соц.коргоо тармагына 362,0

8 Жайыт  бєлїмїнє 280,0

Жалпы: 15276,4

Айыл єкмєтї боюнча – 15276,4 миў сом
- эмгек акы – 4016,7 миў сом
- соц. фондго которуу – 623,2 миў  сом
- командировкалык чыгым – 310,9 миў  сом
- телефон жана интернет байланыштары їчїн – 120,0  миў 

сом
- транспорт чыгымы – 388,4  миў сом
- ар кандай чыгым – 3168,8 миў  сом

- тамак-аш чыгымы – 751,7 миў сом
- оўдоп тїзєє чыгымы – 1155,0 миў сом
- жабдууларды  сатып алуулар – 2931,3 миў
- єсїмдїктєрдї сатып алуу – 60,0 миў сом
- сууга акы тєлєє  – 174,0 миў сом
- элге жеўилдиктер – 362,0 миў сом
- резерв фонд – 150,0 миў сом
- атайын каражаттар эсебинен – 1064,4 миў сом
Бардыгы болуп: – 15276,4 миў сом

Анын ичинен айыл єкмєтїнїн аппаратына
- эмгек акы – 2863,5 миў сом
- соц.фондго которуу – 424,1 миў сом
- командировкалык чыгым – 167,6 миў сом
- транспорт – 188,4 миў сом
- телефон интернет їчїн – 120,0 миў сом 
- ар кандай чыгым – 1838,9  миў сом
- оўдоп тїзєє жумуштарына – 818,0 миў сом
- жабдууларды сатып алууларга – 2080,3  миў сом 
- сууга акы тєлєє – 174,0 миў сом 
- єсїмдїктєрдї сатып алуу – 60,0 миў сом
- резервдик фондго – 150,0 миў  сом  
Бардыгы:  8884,8 миў сом.

Коргоо тармагы боюнча
- ар кандай чыгым – 150,0 миў сом 
Бардыгы:  150,0 миў  сом

Мектептер боюнча
- командировкалык чыгым – 54,2 миў сом
- ар кандай чыгымдарга – 12,0миў сом
- Мїлктї убагында оўдоого – 171,0 миў сом
Бардыгы:  237,2 миў  сом

Балдар бакчасы боюнча
- командировкалык чыгым – 28,8 миў сом
- ар кандай чыгым –  20,0 миў сом
- тамак-аш чыгымы – 751,7 миў  сом
- оўдоп тїзєє жумуштарына – 115,0  миў сом
- жабдууларды сатып алуу – 746,0 миў сом
- атайын каражаттар эсебинен – 1064,4 миў сом 
Бардыгы:  – 2 725,9 миў сом 

Маданият тармагы боюнча
- эмгек акы – 711,6 миў  сом
- соц фондго которуу – 122,9 миў  сом
- командировкалык чыгым – 40,3 миў сом
- ар кандай чыгым –  259,0миў  сом
- оўдоп тїзєє жумуштары – 51,0  миў сом
- сатып алуу чыгымдары – 105,0 миў сом
Бардыгы:  1 289,8 миў сом

Соц.коргоо тармагы боюнча
- элге жеўилдиктер – 362,0 миў  сом
Бардыгы:  362,0 миў сом

Жайыт
- ар кандай чыгымдар – 280,0 миў сом 
Бардыгы: 280,0 миў сом.

ЖКХ бєлїмї
- эмгек акы – 441,6 миў  сом
- соц фондго которуу – 76,2 миў сом
- командировкалык чыгым – 20,0 миў сом
- транспорттук чыгым -200,0 миў сом
- ар кандай чыгымдар – 608,9 миў сом 
Бардыгы: 1346,7 миў сом.

Бардык бєлїмдєр боюнча: 15276,4 миў сом.

2023-2024-жылдарга киреше бєлїгї тємєнкї булактардан 
тїшїїсїнїн божомолу

№ Киреше булактары 2023-жыл-
га миў сом

2024-жыл-
га миў сом

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ
ТАЛАС ОБЛУСУ

КАРА-БУУРА  РАЙОНУ
ШЕКЕР АЙЫЛДЫК КЕЎЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-БУУРИНСКИЙ  РАЙОН
ШЕКЕРСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ

1 Киреше салыгы патенттик 
негизде

300,0 300,0

2 Юридикалык жер салыгы 905,0 905,0

3 Айыл чарба эмес жерлерден 
тїшїїчї салык

180,0 180,0

4 Кайра бєлїштїруу фондусунан 
тїшїїчї ижара салык

1284,0 1284,0

5 Кожолук огороддон алынуучу 
салык

170,0 170,0

6 Транспорт ээлеринен алыну-
учу салык

340,0 340,0

7 Калкка  акы  тєлєп  кызмат 
кєрсєтїїдєн алынган салык

0,0 0,0

8 Кыймылсыз мїлктєн тїшїїчї 
салык

17,0 17,0

9 Эмгек акысынан тєлєнїїчї 
салык

2480,0 2500,0

10 Эл жашаган пункттардын арен-
дасынан тїшкєн салык

650,0 650,0

11 Атайын каражаттар эсебинен 1064,4 1064,0

12 Теўдештирїїчї грант 7663,0 7663,0

13 Жайыт жердин ижара акысы 280,0 280,0

Жалпы: 15343,4 15363,4

2023-2024-жылдарга чыгаша бєлїгї тємєнкї тармактарга 
чыгымдалышынын божомолу

№ Чыгаша бєлїмдєрї 2023-жыл-
га миў сом

2024-жыл-
га миў сом

1 Шекер айыл єкмєтїнїн аппа-
ратына

8951,8 8971,8

2 ЖКХ бєлїмїнє 1346,7 1346,7

2 Жарандык коргоо жана єзгєчє 
кырдаалдар боюнча башка 
иш-чаралар

150,0 150,0

3 Т.Айтматов, «Дїйшєн» орто 
мектептерине

237,2 237,2

4 «Келечек», «Арча Бекшик»,Р.
Дїйшембиева бала бакча-
ларына

2725,9 2725,9

5 Маданият тармагына 1289,8 1289,8

6 Соц.коргоо тармагына 362,0 362,0

7 Жайыт  бєлїмїнє 280,0 280,0

Жалпы: 15343,4 15363,4
    

2. Шекер айыл єкмєтїнун бюджетинин киреше жана чыга-
ша статьяларына кошумча киреше жана чыгашаларды айыл 
Кеўешинин сессиясынын токтомдорунун негизинде жїргїзїлсїн.

3. Шекер айыл єкмєтїнїн финансылык отчету угулуп, киреше 
бєлїгї 15276,4 мин миў сом жана чыгаша бєлїгї 15276,4 миў 
сом бекитилсин.

4. Кассалык жїгїртїї 5,0 миў сом єлчємїндє бекитилсин.
5. Шекер айыл єкмєтїндєгї аткарылуучу жумуштарды 

їзгїлтїккє учуратпоо їчїн тактоо планына єзгєртїп киргизїї жагы 
айыл єкмєтїнїн каржы бєлїмїнє жїктєлсїн.

6. Жогорудагы токтомдун аткарылышын кєзємолгє алуу 
жагы Шекер айыл єкмєтїнїн башчысына жана айыл кеўешинин 
бюджеттик комиссиясынын тєрагасы С.Сыдыгалиевге жїктєлсїн.

Тєрага         К.Э. ИМАНАЛИЕВ

Шекер айылдык аймактык кеўешинин 9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясы

Туруктуу комиссиялардын курамын єзгєртїї жєнїндє

2021-жылдын 27-майындагы №2-токтомуна єзгєртїї 
киргизїї,айылдык кеўештин карамагына таандык кылынган 
маселелердин алдын ала кароо жана даярдоо,ошондой эле 
кеўештин токтомдорун жїзєгє ашыруу,алардын токтомдорун 
єзїнє баш ийген аймакта жайгашкан мекеме уюмдар тарабынан 
аткарылышына кєзємєл жїргїзїї максатында

токтом кылат

1.Тємєнкї курамдагы 4 туруктуу комиссия тїзїлсїн:

Финансы жана бюджет боюнча
1) Сыдыгалиев Сїйїналы Оморалиевич – тєрагасы
2) Тїлєкулов Радыш Абдыбахатович – мїчєсї
3) Жамакеев Алмазбек Толобекович – мїчєсї
4) Андашов Канат Курманбекович – мїчєсї
5) Медетбеков Кайрат Кемелбекович – мїчєсї

Социалдык маселелер боюнча
1) Турусбеков Замирбек Абдыбекович – тєрагасы
2) Суеркулов Аманкул Мамытбекович – мїчєсї
3) Токтогазиев Замирбек Орозбекович – мїчєсї
4) Эшимбеков Иляс Абдыбакатович – мїчєсї
5) Кадырбек уулу Мээрбек – мїчєсї

Жер жана муниципалдык менчик боюнча
1) Ахметов Мирзат Жээнбекович – тєрагасы

2) Чолпонкулов Мамат Бекишович – мїчєсї
3) Момбеков Жылдызбек Эсенгелдиевич – мїчєсї
4) Доолбеков Эрнист Баиспекович – мїчєсї 
5) Жунусов Самар Кадырбекович – мїчєсї

Жаштар маселеси жана этика боюнча
1) Эшенкулов Раушан Бекманбетович-тєрагасы
2) Ташматова Венера Мамиловна-мїчєсї
3) Исмантаев Сейдакпар Исакович-мїчєсї
4) Давлеталиев Болот Дїйшєнбекович-мїчєсї

Айылдык кеўештин орун басары            
- Изаев Бактыяр Акматович

Айылдык кеўештин жооптуу катчысы
- Сексенбаев Талайбек Эргешбаевич

2. Башка зарылчылык болгон учурда айылдык кеўеш тара-
бынан убактылуу комиссиялар тїзїлсїн. 

3. Аталган комиссиялар єздєрїнїн ыйгарым укуктарына 
ылайык иш пландарды иштеп чыгышсын жана ар бир чейрек 
сайын кеминде 1 жолудан кем эмес кеўешмелерди єткєрїп 
турушсун.

4. Айылдык кеўештин туруктуу, убактылуу комиссиялары-
нын ишин уюштуруучулук жагын камсыз кылуу айыл єкмєтїнїн 
башчысына жїктєлсїн.

5. Токтомдун аткарылышына кєзємєл жїргїзїї боюнча 
жоопкерчилик айылдык кеўештин орун басары Изаев Бактыяр 
Акматовичке жїктєлсїн. 

Тєрага              К.Э.ИМАНАЛИЕВ

2022-жылдын 3-февралы  Шекер айылы№1 ТОКТОМ

2022-жылдын 3-февралы
2022-жылдын 3-февралы

 Шекер айылы
 Шекер айылы

№14 ТОКТОМ№11 ТОКТОМ

Шекер айылдык аймактык кеўешинин 9-чакырылышын-
дагы депутаттарынын кезектеги №1-сессиясы

Шекер айыл аймагынын башкаруу аппаратынын штаттык 
бирдиктерин бекитїї жєнїндє

Кыргыз Республикасынын єкмєтїнїн 2011-жылдын 5-авгу-
стундагы “Кыргыз Республикасынын жергиликтїї єз алдынча 
башкаруусунун аткаруу органынын типтїї тїзїмїн жана штаттык 
санын бекитїї жєнїндє” 451 сандуу токтомун жетекчиликке алуу 
менен Кара-Буура районунун Шекер айылдык аймактык кеўеши 
токтом кылат

1. Айыл єкмєтїнїн калктын санына жараша айыл єкмєтїнїн 
типтїї тїзїмї жана штаттык саны 1-тиркемеге ылайык беки-
тилсин.

2. Бекитилген айыл єкмєтїнїн типтїї тїзїмї жана штаттык 
санына жараша Кара-Буура райондук каржы бєлїмї тарабынан 
эмгек маяналарын каржылоо жагы каралсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы Шекер айыл 
єкмєтїнїн жооптуу катчысы Г.Шапаковага жїктєлсїн.

Тєрага                                                                                                     К.Э.ИМАНАЛИЕВ

(Уландысы 7-бетте)



75-апрель, 2022-ж.
МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫККызмaт Вакансии

- на замещение старшей 
группы вакантных администра-
тивных должностей муници-
пальной службы

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

Для включения в резерв 
кадров мэрии г.Кант соиска-
тель должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- гражданин Кыргызской Ре-
спублики в возрасте не менее 
18 лет.

 
Квалификационные требо-

вания:
На замещение старшей груп-

пы вакантных административ-
ных должностей муниципаль-
ной службы: 

- стаж государственной и/
или муниципальной службы по 
совокупности не менее 1 года 
либо стаж работы в соответ-
ствующей профессиональной 
сфере не менее 3 лет.

Уровень профессионально-
го образования: 

- высшее образование по на-
правлениям экономики и финан-
сов, математики, статистики, 
юриспруденции, налогов и нало-
гообложения, государственного 
и муниципального управления.

Знание:
- Конституция Кыргызской 

Республики;
- Закон Кыргызской Респу-

блики «О порядке рассмотрения 
обращений граждан»;

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

- Закон Кыргызской Республи-
ки «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики»;

- Закон Кыргызской Респу-
блики «О противодействии 
коррупции»;

- Типовая инструкция по де-
лопроизводству в Кыргызской 
Республике, утвержденная по-
становлением Правительства 
Кыргызской Республики от 3 
марта 2020 года №120;

- Бюджетный Кодекс Кыргыз-
ской Республики, Закон Кыргыз-
ской Республики «О бухгалтер-
ском учете» и Закон Кыргызской 
Республики «Об официальной 
статистике», Положение о 
Едином государственном реги-
стре статистических единиц 

Кыргызской Республики (ЕГРСЕ), 
утверждено Постановлением 
ППКР №722 от 14 ноября 2003 
года;

- государственного и/или 
официального языков в объеме, 
необходимом для исполнения 
должностных обязанностей.

На замещение младшей 
группы вакантных администра-
тивных должностей муници-
пальной службы: 

- без предъявления требова-
ний к стажу работы.

Уровень профессионально-
го образования: 

- высшее либо среднее-специ-
альное образование по направ-
лениям экономики и финансов, 
юриспруденции, налогов и нало-
гообложения, государственного 
и муниципального управления.

Знание:
- Конституция Кыргызской 

Республики;
- Закон Кыргызской Респу-

блики «О государственной граж-
данской службе и муниципальной 

службе»;
- Кодекс Кыргызской Респу-

блики (О неналоговых доходах) 
и Закон Кыргызской Республики 
«О бухгалтерском учете»;

- государственного и/или 
официального языков в объеме, 
необходимом для исполнения 
должностных обязанностей.

Для участия в конкурсе 
необходимо представить:

- личное заявление на уча-
стие в конкурсе; 

- личный листок по учету 
кадров с фотографией;

- автобиографию;
- резюме (с указанием элек-

тронной почты);
- копию паспорта (оригинал 

паспорта предъявляется по 
прибытию на конкурс);

- копию трудовой книжки (за-
веренную нотариально);

- копии документов, под-
тверждающие  необходимое 
профессиональное образование, 
о повышении квалификации, о 
присвоении ученой степени и 
ученого звания (заверенную но-
тариально);

- рекомендательное письмо 
с места работы, если имеется;

- справка с МВД об отсут-
ствии судимости.

Документы  необходимо 
представить в течение 10 ка-
лендарных дней со дня опу-
бликования по адресу: г.Кант, 
ул.Московская №8, тел. 5-59-30 
(с 5 апреля до 14 апреля 2022 
года до 17:30 часов).

МЭРИЯ г.КАНТ ЫСЫК-АТИНСКОГО РАЙОНА ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В РЕЗЕРВ КАДРОВ МЭРИИ г.КАНТ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДМИНИСТРАТИВНЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫИ ДОЛЖНОСТЯМ:

Жумгал районунун Кызыл-Жылдыз айыл єкмєтї 
мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык 

кызматтын административдик кызмат орундарына 
кадрлардын резервине кирїї їчїн 

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:

Жумгал районунун Баш-Кууганды 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, педагоги-
калык, гуманитардык, 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 

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, педагоги-
калык,  гуманитардык, 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, педагоги-
калык, гуманитардык, 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 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 

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 

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 Кызыл-Жылдыз 
айыл єкмєтїнїн кеўсесинде он 
кїндїн ичинде кабыл алынат.

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

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

- нотариустан же акыркы иш-
теген жеринде 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.

Документтерди кабыл алуу  
Баш-Кууганды айыл єкмєтїнїн 
кеўсесинде он кїндїн ичинде 
жїргїзїлєт.

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ
ТАЛАС ОБЛУСУ

КАРА-БУУРА  РАЙОНУ
ШЕКЕР АЙЫЛДЫК КЕЎЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ

КАРА-БУУРИНСКИЙ  РАЙОН
ШЕКЕРСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ

Тиркеме №1
“Бекитемин”

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
тєрагасы_______________К.Э.Иманалиев

03-февраль 2022-жыл

Шекер айыл єкмєтїнїн типтїї тїзїмї жана 
ШТАТТЫК САНЫ

Ш е к е р  а й ы л 
єкмєтїнїн калкынын  
саны 6406 адам

6 дан 10 миўге чейин

Айыл єкмєтїнїн башчысы 1

Айыл єкмєтїнїн жооптуу катчы 1

Айылдык кеўештин жооптуу катчысы 1

Каржы экономика бєлїмїнїн башчысы 1

Киреше боюнча башкы адис 1

Жер, турак жай, коммуналдык маселелер жана єзгєчє 
кырдаалдар боюнча башкы адис

1

Мамлекеттик сатып алуулар жана инвестиция тартуу 
боюнча башкы адис

1

Социалдык маселелер боюнча жетектєєчї адис 1

Экономика жана статистика боюнча жетектєєчї адис 1

 Чыгаша боюнча адис 1

 Маалыматтык компьютердик технологиялар боюнча 
адис

1

11

Эскертїї боюнча

Айыл башчысы (айыл тургундарынын жыйналышы-
нын макулдугу менен)

1

Аскердик эсепке алуу столунун инспектору 1

2

Техникалык жана кенже тейлєєчї кызматкер, ТТК, 
МТК

Кароолчу 1

Тазалоочу 1

2

Жыйынтыгы 15

Шекер айыл єкмєтїнїн 
жооптуу катчысы      Г.Ш.ШАПАКОВА

(Уландысы, башталышы 6-бетте)
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Эндокринолог, медицина илим-
деринин кандидаты Илона Мирзоян 

Moslenta басылмасынын журналисти 
менен болгон маегинде ден соолукка 
зыян келтирбестен кїнїнє канча кантты 
жесе болорун айтып берди.
Эксперттин айтымында, норма ар бир 

адам їчїн жекече эсептелет, анткени, бул 
кєрсєткїчкє бир нече факторлор таасир 
этет.«Углеводду кабыл алуунун темпи башка 
нерселер менен катар эндокриндик оорулардын 
жана семирїїнїн болушунан кєз каранды. Бїткїл 
дїйнєлїк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыма-
ты боюнча, нормалдуу дене салмагы менен дени 
сак адам їчїн, канттын кїнїмдїк керектєє 25 грамм 

(беш чай кашыктан ашык эмес) болуп саналат”,-дейт 
Илона Мирзоян.

СУТКАСЫНА КАНЧА 
КАНТ ЖЕСЕ БОЛОТ?

Эльбрус мєўгїлєрї акыркы беш жылда беш 
эсе тез эрип, жылына 1,25 чарчы километр 
кєлємдї жоготуп жатат. Бул тууралуу Рос-
гидрометтин “2022-жылга карата Россия 
Федерациясынын аймагындагы климаттын 
єзгєчєлїктєрї жєнїндє” баяндамасында 
айтылат.

Изилдєєлєргє ылайык, аянтынын эў 
чоў азайышы Эльбрустун капталындагы 
Жикиуганкез (4,5 км) жана Чоў Азау (3 км) 
мєўгїлєрїндє байкалган. Алардын аянты 
8,12 жана 6,35 чарчы километрге (29,2 жана 
32,4 процентке) кыскарган. Жалпы жонунан бул 
1957-2020-жылдары Эльбрус мєўгїлєрїнїн аян-
тынын жалпы жоготуусунун 54,8 пайызын тїзєт.

ЭЛЬБРУС МЄЎГЇЛЄРЇ БАТ 
ЭРИП ЖАТАТ

Мамлекеттик Думада атайын операция маалында єз мекенин таштап 
кетїїгє шашылган жылдыздардын єлкєгє кайтып келїїсїнє тыюу салуу идеясы 
кєтєрїлїп жатат. Мындай демилгени биринчилерден болуп депутат Султан 
Хамзаев кєтєргєн. Андан соў бул идеяны Мамлекеттик Думанын Коргоо комите-
тинин тєрагасынын биринчи орун басары Андрей Красов колдоду. Ал Орусиядан 
кеткен жылдыздарды “Батыш дїйнєсїн, жашыл момпосуйларды” тандап алган 
чыккынчылар деп атады. 

Эске салсак, акыркы кездерде Эммануил Виторган, Чулпан Хаматова, Рената 
Литвинова, Земфира, Валерий Леонтьев, Кристина Орбакайте, Иван Ургант, 
Ксения Собчак, Максим Галкин менен Алла Пугачева єўдїї жылдыздар чет 
єлкєгє чыгып кетишкен.

КАЧЫП КЕТКЕН ЖЫЛДЫЗДАР 
КАЙРА КЕЛЕ АЛЫШПАЙБЫ?

Швециянын Жогорку 
сотунун судьясы дїкєндєн 
фрикаделки уурдап жат-
кан жеринен кармалды. 
Анна-Кристина Линдеблад 
Рождество майрамында 
Стокгольмдогу дїкєндїн  
кассасынан  акча тєлєбєй 
тефтели, ветчина, колбаса 
жана быштак алып єтїїгє 
аракет кылган. Ал майда 
уурулук боюнча айыпта-
лып, кїнєєсїн мойнуна 
алды.

Натыйжада  Линдеблад 
50 000 швед крону (5 330 
доллар) єлчємїндє айыпка 
жыгылган. Анна-Кристина 
єзї эмне їчїн мындай ишке 
барган себептерин тїшїндїргєн жок, бирок, жактоочунун айтымында,  судья  
акыркы убакта жумушта жана жеке жашоосунда кєп кысымга кабылган.

Бул окуя тууралуу маалымат ЖМКларда жарыяланып кеткенден  кийин Лин-
деблад 20 жылдан бери ээлеп келген  кызматын таштап кетїїгє аргасыз болду.

Казакстанда казак президентине жана башка 
жогорку кызматты ээлеген адамдарга кол салуу-
ну кєздєгєн чет єлкєнїн чалгындоо кызматынын 
агенти кармалды. Бул тууралуу Казакстандын 
Улуттук коопсуздук комитети билдирди.

Тактап айтканда, Касым-Жомарт Токаевге кол 
салууну пландап жаткан делген адам – Казакстан-
дын жараны, ал 25-мартта Нур-Султан шаарында 
кармалган.

«Ошондой эле ал атайын кызматтын жана укук 
коргоо органдарынын кызматкерлерине террор 
жасаганы жаткан. Тинтїї учурунда чет єлкєнїн 
снайпердик мылтыгы, баўгизат жана ири сумма-
дагы акча табылган. Мылтык Казакстанга бир нече 
бєлїккє бєлїнїп, алынып келген. Ошондой эле 
агентке Казакстанда Россияга каршы пропаган-
да жїргїзїї, социалдык тармактардын жардамы 
менен коомчулукта русофобия жаратуу милдети 
коюлган. Кармалган жаран єзї да жогоруда айтыл-

гандарды тастыктады. Тергєє уланууда», - деп айтылат Казакстандын Улуттук 
коопсуздук комитетинин маалыматында.

Пластикалык хирург Максимилиан Абозин украиналык ырчы София Рота-
рунун сырткы кєрїнїшїнє комментарий берди. Дарыгердин айтымында, ырчы 
пластикалык операцияга кеминде 900 миў рубль коротот. «Баасы, албетте, 
хирургдан кєз каранды. SMAS (беттин терисин кєтєрїї – ред.) – 180 миўден 400 
миўге чейин [рубль]. Кєз кабактары - 70тен 200гє чейин», - деди ал.

Ротару єзї болсо анын сулуулугуна скалпелдин эч тиешеси жок экенин бел-
гилеп, туура жашоо образынын аркасында гана 74 жашында да абдан жакшы 
кєрїнєєрїн айтып жїрєт.

ЖОГОРКУ СОТТУН СУДЬЯСЫ УУРУЛУК 
ЇСТЇНЄН КАРМАЛДЫ

ТОКАЕВДИ ЄЛТЇРЇЇГЄ КАМЫНЫП ЖАТКАН 
ЧЕТ ЄЛКЄНЇН АГЕНТИ КАРМАЛДЫ

РОТАРУНУН СУЛУУЛУГУ КАНЧА ТУРАТ?
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ООГАНСТАНДЫН 
МУРДАГЫ МИНИСТРИ 
АКШда ТАКСИ АЙДАЙТ

Ооганстандын мурдагы каржы министри, талибдер 
єлкєнї басып алганга аз калганда АКШга кетип калган 
Халид Пайенда Вашингтондо таксист болуп иштейт. 40 жаш-
тагы министр жакында эле АКШ берген 6 миллиард долларлык 
бюджетти кєзємєлдєчї. Азыр болсо ал бир аз доллар акча табам 
деген їмїт менен кошумча жумуш убактысында такси айдоого арга-
сыз. Бул жумуш анын їй-бїлєсїн - аялын жана тєрт баласын багуунун 
жолу болуп калды.
Кабулду талибдер басып алганга бир жума калганда Пайенда каржы 

министри кызматынан бошогон. Єлкєнїн президенти Ашраф Гани менен ма-
милесинин начарлашынан улам ал камалгандан коркуп, АКШга кеткен. «Бизде 
адамдардын жыргалчылыгы їчїн иштей турган системаны куруу їчїн 20 жыл жана 
бїткїл дїйнєнїн колдоосу бар болчу. Бирок, биз курган нерселердин баары тез 
эле урап тїшкєн картон їй, коррупциянын пайдубалына курулган картон їй 
болуп чыкты”, - деп жазган Пайенда Ооганстандын борбору кулаган кїнї 
Дїйнєлїк банктын Кабулдагы єкїлїнє.
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