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МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК
№ 15 (441) 24-май, 2022-ж.

Таш-Кємїр шаарынын мэри Нурлан ДОУЛБЕКОВ:

Кадрлар баарын чечет

ИЧКИ ИНВЕСТИЦИЯНЫН КЄЛЄМЇ
371 МИЛЛИОН СОМДОН АШТЫ

4-бетте

КА ЖАЗЫЛЫЎЫЗДАР!
“ММкызмат” (“Мамлекеттик жана муниципалдык
кызмат”) гезитине 2022-жылдын 2-жарым жылдыгына
жазылуу уланууда.
ЖАЗЫЛУУ ИНДЕКСИ: 68551

ЖАЗЫЛУУ БААСЫ:
1 айга
3 айга
6 айга
(почтанын

– 99 сом 67 тыйын
– 299 сом 01 тыйын
– 598 сом 02 тыйын
кызматы кошулганда)

«ММКЫЗМАТ» ГЕЗИТИНЕ ЖАЗЫЛУУ
«КЫРГЫЗ ПОЧТАСЫНЫН» ЖЕРГИЛИКТЇЇ ТЇЙЇНДЄРЇНДЄ ЖЇРГЇЗЇЛЇЇДЄ.
УРМАТТУУ ОКУРМАН!
“ММКызмат” жумалыгына 2022-жылдын экинчи жарым жылдыгына жазылуу уланууда. Эгер Сиз
Кыргыз Республикасындагы кадр саясаты, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга жаўы
дайындоолор жєнїндєгї жаўылыктарды, бошотуулар тууралуу эксклюзивдїї комментарийлерди,
мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга бош орундар боюнча маалыматтарды, бош орундарды ээлєєгє тестирлєєнїн жана сынактардын жыйынтыктарын билгиўиз келсе, анда “ММКызмат”
гезитине жазылууга шашылыўыз!

МИНИСТРДИН
ДЕМИЛГЕСИ
ДИСКУССИЯ
ЖАРАТТЫ

Ушундай рубриканын астында
биз министрликтерди, ыйгарым
укуктуу єкїлчїлїктєрдї, райондук
администрацияларды, айыл єкмєттєрїн
жетектеп, єз участогунда резонанс
жаратып, кєўїл бурдурган, їмїт
ойготкон кандайдыр бир иш-аракеттерди
жасап жаткан жетекчилер тууралуу
сєз кылмакчыбыз. Кєч башын агартуу
тармагын реформалоого батыл
киришкен Билим берїї жана илим
министри Алмазбек Бейшеналиев
баштап берет.
Билим берїї жана илим министри Алмазбек
Бейшеналиев эми балдар 1-класска жети жаштан
эмес, алты жаштан бараарын, нєлдїк класстар жоюларын маалымдады. Министрдин айтымында, 12
жылдык мектепке єтїї «жакшы ойлонулган чечим,
дїйнєлїк стандартка да туура келет». Ал биздин
билим берїї системасына бир катар артыкчылыктарды берет: Кыргызстандын мектепти бїтїргєндїгї
тууралуу аттестаттын чет єлкєлєрдє таанылышына
кємєктєшєт, келечектеги кесипти тандоого кєбїрєєк
кєўїл бурулат, башкача айтканда, кєп профилдїї
болот. Мындан тышкары, мугалимдердин иш жїгїн
азайтууга, балдардын ийримдерге, спорттук секцияларга кєбїрєєк тартылуусуна мїмкїндїк берет.Эў
маанилїїсї, мындай модель кошумча каражаттарды
тартпай, бїгїнкї бюджеттин алкагында ишке ашат.
Мындай демилге чындап эле биздин билим берїї
системасын дїйнєлїк стандартка шайкеш келтирїї
багытында жасалган кадамбы, же буга чейин боло
жїргєндєй, тармакты реформалоо сыяктуу тїр
кєрсєтїїбї?Бул суроого жооп алыш їчїн демилгечи
єзї ким деген соболго жооп берип, жаўы министрдин
ємїр таржымалына назар салып кєргєнїбїз туура
болот го.
(Уландысы 3-бетте)
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МИНИСТР ЖЭЭНБЕК КУЛУБАЕВ
ДОНАЛЬД ЛУну КАБЫЛ АЛДЫ
23-майда КР Тышкы иштер
министри Жээнбек Кулубаев АКШнын мамлекеттик катчысынын
Борбордук жана Тїштїк Азия боюнча жардамчысы Дональд Луну
кабыл алды. ТИМдин басма сєз
кызматы билдиргендей, Дональд
Лу Борбор Азия єлкєлєрїн кыдыруунун алкагында Кыргызстанга
келди. Жолугушуунун жїрїшїндє
тараптар кыргыз-америка мамилелеринин актуалдуу маселелерин, ошондой эле аймактык жана
глобалдык маселелердин кїн
тартибин талкуулашты. Кыргызстандын социалдык-экономикалык
єнїгїїсїнє оў таасирин тийгизген практикалык кызматташууну

єнїктїрїїнїн маанилїїлїгї белгиленди. Буга байланыштуу инвестициялык кызматташтыкты арттыруу
мїмкїнчїлїктєрї каралды. Эл
аралык санкциялардын Кыргызстандын экономикасына тийгизген
терс таасирин азайтуу, ошондой
эле чек ара коопсуздугун чыўдоого
кємєк кєрсєтїїнї активдештирїї
маселелери каралды. Ошондой
эле С5+1 платформасынын алкагында мамлекеттердин єз ара
аракеттенїїсїнїн маанилїїлїгї
белгиленди. Сїйлєшїїнїн аягында
тараптар эки тараптуу кызматташтыктын кеўири спектри боюнча
конструктивдїї диалогду улантуу
ниетин ырасташты.

ПРЕЗИДЕНТТИН АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫН
ТЫШКЫ САЯСАТ БЄЛЇМЇНЄ ЖАЎЫ БАШЧЫ КЕЛДИ
Президенттин администрациясынын тышкы саясат бєлїмїнє
жаўы башчы дайындалды. Бул
бєлїмдї мындан ары Азымбакиев
Муратбек Абакирович жетектейт.
Ал 1965-жылы 26-июлда туулган.
1990-ж. М. В. Ломоносов атындагы
Москва МУнун тарых факультетин
аяктаган. 1992-1993-жж. Токиодо
Япон борборунун базасында тилдикдипломаттык стажировкадан єткєн.
1993-ж. СССР ТИМдин Дипломатиялык академиясын аяктаган. 19901991-жж. Ысык-Кєл пединститутунда мугалим, 1993-1994-жж. ТИМдин
Азия жана Тынч океан єлкєлєрї
бєлїмїнїн 2-, 3- катчысы, 19941997-жж. Кыргызстандын БУУдагы
туруктуу єкїлчїлїгїнїн (Нью-Йорк)
2-,3-катчысы, 1997-2005-жж. КР

ТИМде жооптуу кызматтарда иштеген. 2005-2008-жж. Кыргызстандын
БУУнун Женевадагы жана башка
эл аралык уюмдардагы туруктуу
єкїлїнїн орун басары, кеўешчиси,
2008-2015-жж. Женевада Эл аралык автоунаа транспорту союзунун
катчылыгында Эл аралык ташуулар
маселеси боюнча жетекчи, орун
басар, 2015-2016-жж. Тышкы иштер
министринин катчылыгынын башчысы, 2016-2019-жж. ТИМдин департаментинин директору, 2019-2021-жж.
ШКУ катчылыгында департаменттин
улук эксперти, 2021-2022-жж. ШКУ
башкы катчысынын орун басары
болгон.
Дипломаттык кызматтын биринчи класстагы кеўешчиси. Їйбїлєлїї, тєрт баланын атасы.

шаардык кеўешинин V жана VI
чакырылыштарынын депутаты, 2017-2021-жылдары Баткен
шаарынын мэри болгон. Андан
соў єткєн жылдын май айынан
октябрь айына чейин Баткен
облусунун чек арадагы айылдарын калыбына келтирїї жана
єнїктїрїї маселелери боюнча
Президенттин атайын єкїлї болуп
эмгектенген. Эми аталган кызматка кайрадан дайындалды.
Рахимов єткєн жылы ноябрь
айында єткєн парламенттик шайлоодо «Ишеним» партиясынын
тизмесинде 7-орунда болчу.

Башкы редактор

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

Надыр Момунов

ГЕЗИТ ЭЭСИ:
Кыргыз Республикасынын
Мамлекеттик кызмат жана
жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик жана редакциянын эмгек жамааты

Башкы редактордун
орун басары, жооптуу катчы
Дайырбек Мейманов
Кабарчылар:
Рысбай Сагынов
Мамат Сабыров

МИННИХАНОВГО
«ДАНАКЕР» ОРДЕНИ
ТАПШЫРЫЛДЫ
Кыргызстандын Россиядагы элчиси
Гїлнара-Клара Самат Татарстандын башчысы Рустам Миннихановго «Данакер» орденин
тапшырды. Орден Казань шаарында єткєн
“Россия – Ислам дїйнєсї: KazanSummit 2022”
XIII Эл аралык экономикалык саммитинин
алкагында тапшырылды.

23-май кїнї Мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча
башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин Тестирлєє
борборунда Юстиция министрлигинин ички резервин толуктоо
їчїн 83 талапкер тестирлєєгє катышты. Алардын канчасы босоголук чектен єткєнї жана жума ичиндеги єткєрїлгєн тестирлєєнїн
жыйынтыгы тууралуу газетабыздын кийинки санында кенен
тааныштырабыз. Тестирлєє борборунда 16-20-майда єткєрїлгєн
тестирлєєнїн жыйынтыктары:
16-МАЙ
Энергетика министрлигинин ички резервине кирїї їчїн 32 талапкер
тестирлєєгє катышкан. 25 адам босоголук чекти багындырды.
Єзгєчє кырдаалдар министрлигинин ички резервин толуктоо їчїн
тестирлєєгє катышкан 1 талапкер жетиштїї балл топтогон.
Санариптик єнїктїрїї министрлигинин ички резервине кирїї їчїн
тест тапшырган 3 талапкерден 2єє босоголук чекти багындырды.
Москва райондук мамлекеттик администрациясынын ички резервин
толуктаганы 6 талапкер ат салышып, бардыгы жетиштїї балл топтошкон.
Транспорт жана коммуникация министрлигинин ички резервин толуктаганы 21 талапкер тест тапшырып, босоголук чектен 11 адам єттї.
Бишкек мэриясынын борбордук аппаратынын ички резервин толуктаган тестирлєєгє катышкан 3 талапкер теў жетиштїї балл топтоду.
Бул кїнї тестирлєєгє 68 адам катышып, 49 талапкер жетиштїї
балл топтогон.
17-МАЙ
Айыл чарба министрлигинин ички резервине кирїї їчїн 22 талапкер атаандашып, босоголук чектен 11 адам єткєн.
Юстиция министрлигинин ички резервин толуктаганы 41 талапкер
тестирлєєгє катышкан. Босоголук чектен 33 талапкер єткєн.
Бул кїнї тестирлєєгє катышкан 63 талапкерден 44 адам жетиштїї
балл топтоду.
18-МАЙ
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ички резервин толуктоо
їчїн 3 талапкер тест тапшырып, бардыгы жетиштїї балл топтой
алган жок.
Юстиция министрлигинин ички резервине 54 талапкер атаандашып, 31 талапкер босоголук чектен єттї.
Бул кїнї тест тапшырган 57 талапкердин 31и босоголук чектен єттї.

календардык кїндєн кєбїрєєк,
узартылган негизги єргїї бериле
турган ченем каралган. Мыйзам
долбоорунун демилгечиси чиновниктердин эс алуу кїндєрїн
канчага кєбєйтїїнї сунуштап
жатканын айткан жок. Эмгек кодексинин азыркы талабы боюнча
аткаминерлерге 28 календардык
кїн эс алууга каралган.

«ММ кызмат»

Казакстан Республикасынын Президенти Касым-Жомарт Токаев 26-майда
Кыргыз Республикасына расмий сапар
менен келет.
Алдыдагы визит алкагында Кыргыз
Республикасынын Президенти Садыр Жапаров менен эки тараптуу сїйлєшїїлєр
болот. Єлкє лидерлери тар жана кеўири
курамда эки тараптуу жана кєп тараптуу
форматтагы кызматташтыктын актуалдуу
маселелерин, ошондой эле натыйжалуу
єз ара аракеттенїїнї жолго коюунун жана
єнїктїрїїнїн келечегин талкуулашат.
Мындан тышкары, эки тараптуу мїнєздєгї
бир катар документтерге кол коюлат.

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ ИЧКИ
РЕЗЕРВИН 88 ТАЛАПКЕРГЕ ТОЛУКТАДЫ

ЭМГЕК ЄРГЇЇСЇН УЗАРТУУ
СУНУШТАЛУУДА
Жогорку Кеўештин депутаты
Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокат
району) Эмгек кодексине єзгєртїї
киргизїїнї сунуштоодо. Тиешелїї
мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам долбоорунда
саясий жана административдик
мамлекеттик кызмат орундарын
ээлеген мамлекеттик кызматчыларга мыйзамга ылайык, 28

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ
РАСМИЙ САПАР МЕНЕН КЕЛЕТ

Тест-хроника

МАМЫРЖАН РАХИМОВ МУРДАГЫ КЫЗМАТЫНА КАЙРА ДАЙЫНДАЛДЫ
Рахимов Мамыржан Тойчиевич Баткен облусунун чек арадагы
айылдарын калыбына келтирїї
жана єнїктїрїї маселелери боюнча Президенттин атайын єкїлї
болуп дайындалды.
Ал 1968-жылы 19-августта
Баткен облусунун Баткен айылында туулган. 1986-1988-жылдары
Советтик Армиянын катарында
кызмат єтєгєн. 2003-2008-жылдары «Баткентранс» ишканасынын
слесары, 2008-2017-жылдары
«Автоэнергоснаб» жоопкерчилиги чектелген коомунун директору, 2012-2017-жылдары Баткен

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

19-МАЙ
Жарандык авиация департаментинин ички резервине кирїї їчїн
4 адам тест тапшырып, 3єє босоголук чекти багындырды.
(Уландысы 12-бетте)
Корректор
Гїлназ Нурмаханова
Верстка
Нурлан Кыдыков

Менеджер
Татьяна Ибраимова
тел./факс: (0312) 62-16-36,
0558 (0776) 508268
Келишимдер жана
реквизиттер їчїн:
tatianashukurbekovna@gmail. com

«ММ кызмат» гезити
2013-жылы
7-июнда негизделген
ИНН 01210201310016
БИК 135001
ОАО «Айыл банк», Бишкек ш. ,
Биринчи май району,
р/c 1350100026248533
Катталуу кїбєлїгї № 1941
“Учкун” ААК басмаканасында басылды.
Заказ № 429 Нускасы 2270

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

Кадрлар баарын чечет

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК
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МИНИСТРДИН ДЕМИЛГЕСИ ДИСКУССИЯ ЖАРАТТЫ
Уландысы, башталышы 1-бетте)
Билими, интеллектуалдык деўгээли
жагынан алганда Алмазбек Бейшеналиевди эгемен єлкєбїз їчїн кадрдык табылга
деп айтса болот. Германиянын Штутгарт
шаарында немец тили боюнча курста окуп,
Людвигсбургдагы педагогикалык университетинде магистрлик даража алган. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинде аспирантураны, докторантураны аяктаган.Педагогика илиминин
кандидаты, тарых илими боюнча доктор.
Немис, англис, тїрк, орус сыяктуу тєрт
тилде эркин сїйлєйт.
Али жаш экендигине карабастан(быйыл
июнда кырк бирге чыгат) анын басып єткєн
кызматтык тепкичтери да бир топ бараандуу. Варшавадагы (Польша) Вистула
университетинин проректору, чет тилдер
институтунун директору, Тїндїк Айова
университетинде илимий изилдєє боюнча
чакыртылган профессор, дїйнєдєгї эў
мыкты 10 окуу жайдын бири саналган Жонс
Хопкинс университетинде (Вашингтон,
АКШ) илимий изилдєє жана окутуу боюнча
чакыртылган профессор, КР Єкмєтїнїн
аппаратынын билим берїї, маданият жана
спорт бєлїмїнїн башчысы, Борбордук
Азия регионалдык институтунун директору, Билим берїї жана илим министри,
Кыргызстандын Женева шаарындагы, БУУдагы жана башка эл аралык уюмдардагы
єкїлї, Кыргызстандын Швейцариядагы
элчиси. 2022-жылдын февраль айынан
бери экинчи жолу Билим берїї жана илим
министрлигин жетектеп келатат.
Доктордук диссертациясын “Борбор

Азия єлкєлєрїндє эгемендїїлїк алгандан кийин билим берїї системасындагы
єзгєрїїлєр” деген темада жазып, метродо жана поезддерде колдоруна китеп,
гезит кармаган европалыктардан айырмаланып, смартфон, планшет кармаган,
китепканаларга, музейлерге барбаган
мекендештерине зээни кейиген болочок
министр билим берїї тармагын реформалоо боюнча пикирлерин, кєз караштарын Жонс Хопкинс университетинде
сабак берген кездеринде эле айтып жїрчї.
“Кыргызстанда чет єлкєдєн билим алган
жаштарды тартуу маселеси кїн тартибинде жок-деген єзїнїн бир интервьюсунда.-

Бизде белгилїї саясатчылар бар – 300дєй
адам, алар дайыма бийликте. Бийликке
келишет, анан кетишет. Мен чет єлкєдєн
билим алган кыргызстандыктардын баары
мыкты билимге ээ дегенден алысмын. Малайзиянын, Сингапурдун жана Япониянын
тажрыйбасы бар – ал жакта билим берїї
системасы адамдын, инсандык єнїгїїнїн
индекстик кєрсєткїчтєрїнє негизделген.
Кыргызстанда узак мєєнєттїї саясат жок,
баары кыска мезгилдик”.
Алмазбек Бейшеналиевдин пикири боюнча, биз, кыргызстандыктар реформаны
дайыма жогору жактан баштайбыз. Реформа десе эле ЖОЖдорду ачып, же жабууга,

оптималдаштырууга киришебиз. Бул туура
эмес. Реформа бала бакчалардан, мектептерден башталышы керек, анткени, билим
берїї системасы бир чынжыр менен байланышкан, ал їзгїлтїксїз процесс. Билим
берїї системасындагы эў башкы негизги
кєйгєйлєрдїн бири бул – формалдуулук.
Толтура турган документтер кєп, мугалимдер дайыма отчетторду жазып отурушат.
Жаш муундарды тарбиялоого, єзїнїн билим деўгээлин жогорулатууга иш жїзїндє
убактылары калбай калат.
Билим берїїдє жаўы ыкмаларды
колдоо менен бир эле учурда ал салттуу
системаларды карманууну жактайт. Бейшеналиевдин пикиринде, эскинин баарын
четке кагып, жалаў жаўыны мактоо – бул
жєнї жоктук болот.Башка єлкєнїн эў
идеалдуу системасын киргизсеў да ал
иштебейт. Ошондуктан, биз єзїбїздїн
єзгєчєлїктєрїбїздї, идеологиябызды,
жергиликтїї баалуулуктарды изилдеп
чыгып, єзїбїз їчїн идеалдуу системаны
тїзїшїбїз керек.
Айтор, угуп, окуп отурсак жаш министрде жаўы идеялар, иш-пландар аябай
эле кєп экен. Эми маселе Бейшеналиев
аларды Кыргызстандын шартында канчалык деўгээлде ишке ашырып, кєп жылдап калыптанып калган эски системаны
канчалык сындыра алат? Кечээ жакында
эле Жогорку Кеўеште болуп єткєн окуя,
министр менен депататтын ортосундагы
кайым айтышуу Бейшеналиевдин кызматтык жолу бир топ эле татаал болоорунан
кабар бергенсип койду...
Мамат САБЫРОВ

Окутуу

Бегимай КЕЎЕШБЕКОВА:

КОРЕЯДА ЖАРАНДАР МАМЛЕКЕТТИК
БУЙРУКТАРДЫ ТАЛАШСЫЗ АТКАРЫШАТ

- Мамлекеттик кызматкер катары
Кореяга окууга кантип барып калдыў?
Билимин чет жерде жогорулатам деген
мамкызматкерлерге кандай кеўеш берет
элеў?
- Кыргыз Республикасындагы KOICA
офиси менен кызматташуунун алкагында,
МКЖЄБМА жыл сайын февраль-март айларында Кореяга жаўы окуу жылына тандап
алуунун башталышын жарыялайт жана
тапшыруу боюнча консультация жїргїзєт.
Тандап алуу 4 этаптан туруп, ачык
конкурстун негизинде жїргїзїлєт. Биринчи
этап – МКЖЄБМАга талап кылынган документтерди тапшыруу (документтердин
тизмесин Агентствонун сайтында билсеўиз
болот). 2 жана 3 этап - Кыргыз Республикасындагы KOICA офиси менен жана Корея
окуу жайларынын профессорлору менен
маектешїї. 4- жана акыркы этап – медициналык текшерїї.
2016-жылдан 2021-жылына чейин Кыргыз Республикасынын 55 мамлекеттик кызматкери KOICA стипендиялык программасынын магистрдык окуусун стипендиаты болуп саналат. Азыркы учурда Кыргызстандан
9 мамлекеттик кызматкер Кореяда билим
алууда, мен алардын арасындамын. Мен
2019-жылдан тарта КР Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана
жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери
боюнча мамлекеттик агенттигинин Эл аралык кызматташуу жана окутуу бєлїмїнїн
адисимин. KOICA жєнїндє кєп уккам жана
эмгек тажрыйбам программанын шартына
ылайык келгенде тапшырууга максат койгом. Азыркы учурда Кореянын эў алдыўкы
окуу жайларынын бири болуп эсептелген,
Корея парламентинин 2/3 депутаттары,
адилет соттордун системасынын 75%ы,
жана Улуттар Уюмунун 6-чы генералдык
секретары Пан Ги Мун мырза окуган Сеул
Улуттук Университетинин Мамлекеттик
башкаруу факультетинде окуп жатамын.
Билимин чет жерде жогорулатам деген
мамкызматкерлерге ар бир мїмкїнчїлїктї
колдонууга кеўеш берет элем.

Кеўешбекова Бегимай Курманбековна 1995-жылы Аксы районундагы Кербен шаарында туулган. Жогорку
билимдїї. 2014-2018-жж. Президентке караштуу Башкаруу академиясынан мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу адистигине, 2018-2020-жж. Кыргыз-Орус славян университетинен юрист адистигине ээ болгон.
Учурда Кореяда билим алып жатат. Кореядагы жашоосунун бир їзїмїн, окутуунун артыкчылыктары тууралуу ал бизге кеўири маек куруп берди.
- Алгач барганда Корея сени кандай
таасирлентти жана ал жактагы окуунун
артыкчылыгы эмнеде экен?
- 2020- жана 2021-жылдын стипендиаттары пандемия убагына туура келип
калдык. Ошол себептен биздин окуубуз
милдеттїї карантинден башталды. Аэропорттон эле тїшкєндє бардыгы мыйзамга
баш ийгенин байкадым, себеп дегенде,
бардыгы маскачан болуп жана социалдык
дистанцияны сактап турушту. Азыркыга
чейин жарандар ковидге каршы мамлекеттик буйруктарды талашсыз аткарышат.
Ошондой эле транспорт системасы жана
адамдардын тартиби таў калтырды. Автобус аялдамаларында узун кезектерди
кєрє аласыздар. Канчалык кєп адам болсо
деле аркадагы жаўы келген жїргїнчїлєр
єз кезегин сабыр менен кїтїшєт. Аябай сак
єлкє десем жаўылышпасам керек. Эгер бир
нерсени кокустан унутуп калсаўыз, ошол
жерге бир канча убакыттан кийин барып
буюмуўузду єз ордунда таба аласыздар.
Албетте, шаардын инфраструктурасынын
мыкты деўгээлинде экендигин жана мамлекеттик башкаруунун ийгиликтїї натыйжаларын байкадым.
Окуу системасы бир аз єзгєчєлїнєт.
Мисалы, окуу жылы февраль айында
башталат. Кореялыктар билим алууга чоў
маани беришет. Кореянын университеттери дїйнєлїк рейтингдерде алгачкы кырк
тизме ичине киришет жана окуунун жогорку
сапаты менен белгилїї. Айрыкча тємєнкї 3
университет Seoul National University, Korea
University жана Yonsei University алдыўкы
окуу жайлары болуп эсептелинишет. Бул
университеттердин дипломуна ээ болгон
адис жакшы жумуш табууга жолдомо алат.
- Чет жердеги жашоонун кыйынчылыктарына токтоло кетсеў?
- Кудайга шїгїр, кєп деле кыйынчылыктарга кабылбадым. Башында, їйдї сагынып
єзїм єзїмдї алаксытып жїрдїм. Кийин окуу
бїт убакытты талап кылып, жаўы жашоого

бат эле кєнїп кеттим. Англис тилинин чоў
таасирин бул жерден тїшїндїм. Англис
тилин жогорулатууга мїмкїнчїлїгїн колдон
чыгарбагыла, себеп дегенде, кєп окутуу
программалар басымдуу англис тилинде
жїргїзїлєт. Айрыкча speaking (сїйлєє)
жана writing skills (жазуу) маанилїї. Пандемия учуруна туура келип калгандыктан,
кєптєгєн чектєєлєргє туш келип калдык.
Мисалы, жашынан карысына чейин медициналык маскасыз жїрїїгє такыр болбойт,
ошондой эле коменданттык саат киргизилген (1-апрелден баштап кечки 11ге чейин
созулду) жана 8 адамдан ашуун жїрїїгє
тыюу салынган. Программа боюнча бизде
ар ай сайын саякаттар пландаштырылган,
бирок Ковид-19 вирусуна карата жагымсыз
ситуацияга байланыштуу кєптєгєн саякаттар жокко чыгарылды.
- Алган билимиўди мекенге кайтып
келген соў кандай максатта колдонойун
деп жатасыў?
- Бул суроону кореялык профессоорлор
маектешїїдє кээде сурап калышат. Себеп дегенде, бул программанын максаты
– окуудан кийин єз мамлекетине салым
кошо турган адистерди даярдоо. Келишим
боюнча кайтып келген соў мамлекеттик
органдарында 2 жыл иштеп берїї абзел.
Менин алдыга койгон максаттарым бар,
аларды ишке ашырууга болгон аракетимди
жумшайм.
Кайтып келген соў муруўку жумушума
киришем. Мен МКЖЄБМАнын Эл аралык
кызматташуу жана окутуу бєлїмїндє
иштегендиктен, Кыргызстандан сыртка
кетчї программаларына басым жасап,
кєбїрєєк кыргызстандыктарга тапшырууга мїмкїнчїлїк бергенге аракет жасайм.
Ошондой эле карьералык амбициялар да
бар, бирок ал єз убагында келчї нерсе.
Дагы кєп нерсе їйрєнїп, тажрыйба алышым
керек деп ойлойм.
- Корея мамлекетинин мамлекеттик
тїзїлїшї кандай экен?

- Корея узак тарыхый жолду басып
єттї. Єткєн кылымда эле Корей жарым
аралы Япониянын їстємдїгїнєн жана єтє
жакырчылыктан оор экономикалык абалда
болгон деп ишенїїгє кыйын. Келечекте
єлкє Тїштїк жана Тїндїк Кореяга бєлїнїп,
ушуга чейин бир єлкє болгон Корея жарым
аралы ресурстардын жарымын жоготуп
алат. Бирок азыр ал єнїккєн бай єлкє,
Азия жолборсторунун лидерлеринин бири.
Корея экономика, билим берїї, электрондук Єкмєт, коопсуздук жана технология
жаатында кєптєгєн дїйнєлїк рейтингдерде
алдыўкы орундарды ээлеп келет. Тїштїк
Корея – унитардык мамлекет. 1988-жылдан
бери Тїштїк Корея беш жылда бир жолу
єткєрїлїп турган президенттик демократиялык єлкє болуп келїїдє. 10-мартта
акыркы президенттик шайлоо болуп єттї.
Чакан аймакты ээлеген єлкєнїн калкы 50
миллиондон ашат жана 16 административдик-аймактык бирдикке бєлїнєт. Алардын
тогузу - провинциялар, алтысы провинцияларга барабар метрополия шаарлары
жана єзгєчє статусу бар Сеул шаары. 17
министрлик жана 25 агенттик бар.
- Кореянын муниципалдык башкаруу
системасы тууралуу кеп салсаў?
- Мамлекет башкаруу 3 деўгээлге
бєлїнєт: провинциялар, муниципалдык
жана суб-муниципалдык деўгээл. Мен жогоруда айтып кеткендей, Кореяда 9 провинция
бар, алардын эў чоўу Чеджу аралы. Муниципалдык башкарууну белгилей кетсем,
жергиликтїї тургундар 4 жылда бир мэрди,
мэрияны, жергиликтїї мыйзам чыгаруу органдарынын єкїлдєрїн жана башкаларды
шайлашат. Мєєнєттєрдїн саны боюнча
чектєє жок. Мындай їч деўгээлдїї система
кєп мамлекеттерге таандык. 2010-жылы
эки деўгээлдїї системага єтїїгє сунушталган, бирок мурунку система дагы деле
ийгиликтїї иштеп келїїдє.
Маектешкен Р. САГЫНОВ.
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- Алгач, шаардын социалдык-экономикалык абалы тууралуу кеп салсаўыз?
- 2020-жылдын декабрь айынан мэр болуп шайланып келгенимден бери шаардын
социалдык-экономикалык єнїгїїсїнє бар кїч
аракетимди жумшап келе жатам. Єткєн жылы
Таш-Кємїр шаарынын бюджети 100 млн
289,8 миў сом єлчємїндє бекитилсе, быйылкы жылга 106 млн 540,8 миў сом єлчємїндє
каралып, былтыркы жылга салыштырмалуу
6 251 млн сомго кєп же шаардын бюджети
106,5%ды тїздї. Шаарда бїгїнкї кїндє
калктын саны-статистикалык маалыматка
ылайык 44 025 адамды тїзєт. Анын ичинен
22 197 эркектер же 50,42 %, 21 828 аялдар
49,58 %. Шаардын аймагында їч ГЭС жана
кємїр кен байлыктары жайгашкан. Тагыраак
айтканда, єнєр жай тармактары боюнча
2021-жылга 3 238 546 800 сомдук продукция єндїрїлїп, бул кєрсєткїч 2020-жылга
салыштырмалуу 698 млн 513 миў 700 сомго
кєп єндїрїлїп, єндїрїш кєлємїнїн нарк баасы менен 127,5% ды тїзгєн. Шаарыбыздын
аймагында жайгашкан єнєр жай ишканаларынын (ТК ГЭС тер Каскадын кошпогондо)
єндїрїп чыгарган продукциялары нарк
эсебинде 904 млн 382 миў 300 сомду тїзїп,
былтыркы жылга салыштырмалуу 639 млн.
879 миў 500 сомго кєп продукция чыгарылып,
єндїрїш кєлємї 341,9%га аткарылды. Бул
кєрсєткїчтїн ашыкча аткарылышынын негизги себеби «Север Нефтепродукт» ЖЧКсы
шаардык статистика бєлїмїнє 2021-жылдын
2-кварталынан баштап учетко туруп, бул
ишкана тарабынан жыл жыйынтыгы менен
667 млн 914 миў 800 сомдук продукция
єндїрїлгєн. Ал эми єндїрїлгєн кємїрдї
экспортко чыгаруудагы 2020-жылы 179 456
тонна кємїр болсо, 2021-жылы 179 526 тонна кємїр экспортко жєнєтїлїп, єткєн жылга
салыштырмалуу 100,1 %га аткарылган.
2021-жылга берилген тапшырманын
ичинен Республикалык бюджетке 31 341,5
миў сом болсо, аткарылганы 31 378,1 миў
сом же 100,1%ды, жергиликтїї бюджеттен
белгиленген тапшырма 86 110,4 миў сом
болсо, аткарылганы 95 115,6 миў сом же
110,5%ды тїзїп, жалпы мамлекеттик казынага єндїрїлгєнї 126 493,7 миў сом болуп,
берилген тапшырма 107,7%га аткарылган же
берилген тапшырмадан 9 005,2 миў сомго
ашыкча топтолгон.
- Мына ушундай бюджет менен шаар
тургундары їчїн кандай жумуштар жасалып жатат?
- Калкка ыўгайлуу шарттарды тїзїп берїї
негизги милдетибиз болуп саналат. Андыктан жумушсуздукту жоюу боюнча иштерди
жїргїзїїдєбїз. Шаарда жаўы ишканалар
ачылып, Гемодиализ борборунда – 30,
«Т.Осмонов» жеке ишканасында камырдан
жасалуучу азыктарды чыгаруучу цехте – 8,
«Сайкал» соода борборунда – 4, «Ак кеме»
коомдук тамактануучу жайда – 15, жалпысынан 57 жаўы жумушчу орун ачылды.
Єлкєбїздє жїрїп жаткан санариптештирїї саясаты боюнча жогорку ылдамдыктагы айнек булалуу
чубалгылар тартылып ишке
киргизилди.
Калк коопсуздугунун алдын
алуу максатында шаар ичиндеги эскилиги жетип калган 10 км
аралыктагы тїнкї жарык берїїчї
чырактар алмашылып, борбордук сейил багынын ичиндеги
тротуарларга асфальт тєшєлїп,
ички жолдорго жол чиймелери
чийилип, жол белгилери коюлду.
Балдар биздин келечегибизалардын келечеги їчїн камкордук кєрїї жана шаардын
инфратїзїмїн жакшыртуу їчїн
жергиликтїї бюджеттин эсебинен
акчалар бєлїнїп, №3- Т.Молдо
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Таш-Кємїр шаарынын мэри Нурлан ДОУЛБЕКОВ:

ИЧКИ ИНВЕСТИЦИЯНЫН КЄЛЄМЇ
371 МИЛЛИОН СОМДОН АШТЫ
№2 «Ак Кайыў» бала бакчасына эмерек сатып
алууга 252 000 сом, №3 «Байчечекей» балдар
бакчасына ашкана эмеректерин сатып алууга
261 000 сом , №4 «Жомок» балдар бакчасынын чатырын алмаштыруу їчїн 1 100 000 сом,
А.Осмонбеков атындагы №9 орто мектебинин
ашканасынын эшик терезелерин алмаштыруу їчїн 628 435 сом, «Теремок» №11 бала
бакчасынын кир жуучу кампасынын жана
кароолканасынын чатырын алмаштырууга
281 100 сом, «Келечек» №8 бала бакчасына
кошумча пластик терезелерин алмаштыруу
їчїн 140 400 сом, Т.Уметалиев №6 орто мектебинин жылытуу системасынын от-казанын
капиталдык ремонттон єткєрїї їчїн 1 405
520 сом, балдардын ден соолугун чыўдоо
борборун капиталдык ремонттон єткїрїїгє
4 400 000 сом акча каражаты каралса, Аксы,
Тыныбеков кєчєлєрїн асфальттоого 1 377
900 сом, Шамалды-Сай шаарчасынын Темир
жол кєчєсїнє асфальт басууга 1 806 000 сом,
“Курулуш” кичи районуна унаа токтоочу жай
куруу їчїн 1 500 000 сом, шаарга жарнамалык
шиттерди орнотуу иштери їчїн 600 000 сом,
жалпысынан жергиликтїї бюджеттин эсебинен 25 936 755 сом акча каражаты жумшалды.
Шаарды таза суу менен камсыз кылууда,
Евро єнїктїрїї банкы аркылуу 3 900,0 евро
суммасында проект єткєрїлїп, бїгїнкї кїндє
2022-2023-жылдарга ишке ашыруу планында
турат.
- Ийгиликтер менен кошо шаарда
кєйгєйлїї маселелер да болуш керек.
Алардан арылуу їчїн кандай аракеттер
жасалууда?
- Шаарыбызда кєйгєйлїї
маселелер жок эмес. Убагында
єнєр жайга ылайыкташтырылган
шаарда бїгїнкї кїндє экономикасын алдыга жылдырганга чоў
єнєр жай же єндїрїштїк ишканалар жок. Аны ишке ашыруу
максатында тємєнкїдєй ишаракеттер жїрїп жатат:
1. Шаардын башкы планын
иштеп чыгууда жаралган шаардын административдик территориясын чечїї маселеси.
Шаардын Башкы планын иштеп
чыгуу боюнча Министрлер кабинетинин иш планына киргизилген,
ошондой эле регионалдык саясат
концепциясына ылайык шаардын
2018-2022-жылдардагы страте-

Тасма кесїї аземи

гиялык єнїгїї программасынын
алкагындагы иштердин аткарылышы кїтїлїїдє. Ошондой эле
Єкмєттїн 2018-2025-жылдарга
КРнын калктуу конуштарынын
Башкы пландарын иштеп чыгуу
боюнча программасын бекитїї
жєнїндєгї токтомунун талаптарын аткаруу максатында ТашКємїр шаарынын жана ага караштуу Шамалды-Сай, Кызыл-Жар
шаарчаларынын жана Теўдик
айылынын Башкы пландарын
даярдоо їчїн 5 000 000(беш
миллион) сом акча каражаты республикалык бюджеттен бєлїнїп,
тендер жарыяланып, бїгїнкї
Ардагерлер ар дайым кєўїл борборунда
кїндє мамлекеттик долбоорлоо
институту тарабынан тиешелїї
атындагы орто мектебине 11 239 700 сомго иш-аракеттер аткарылып бїттї. Аксы, Ноокен
заманбап спорт зал курулуп, ишке берилди. райондору менен гана макулдашуу керек.
Ошондой эле В.И Ленин атындагы №5 орто
2. Таш-Кємїр шаарынын канализация
мектебинин жылуулук системасын оўдоо їчїн системаларын оўдоо. КРнын Єкмєтїнє
599 200 сом, Т.Шадыканов атындагы №14 караштуу архитектура, курулуш жана туинновациялык мектебинин айнек терезелерин рак жай коммуналдык чарба мамлекеттик
пластикке алмаштыруу иштерине 345 500 сом, агенттигинин ичїїчї суу менен камсыздоону

жана саркынды суу тармактарын єнїктїрїї
департаментине шаардык мэриянын каты
жєнєтїлїп, ошонунун негизинде Таш-Кємїр
шаары алты кичи шаарлардын катарына
кирип, саркынды суу тармагын реабилитациялоо боюнча Польша Республикасынын
Єкмєтїнїн 40 млн Евро суммасындагы
долбооруна сунушталган. Долбоорду ишке
ашыруу 2020-2025-жылдар аралыгына пландаштырылган.
3. Шаарда жана шаарга караштуу
Шамалды-Сай шаарчасында ичїїчї таза
суу маселесин чечїї Европа єнїктїрїї банкы
тарабынан берилїїчї 6 млн евро грантына
сунушталган.
4. Кызыл-Алма аймактык башкармалыгындагы ичїїчї таза суу долбоорун аягына
чыгаруу. Таш-Кємїр шаарынын Кызыл-Алма
аймактык башкармалыгынын 5000 жакын
тургундарын таза суу менен камсыз кылуу
максатында Республикалык бюджеттен акча
каражаты капиталдык курулуш башкармалыгына (УКС) бєлїнїп, бул башкармалык
тарабынан тендер жарыяланып, тендердин
жыйынтыгы менен “Муса” ЖЧКсы тарабынан
42 млн сомдук долбоор даярдалып, экспертизадан жактырылып, таза суу менен камсыздоо боюнча курулуш иштерин жїргїзїї
їчїн тендер жарыяланган. 2018-жылдын
3-декабрындагы єткєзїлгєн тендердин негизинде бул долбоор 28,5 млн сомго шаардагы “Кїч” АА Коому утуучу деп аныкталып,
2018-жылдын 28-декабрында капиталдык
курулуш башкармалыгы менен келишим
тїзїлїп, республикалык бюджеттен бїгїнкї

Аталар унутулбайт
кїнгє чейин 10 865 039 сом бєлїнїп, долбоор
38,1% га гана аткарылган.
5. “Кварц Компани” ЖЧКсынын курулуш
иштерин бїткєрїп ишке киргизїї. Шаарыбызда єнєр жай ишканаларын ачуу їчїн
мэриянын 30.04.2014-жылдагы №212 токтому менен Металлургиялык кремний алуу
їчїн кварцты кайра иштетїїчї завод курууга
2,5 га жер аянты “Кварц компани” ЖЧКсына
бєлїнїп берилген. Бул заводдун биринчи
этабындагы курулуш иштери 2015-жылы
башталып, 2018-жылдын жыйынтыгында 336
млн 974 миў 861 сомдук жумуш аткарылган.
Ал эми 2019-жылда шаардык мэрия тарабынан бул заводду ишке киргизїї їчїн, РоссияКыргыз єнїктїрїї фондусунан насыя алууга
тиешелїї иш кагаздарына кємєк кєрсєтїлїп,
21 млн сом насыя алынып, курулуш иштери
жїргїзїлгєн. Бардыгы болуп бїгїнкї кїнгє
карата 357 млн 674 миў 861 сомдук жумуш
аткарылып, заводдун курулуш иштери 90%га
бїткєрїлгєн. Азыркы мезгилде акча каражатынын жоктугунан токтоп турат. Завод ишке
киргизилгенден кийин заводдун єндїрїш
кєлємї жылына 5 000 тоннаны тїзїп, 120
жаўы жумушчу орун тїзїлмєк.
6. Жолдор боюнча. Республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренесинин
эсебинен, Таш-Кємїр – Кызыл-Жар багытындагы 28 км аралыктагы жолду капиталдык
ремонттон єткєрїї. Таш-Кємїр шаарындагы
Шамалды-Сай ГЭСи аркылуу Ош-Бишкек
автожолуна чейинки 3,5 км республикалык
маанидеги жолду Кыргыз Республикасынын
Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин балансына єткєрїп капиталдык
ремонт жїргїзїї. Жогоруда белгиленген
кєйгєйлїї маселелерди чечїї їчїн тийиштїї
министрликтерге кайрылып жатабыз, бирок
толук аягына чыкпай жатат.
- Мэр катары алдыга дагы кандай максаттарды койдуўуз?
- Максатым шаар ичиндеги жумушсуздукту жоюу, социалдык-экономикасын кєтєрїї.
Тагыраак айтканда, «АзотЮГ» минералдык

МЭРДИН ТАРЖЫМАЛЫ:
Доулбеков Нурлан Турсуналевич 1971жылы 31-январда туулган. Эмгек жолун
1991-жылы Жалал-Абад областына караштуу Таш-Кємїр шаарындагы №3 мектепте
мугалим болуп баштаган. 1994-97-жж. шаардагы нан заводунун башкы энергетиги,
1998-2006-жж. ЖАМУнун электроэнергетика
кафедрасынын окутуучусу, 2006-2017-жж.
“Эскада” ЖЧКнын башкы директору, 20172020-жж. Жеке ишкер, 2020-жылдын декабрь
айынан бери Таш-Кємїр шаарынын мэри
болуп эмгектенип келе жатат.

жер семирткич чыгаруучу заводду ишке
киргизїї боюнча чоў аракеттер жїрїп жатат. Курулуш иштери 2022-2025-жылдарга
пландаштырылган. Жалпы керектелїїчї инвестициянын кєлємї 770 млн АКШ долларын
тїзєт. Завод ишке киргизилип калса жылына
310 мин тонна минералдык жер семирткич, 84
млн куб газ, 14 миў тонна мазут єндїрїлїп,
1 200 жаўы жумушчу орун тїзїлєт. Курулуш
иштерин Кытай Эл Республикасынын СМЕС
компаниясы ишке ашырат. Мындан сырткары, жылына 900 миў тонна кємїр єндїрєт,
анын ичинен 600 миў тонна заводго, 300
миў тоннасы сатууга чыгарылат. Бул завод
иштеп калса биздин шаар эле эмес жалпы
мамлекетибиздин экономикалык єнїгїїсїнє
салым кошот деген їмїттєбїз. Мэр катары
шаардын саркынды сууларынын системасын оўдоого жетишїї, шаардын аймагында
жакырчылыктын деўгээлин 1%га кыскартууга
жетишїї, жалпы билим берїї жана мектепке
чейинки билим берїї мекемелеринин материалдык-техникалык базасын чыўдоо їчїн
эл аралык уюмдар менен тыгыз байланышта
болуп, долбоорлор менен иштєєнї камсыз
кылуу, саламаттыкты сактоо тармагынан
тейлєє кызматынын сапатын арттыруу жана
жетишпеген дарыгерлердин ордун толуктоо
алдыга койгон максаттарым болуп саналат.
- Шаарды єнїктїрїїдє бюджет жетишсиз болоору анык. Шаарга инвестиция
тартууда кандай жумуштар аткарылууда?
- Жыл ичинде ички инвестициянын
кєлємї 371 млн 36 миў 755 сомду тїздї.
Анын ичинен банктар жана чакан кредит
берїїчї компаниялар аркылуу шаардын
калкына берилген насыялар 345 млн 100
миў сом, ошондой эле шаардык мэриянын
єнїктїрїї программасынын негизинде
жергиликтїї бюджеттен каржыланып, 25
млн 936 миў 755 сомдук долбоорлор ишке
ашты. Ал эми тышкы инвестициянын кєлємї
45 млн 060 130 сомду тїздї. Анын ичинен:
5 млн 060 миў 130 сом БУУнун азык-тїлїк
программасы аркылуу тартылган, ал эми 40
млн сом акча каражаты шаардык “Жаш-кїч”
жарандык коомунун демилгеси менен Гемодиализ борборунун ачылуусуна жумшалган.
Жалпысынан жыл жыйынтыгында тартылган
инвестициянын кєлємї 416 млн 96 миў 885
сомду тїздї.
Дагы бир айта кетчї нерсе, Таш-Кємїр
шаарында 30 жылдан бери бир да чет єлкєлїк
субъекти менен достук мамиле єнїккєн эмес
экен. Жакында Єзбекстан Республикасынын
Наманган облусунун ортосунда кызматташтыкты мындан ары тереўдетїї жана кеўейтїї
боюнча тїзїлгєн жол картасынын алкагында
Чартак шаарына барып, балык чарбасын
єнїктїрїї боюнча 1 млн долларлык меморандум тїзїлїп келинди. Ошондой эле учурда
Тїркия мамлекетинин Сома шаары менен
кємїр кенин єндїрїї боюнча иш алып барууга
сїйлєшїїлєр жїрїп жатат.
Маектешкен Р. САГЫНОВ

Биздин архив
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“МАНАС” ЭПОСУ ЖАНА Т. УСУБАЛИЕВ
Калыгул олуя белгилїї сурнайчы Орозбак менен замандаш болуп, аны менен жайлоо-кыштоодо
єткєрїлгєн чоў аш-тойлордо бирге болгон экен. Ал эми анын уулу Сагымбай Кененсары уулу
Усубалы менен бир єрєєндє жашагандыгына байланыштуу Турдакун Усубалиев бала кезинде
мїмкїн Сагымбайдын єзїн кєрїп, дїйнєнї дїўгїрєткєн “Манас” эпосунан айрым їзїндїлєрдї
уккан чыгар. Кандай болгон кїндє да анын кыргыз элинин кылымдардан кылымдарга сакталып,
ооздон оозго єтїп келген “Манас” эпосун урматтап, сыйлап келгени бекеринен эмес.

1973-жылдын сентябрь айында азыркы
“Манас” аэропортунун курулушу башталган. 1974-жылдын октябрь айында биринчи
жолу ИЛ-62 самолету келип конгон. Ал эми
ошол эле жылдын 21-октябрында Кыргызстандын 50 жылдык юбилейине СССР Министрлер Советинин Председатели Алексей Николаевич Косыгин келип катышкан
эле. 1980-жылы аэровокзал толугу менен
пайдаланууга берилген. Анын курулушуна
80 млн рубль кеткен.(ошол кездеги баа
менен) Анын 60 млн рубль мамлекеттик
борборлоштурулган капиталдык салымдан, ал эми 20 млн рубль республиканын
эсебинен тєлєнгєн.
Т. Усубалиев жаўы курулган аэропортко Манас бабабыздын атын коюуга биринчи болуп демилге кєтєргєнїн ар кандай
айтып жїрїшєт. Чындыгында кандай болду
эле? Ошол жєнїндє кеп салалы.
1974-жылдын кїзїндє, кїндєрдїн
биринде Айтматов Чыўгыз Тєрєкулович
Турдакун Усубалиевичке телефон чалып
калды. Ал-жай сурашкан соў суроо узатты:
- Турдакун Усубалиевич, аэропорттун
курулушу октябрь айына, республиканын
юбилейине чейин бїтїп калабы?
- Убагында эксплуатацияга беребиз
деп турабыз, Чыўгыз Тєрєкулович. Сиз
ал жакта болгон эмессиз да. Курулуш
кандай жїрїп жаткандыгын биз менен
кєрїп келбейсизби? - деди эле, Чыўгыз
Тєрєкулович сунушту кубануу менен кабыл алды.
Бир аз кїндєн кийин Турдакун Усубалиевич телефон чалып, аэропорттун
курулушуна бирге баруусун, ал їчїн эртеси
кїнї, кечки 6:00го Борбордук Комитетке
келїїсїн Чыўгыз Тєрєкуловичке сунуш
кылды эле, ал таў кала суроо узатты.
- Кечки саат 6:00дан кийин барганыбыз кеч болбос бекен? Ушул убакта да эл
иштейби?
- Кечинде иш кызуу жїрїп жатканын єз кєзїўїз менен кєрєсїз, Чыўгыз
Тєрєкулович.
Ошентип, курулушка кечки саат 8:00ге
жакын келишти. Алар менен Республиканын Жогорку Советинин Президиумунун
тєрагасы Кулатов Тєрєбай да бар эле.
Турдакун Усубалиевич ал жерге жума-

сына кеминде бир жолу барып турчу. Ар
кандай маселелерди жеринен тез арада
чечїї їчїн тиешелїї жетекчилерди єзї
менен ала барчу. Кєбїнчє єкмєт башчысы
катары Министрлер Советинин тєрагасы
Сїйїмбаев Акматбек жанында болоор эле.
Учуучу тилкеге чоў жїк тартуучу машиналар кум-шагыл тєгїї їчїн чабалекейдей
тынбай каттап жатканын, бульдозерлор
кумду тїзєтїп, башка жол курууга ылайыкталган машиналар асфальт тєшєє їчїн
тїзєтїї жумуштарын жасоо менен алек
болуп жатканына баргандар кїбє болушту. Башка жеринде арматурщиктер менен
бетон куюучулар иштеп жатышканын
кєрїштї. Жумушчулардын баарынын маанайы жакшы экенин байкашты. Бригадирлер, прорабдар да иштин кызуусу менен
келгендерге кєўїл бурушпай, єздєрїнїн
иштери менен алек болуп жатышты.
Курулушту кєрїї їчїн келгендер кечки
бир оокумда жумушчулардын иштерине
ыраазы болуп кайтышты.
Жолдо келе жатканда Турдакун Усубалиевич Чыўгыз Тєрєкуловичке суроо
узатып калды:
- Чыўгыз Тєрєкулович, жаўы аэропортту Манас бабабыздын аты менен атасак
кандай болоор экен? Сиз кандай дейсиз?
- Ой, эў сонун болот. Мен бул аттын
коюлушуна эки колумду кєтєрємїн, - деп
Чыўгыз Тєрєкулович кубанычын жашыра
алган жок.
- Тєрєбай Кулатович, Сиз кандай
дейсиз?
- Мен да колдоймун, Турдакун Усубалиевич. Бул маселени Борбордук Комитеттин
бюросунда талкууласак дурус болор эле.
Жыйынтыгында, жаўы курулган аэропортту “Манас аэропорту” деп атоо Борбордук Комитеттин бюросунун отурумунда
каралып, бардык бюро мїчєлєрїнїн кубаттоосуна ээ болгон. Ошондой эле бул
маселе Министрлер Совети тарабынан
сунушталып, Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунда каралып, бекитилген.
Ошентип кыргыз жергесине алгачкы бут
таштаган адамдын эў биринчи Манас бабабыздын атын угуп, ал жєнїндє тїшїнїк
алганга мїмкїнчїлїк болуп калгандыгы
табылгыс нерсе.
Кайта келе жатканда Чыўгыз
Тєрєкулович курулушта жїрїп жаткан
иштер жєнїндє кєргєндєрїн эргїї менен
айтып келатты. Анын сєзїн кунт коюп угуп
келаткан Турдакун Усубалиевич Чыўгыз
Тєрєкуловичке тємєндєгїдєй сунуш кылып
калды.
- Чыўгыз Тєрєкулович, бїгїнкї аэропорттун курулушунда кєргєндєрїўїздї,
андагы иштеп жаткан жумушчулардын
кайратман эмгектерин борбордук басма

сєздєргє жазып кєрсєўїз дурус болор эле.
- Албетте, Турдакун Усубалиевич, эмгекчилердин баа жеткис эмгеги жєнїндє
айтышыбыз керек. Бул жєнїндє сєзсїз
жазамын.
Чыўгыз Айтматов убадасында турду.
1974-жылдын октябрь айында “Известия”
газетасына анын ”Учуу тилкеси” деген эў
мыкты макаласы жарык кєрдї.
***
1980-жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониянын
имараты бїткєрїлєт. Долбоор боюнча имараттын астында кенен аянт болгондуктан
чоў фонтан курулууга тийиш болгон.
Т.Усубалиев кїндєрдїн биринде филармониянын имаратынын долбоорунун
автору москвалык архитектор Алексей
Иванович Печенкинди жана Кыргыз ССРинин эл сїрєтчїсї Тургунбай Садыковду
аўгемелешїїгє чакырат. Анан єзїнїн
мындай деген оюн айтат:
- Кыргыз элинин бириктирїїчїсї жана
коргоочусу – легендарлуу баатыр Манастын
жана анын чоролорунун образын ташка
жана колого тїбєлїккє тїшїрїїгє болбойбу? Манасты чексиз кудуреттин символу
болгон ажыдаарды, эў кїчтїї душманды
жеўїїчї катары кєрсєтїї керек. Манас
єзїнїн Аккуладай тулпары менен учуп
жїрїп, ажыдаарды єлтїрїшї керек. Ошондой эле Каныкей жана Бакайдын образын
тїзїї керек. Эпосто Каныкей Манастын
эў сулуу, ишенимдїї жана акылдуу аялы
катары айтылат. Анын кеўешчиси жана
жоокерчиликте жолдошу Бакай – Манастын
акылман жана ишенимдїї соратниги. Алардын образын ташта жана колодо ушундай
кылып кєрсєтїї керек.
“Манас” эпосу – бул кыргыз элинин
єткєндєгї жашоосун чагылдырган тирїї
эстелик. Ал ыр тїрїндє ишке ашырылган.
Бул кєп кылымдык эстеликти бизге чейин укумдан тукумга манасчылар сактап
келишти.
Белгилїї манасчыларды урматтоо катары алардын эстелигин аянтка тургузуш керек. Окумуштуулардын маалыматына караганда алар 80ден ашык. Алардын баарына
эстелик тургуза албайбыз. Манасчылардан
тєрт-бешєєн тандап алып, алардын бюстун
таштан жасагыла. Менин пикирим боюнча
Найманбай Балыков, Тыныбек Жапиев,
Сагымбай Орозбаков, Саякбай Каралаев
сыяктуу улуу манасчыларга бюст орнотууга болор эле. Буга эмне дешээр экен,
окумуштуу манасоведдер менен акылдашып кєргїлє. Мїмкїн алар башка белгилїї
манасчылардын атын айтар.

Т.Усубалиев сєзїнїн аягында бул
єзгєчє маанилїї иштерди аткаруу їчїн
бардык шарттар тїзїлєрїн айтат.
Скульптор Т.Садыков жана архитектор А.Печенкин сунушка кубануу менен
макул болушат. Тез эле ишке киришишет.
Архитектуралык-монументалдык комплекстин макетин тийешелїї жетекчилер бир
канча жолу кєрїшєт, окумуштуу манастаануучулар, интеллигенциянын єкїлдєрїнє
кєрсєтїшєт. Авторлор иштеп жаткан
учурунда, Т.Усубалиев бир нече жолу
мастерскаясына барып, алардын ишин єз
кєзї менен кєрїп, тиешелїї кеўештерин
берип турган.
1981-жылдын аягында иш ийгиликтїї,
ойдогудай аяктайт.
***
Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясынын
маўдайындагы Манас скульптуралыкархитектуралык комплексин тїзїїдє да
Т.Усубалиевдин тийешелїї салымын
жогоруда учкай айтып єттїк. Кыргыз элинин эркиндиги, келечеги їчїн каны-жанын
аябай кїрєшкєн баатыр бабабыз Манастын Аккуланы минип, заўкайып турган
монументи, энелик улуу мээримдїїлїктїн,
сулуулуктун, акылдуулуктун символу
болгон энебиз Каныкейдин, даанышман,
нечен кандуу кармаштарда солк этип койбогон, токтоо, акылман Бакай бабабыздын
композициялык айкелдери, ошондой эле
улуу манасчылар Найманбай Балык уулу,
Тыныбек Жапы уулу, XX кылымдын залкар
манасчылары Сагымбай Орозбаков менен
Саякбай Каралаевдин монументалдык
портреттери филармониянын кєркїнє
кєрк кошуп, кылымдан кылым єтсє да кїнї
бїгїнкїдєй улуттук сыймыгыбыз катары
тїбєлїккє жашай бермекчи.
Бул скульптуралык-архитектуралык
комплекс 1981-жылы октябрь айында
ачылып, басма сєздє бир катар жылуу
пикирлер айтылган.
1982-жылы архитектор А. И. Печенкин
менен скульптор Т. Садыковго бул эмгектери їчїн Кыргыз ССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы ыйгарылган.
Т.Усубалиев элибиздин сыймыгы болгон
“Манас” эпосуна єзгєчє маани берген. Элдин калыў катмарына толук тааныштыруу
жана китептерин чыгаруу максатында бир
катар уюштуруучулук иштерин жїргїзгєн.
Айрым тоскоолдуктарга карабастан материалдык ресурстар жана акча каражаты
табылган. Улуу манасчылар Сагымбай
Орозбаков менен Саякбай Каралаевдин
варианттарынын негизинде китептерди
чыгаруу боюнча окумуштуу-манасчылардан, тилчилерден, адабиятчылардан жана
тарыхчылардан топтолгон редакциялык
коллегия тїзїлгєн. Бирок, айта кете турган
єкїнїчтїї нерсе, 40-50-жылдардагыдай
эле, бул жылдарда да “Манас” эпосунун
жарыкка чыгышына бир катар тоскоолдуктар болгон. Панисламдык, улутчулдук
идеяны кєтєргєн, келечек муундарды
тарбиялоодо эбегейсиз зыяндарды алып
келе турган зыяндуу чыгарма катары
эпосту (єзгєчє Сагымбайдын вариантын)
мїмкїн болушунча каралап, КПССтин
Борбордук Комитетине чейин айрым
журтбезер адамдар тарабынан каттар
жєнєтїлгєн. Бир катар талаш-тартыш,
кыйынчылыктардан кийин 1978, 1979,
1981 жана 1982-жылдарда эпос Сагымбайдын вариантында 1414 бет, жалпы тиражы 109 миў экземпляр болуп басмадан
чыккан. Кийинки жылдарда Саякбайдын
варианты 1680 бет, жалпы тиражы 50
миў экземпляр болуп, “Манас” эпосунун
їчилтиги жарык кєргєн.
(Уландысы бар)

Т.Усубалиев жаўы курулган аэропортко Манас бабабыздын атын коюуга биринчи болуп демилге кєтєргєн
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Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ ЄНЇКТЇРЇЇ БЄЛЇМЇ
МУНИЦИПАЛДЫК АДМИНИСТРАТИВДИК БОШ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫН ЭЭЛЄЄГЄ КАРАТА
КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
6. Тиешелїї кызмат орду
боюнча иш чєйрєнї регламенттєєчї мыйзамдарды билїї;
7. Кызматтык милдеттерди аткаруу їчїн зарыл болгон
кєлємдє мамлекеттик жана
расмий тилдерди билїї.
Кадрлар резервине киргизїї
їчїн талапкер тємєндєгї талаптарга ылайык келиши керек:
1. Кыргыз Республикасынын
жараны;
2. Жаш курагы – 18 жаштан
жогору;
3. Соттолбогон же соттолгондугу мыйзамда белгиленген
тартипте алынган же жоюлган;
4. Мыйзамдарда белгиленген
квалификациялык талаптарга
ылайык келиши керек;
5. Кыргыз Республикасынын
жалпы мыйзамдарын билїї;

Улук топтогу (С-Б) административдик муниципалдык
кызмат орду (башкы адис)

1. Кесиптик билимдин
деўгээли:
- гуманитардык илимдер багытындагы филология (кыргыз
тили филологиясы), лингвистика (кыргыз тили) боюнча
жогорку кесиптик билим же орто
кесиптик билим.

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же му-

2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюл-

Ала-Бука районунун Ала-Бука айыл єкмєтї
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат жєнїндє” Мыйзамына ылайык
административдик муниципалдык башкы, улук жана кенже
кызмат орундарына кадрлар резервдерин тїзїї їчїн
АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ:

Улук кызмат орундары їчїн:
- жогорку билим;
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 1 жылдан кем эмес жана
тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем эмес иш стажы.
УЛУК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫ
Башкы адис-бухгалтер
Башкы адис – экономистстатист
Курулуш жана архитектура
боюнча башкы адис
Жер жана жерге жайгаштыруу
боюнча башкы адис
Кенже кызмат орундары їчїн:
- жогорку же орто кесиптик
билим;
- иш стажысына талап коюлбайт.
КЕНЖЕ КЫЗМАТ ОРУНДАРЫ
Жетектєєчї адис – салык
инспектору
Аскердик эсепке алуу столунун
инспектору
Конкурска катышуу їчїн
керектїї документтер (атайын
папкада тиркелген):

- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал
(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.
Документтер 2022- жылдын
10-майынан 19-майына чейин кабыл
алынат. Иш убактысы саат 8:30дан
17:30га чейин.
ЭСКЕРТЇЇ: Квалификациялык
талаптарга жооп бергендер гана
конкурска катышууга чакырылат.
Дареги: Ала-Бука айылы,
М.Мамырбеков кєчєсї, 52-їй. Кошумча маалыматтар їчїн байланыш телефондору: (03741) 50013,
0778751184, 0700335656.

Єзгєн районунун Мырза-Аке айыл єкмєтї
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жєнїндє” Мыйзамына ылайык
муниципалдык административдик кызматтын бош орунуна
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Маалымат коммуникациялык технологиялар, маалымат
алмашуу боюнча адис (К-Б – 1 орун)
1) Кесиптик билимдин
деўгээли:
- жогорку билим же орто кесиптик билим – (эсептєє техникасы
жана информациялык технологиялар адистиктери боюнча, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, юриспруденция, финансы-экономика, айыл чарба, ветеринардык,
гуманитардык, табигый илимдер,
курулуш, энергетика тармактарында).
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Талап кылынуучу документтер:
- арызын, кадрларды каттоо
баракчасын, ємїр баян (талапкерден
соттолбогондугу жєнїндє маалыматты ємїр баянга кошуп жазуу),
резюме, сїрєт 3х4 єлчємдєгї 4 даана;
- паспорттун кєчїрмєсїн (паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин тїп
нускасы конкурска документтерди

Кенже топтогу (М-А, М-Б)
административдик муниципалдык кызмат орундары
(жетектєєчї адис, адис)

1. Кесиптик билимдин
деўгээли:
- гуманитардык илимдер багытындагы филология (кыргыз
тили филологиясы) жана лингвистика (кыргыз тили) боюнча
жогорку билим.

Айыл єкмєтїнє

Квалификациялык талаптар

ниципалдык кызматтын стажы жалпысынан 1 жылдан кем
эмес же тиешелїї кесиптик
чєйрєдєгї иш стажы 3 жылдан
кем эмес.

тапшырган учурда, ошондой эле
тестирлєє этабында кєрсєтїлєт);
- керектїї кесиптик билимин,
эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин
(эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,
илимий даража же илимий наам
берилгендиги жєнїндє документтеринин кєчїрмєлєрї нотариустан
же иштеген жериндеги персоналды
башкаруу кызматы тарабынан
кїбєлєндїрїлєт);
- сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтїї єз
алдынча башкаруу органынын талабы боюнча);
- соттолбогондугу жєнїндє
маалымат.
Талапкерге тиешелїї документтерди Мырза-Аке айыл єкмєтїнє
жарыя гезитке чыккан кїндєн
баштап 10 жумушчу кїндїн ичинде саат 8:30дан 17:30га чейин
тапшырууўуздар зарыл.
Дареги: Мырза-Аке айыл
єкмєтї, М. Нурбаев к. №2
Телефон 0771 03-11-73.

Кадрлар резервине киргизїї
їчїн талапкерлер тємєнкї квалификациялык талаптарга шайкеш
келиши керек:
1) Кыргыз Республикасынын
жараны болууга;
2) Соттуулугу жок;
3) 18 жаштан жаш болбоого;
4) Мыйзамдарда белгиленген
квалификациялык талаптарга
ылайык келїїгє.
Административдик кызмат
орундарынын башкы тобу (жооптуу катчы багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 5
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (каржы
экономика бєлїмїнїн башчысы
багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык багыттагы жогорку
билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (чыгаша
багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык багыттагы жогорку
билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (турак
жай, коммуналдык маселелер
жана єзгєчє кырдаалдар багыты
боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (киреше
багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку билим.

байт.
Кызматтык милдеттерди аткаруу їчїн зарыл болгон кєлємдє
мамлекеттик жана расмий тилдерди билїї.
Сынакка катышуу їчїн
тємєнкї документтерди
атайын папкага кєктєп тапшыруу керек:
- єздїк арызы (муниципалдык
кызмат тобун кєрсєтїї менен);
- таржымал сїрєтї менен,
электрондук дарегин жана телефон номерин жазуу менен;
- ємїр баяны (соттолбогон
же соттолгондугу мыйзамда
белгиленген тартипте алынган же жоюлгандыгы жєнїндє
маалыматты кєрсєтїї менен);
- кадрларды эсепке алуу єздїк
баракчасы (сїрєтї менен);

- негизги жана кошумча
билими жєнїндєгї дипломдун кєчїрмєсї (нотариус же
акыркы иштеген жеринде
кїбєлєндїрїлгєн);
- эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (нотариус же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн);
- илимий даражаны жана
илимий наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє документтердин
кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.
Ачык сынакка катышууга квалификациялык талаптарга жооп
бергендер гана чакырылат.
Документтер ачык сынак
жарыялангандан баштап 10
кїндїн ичинде Бишкек шаары,
Байтик Баатыр кєчєсї 17, 32иш бєлмєдє кабыл алынат.
Иш убактысы 9:00дєн 18:00гє
чейин. Байланыш телефону:
51-44-17.
Сынак боюнча толук маалымат Бишкек шаарынын мэриясынын сайтына жарыяланат.

Кара-Буура районунун Чолпонбай айыл єкмєтї
КРнын «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык
кызмат жєнїндє» Мыйзамына ылайык
башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (жер маселелери багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- айыл чарбасы, геодезия жана
жерге жайгаштыруу, архитектура
жана курулуш, техникалык илимдер
жана табият таануу илимдери,
юридикалык, мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу багыттагы
жогорку билим.

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку же болбосо орто
кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (маалыматтык компьютердик технологиялар багыты боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку же болбосо орто кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.

Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 1 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.

Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (аскердик-эсепке алуу столунун инспектору багыты боюнча) їчїн

Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (киреше
багыты боюнча) їчїн

Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку же болбосо орто кесиптик билим.

Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку же болбосо орто
кесиптик билим.

Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.

Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (социалдык коргоо багыты боюнча) їчїн:
Кесиптик билимдин деўгээли:
- жогорку же болбосо орто кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (экономика жана статистика багыты
боюнча) їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу, физика-математика илимдери жана фундаменталдык информатика, эсептєє
техникасы жана информациялык
технологиялар багыттагы жогорку
же болбосо орто кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (киреше
багыты боюнча) їчїн

Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал
(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї
(тїп нускасы конкурска келгенде
кєрсєтїлєт).
Белгиленген талаптарга туура
келбеген документтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды сынакка катыштырууга жол берилбейт.
Сынакка катышуу їчїн керектїї документтерди тємєндєгї дарекке жарыя
чыккан кїндєн баштап 15 календарлык
кїндїн ичинде саат 8:00дєн 17:00га
чейин тапшыруу керек.
Дареги: Кара-Буура району,
Чолпонбай айыл аймагы, Чолпонбай кєчєсї, №115, байланыш
телефондору: (0501-06-75-75;
0553-13-10-91).

Вакансиялар

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

Общие квалификационные
требования ко всем административным государственным
гражданским должностям
Для главных административных государственных
должностей:
1) Конституция Кыргызской
Республики;
2) Конституционный Закон
Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской
Республики»;
3) Трудовой кодекс Кыргызской Республики;
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 Кыргызской 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
делопроизводству в Кыргызской
Республике, утвержденная постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 3
марта 2020 года № 120.
- владение государственным
и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- владение компьютерной
и оргтехникой, необходимыми
программными продуктами.
Для старших административных государственных
должностей:
1) Конституция Кыргызской
Республики;
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 Кыргызской Республики»;
5) Закон Кыргызской Республики «О противодействии
коррупции»;
6) Типовая инструкция по

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА КАДРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
делопроизводству в Кыргызской
Республике, утвержденная постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 3
марта 2020 года № 120.
- владение государственным
и официальным языками в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей;
- владение компьютерной
и оргтехникой, необходимыми
программными продуктами.
Для младших административных государственных
должностей:
Знание:
1) Конституция Кыргызской
Республики;
2) Закон Кыргызской
Республики «О государственной гражданской
службе и муниципальной
службе»;
3) Типовая инструкция
по делопроизводству в
Кыргызской Республике,
утвержденная постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 3 марта 2020 года
№ 120.
- владение государственным и официальным языками в объеме,
необходимом для исполнения
должностных обязанностей;
- владение компьютерной
и оргтехникой, необходимыми
программными продуктами.
Квалификационные требования для главных административных должностей
Отдел бухгалтерского учета,
кадровой работы и делопроизводства
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по
специальностям «финансы и
кредит», «экономист».
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/
или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо
стаж работы в соответствующей профессиональной сфере
не менее 5 лет, желательно с
опытом руководящей работы.

Айыл єкмєтїнє
Єзгєн районунун Мырза-Аке айыл єкмєтї
“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат
жєнїндє” Мыйзамына ылайык
муниципалдык административдик кызматтын бош орунуна
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Аскердик каттоо столу (ВУС
инспектор) (К-Б – 2 бир.)
1) Кесиптик билимдин
деўгээли:
- жогорку билим же орто кесиптик билим – (аскердик билим берїї,
мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу, юриспруденция, финансыэкономика, айыл чарба, ветеринардык, гуманитардык илимдер, табигый илимдер, техникалык, курулуш,
энергетика тармактарында).
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Талап кылынуучу документтер:
- арызын, кадрларды каттоо баракчасын, ємїр баян (талапкерден
соттолбогондугу жєнїндє маалыматты ємїр баянга кошуп жазуу),
резюме, сїрєт 3х4 єлчємдєгї 4
даана;
- паспорттун кєчїрмєсїн (паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин тїп
нускасы конкурска документтерди
тапшырган учурда, ошондой эле
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тестирлєє этабында кєрсєтїлєт);
- керектїї кесиптик билимин,
эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин
(эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы,
илимий даража же илимий наам
берилгендиги жєнїндє документтеринин кєчїрмєлєрї нотариустан
же иштеген жериндеги персоналды
башкаруу кызматы тарабынан
кїбєлєндїрїлєт);
- сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтїї єз
алдынча башкаруу органынын талабы боюнча);
- соттолбогондугу жєнїндє
маалымат.
Талапкерге тиешелїї документтерди Мырза-Аке айыл єкмєтїнє
жарыя гезитке чыккан кїндєн баштап
10 жумушчу кїндїн ичинде саат 8:30
дан 17:30га чейин тапшырууўуздар
зарыл.
Дареги: Мырза-Аке айыл
єкмєтї, М. Нурбаев к. №2.
Телефон 0771 03-11-73.

3. Профессиональные компетенции
Знание:
- Бюджетного кодекса Кыргызской Республики;
- Закона Кыргызской Республики «О бухгалтерском учете»;
- государственного и официального языков в объеме,
необходимом для исполнения
должностных обязанностей;
- ведения программы бухгалтерского учета 1С.
Квалификационные требования для старших административных должностей

- «О животном мире»;
- «Об охоте и охотничьем
хозяйстве»;
- «О биосферных территориях».
Отдел бухгалтерского учета,
кадровой работы и делопроизводства
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование в области экологии, природопользования, лесного хозяйства, юриспруденции, 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 соответствующей
профессиональной сфере не
менее трех лет.

Отдел сохранения биоразнообразия и развития ООПТ
Отдел мониторинга и координации научной деятельности
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование в области экологии и природопользования, биологии, зоологии, 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 соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
3. Профессиональные компетенции
Знание:
- Законы Кыргызской Республики:
- «Об особо охраняемых природных территориях»;
- «Об охране окружающей
среды»;
- «Об охране и использовании
растительного мира»;

Улук кызмат (Жер, турмуш тиричилик жана єзгєчє кырдаалдар
маселелери боюнча башкы адис)
ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- жогорку билим (юридикалык,
жерге жайгаштыруу жана геодезия,
архитектура жана курулуш, экология жана жаратылышты коргоо,
жарандык коргонуу жана єзгєчє
кырдаалдар, айыл чарба, экология
багыттары боюнча).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес
мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштїї
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем
эмес иш стажы.
Кенже кызмат (бухгалтер-кассир) ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку кесиптик билим же орто
кесиптик билим (экономика жана
башкаруу) багыты боюнча.

3. Профессиональные
компетенции
Знание:
1. Трудового Кодекса
Кыргызской Республики;
2. Указов Президента
Кыргызской Республики:
- «Об утверждении Реестра государственных и муниципальных должностей Кыргызской Республики» от 31.01.2017
года УП № 17;
- «О формировании и функционировании резерва кадров
государственной службы и муниципальной службы госоргана
и органа местного самоуправления КР» от 2.02.2022г. УП №24.
3. Постановлений Кабинета
Министров Кыргызской Республики:
- «Об утверждении Типовой
инструкции по делопроизводству в Кыргызской Республике»
от 3 марта 2020 года № 120;
- «О Регламенте Кабинета
Министров КР» от 28.10.2021г.
№ 233.
2. Уровень профессионального образования:
- высшее образование в области 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 соответствующей профессиональной сфере не менее трех лет.
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3. Профессиональные компетенции
Знание:
- Трудового кодекса Кыргызской Республики;
- Законов Кыргызской Республики:
- «О бухгалтерском учете»;
- «О государственных закупках»;
- государственного и/или
официального языков в объеме,
необходимом для исполнения
должностных обязанностей.
Квалификационные требования для младших административных должностей
Отдел сохранения биоразнообразия и развития ООПТ
Отдел мониторинга и координации научной деятельности
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование в области экологии и природопользования, биологии, зоологии,
государственного управления и
юриспруденции, международных
отношений, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления требований к стажу работы.
3. Профессиональные компетенции
Знание:
- Законы Кыргызской Республики:
- «Об особо охраняемых природных территориях»;
- «Об охране окружающей
среды»;
- «О животном мире»;
- «О биосферных территориях».
Для участия в конкурсе
необходимо представить:
- личное заявление на имя
Председателя конкурсной комиссии Департамента;
- резюме с фото 3x4 (с указанием электронной почты),
личный листок по учету кадров;
автобиография (с указанием
сведений о наличии либо отсутствии судимости);
- нотариально заверенные
копии паспорта, диплома, трудовой книжки.
Документы на конкурс в скоросшивателе с пометкой «На
конкурс» будут приниматься с
24 мая по 3 июня 2022 года (до
18:00) по адресу: г.Бишкек, бул.
Эркиндик 2, 1-й этаж, 132 кабинет, тел.: (0312) 29-83-30
Подробная информация размещена на сайтах: www.mkk.gov.
kg www.info@fauna.kg.

Ысык-Кєл районунун Кара-Ой айыл єкмєтї
административдик муниципалдык кызмат орундарына
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Кенже кызмат (ВУС инспектор)
ордуна коюлуучу квалификациялык талаптар
1) кесиптик билимдин деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку
же орто кесиптик билим (мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу,
экономика жана башкаруу, социалдык
илимдер, гуманитардык илимдер,
айыл чарбасы, техносфералык
коопсуздук, жаратылышты жайгаштыруу жана гидрометеорология,
курал-жарак жана КР куралдануу
системасы).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал

(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.
Документтер массалык маалымат каражаттарына жарыялангандан тартып, 10 жумушчу кїндїн
ичинде Кара-Ой айылы, Совет
кєчєсї №131 дарегинде кабыл
алынат.
Байланыш телефондору (03943)
54-3-74, 0702 93-58-88. Конкурс єтє
турчу кїн талапкерлерге кошумча
билдирилет.
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Вакансиялар
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Айыл єкмєтїнє

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

МАЙЛУУ-СУУ ШААРДЫК КЕЎЕШИ
ВАКАНТТЫК АДМИНИСТРАТИВДИК МУНИЦИПАЛДЫК КЫЗМАТ ОРУНУНА

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Ак-Суу районунун Отрадное айыл єкмєтї
административдик муниципалдык кызматынын орунуна
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Улук кызмат ордунун кадрлар
резервине тємєндєгї типтїї квалификациялык талаптар белгиленет (жер, турак жай жана єзгєчє
кырдаалдар боюнча башкы адис)
(У-Б)
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- тиешелїї багыттагы жогорку
билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 1 жылдан кем эмес
мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же тийиштїї
кесиптик чєйрєдє 3 жылдан кем
эмес иш стажы.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- 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 иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.
Сынакка катышуу їчїн бардык каалоочуларга жогоруда
кєрсєтїлгєн иш кагаздарын
кєктємєгє кєктєп, 2022-жылдын
7-июнуна чейин тємєнкї дарек боюнча тапшыруу керек: Ысык-Кєл
областы, Ак-Суу району, Отрадное
айылы, Абакир кєчєсї №50.
Кошумча маалыматты Отрадное
айыл єкмєтїнєн алса болот. Сынак
єткєрїї датасы боюнча кошумча
айтылат.
Тел.: 0705601405.

Ак-Суу районунун Отрадное айыл єкмєтї
административдик муниципалдык кызматынын орунуна
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Кенже кызмат ордулардын
кадрлар резервине тємєндєгї
типтїї квалификациялык талаптар белгиленет (чыгаша боюнча
жетектєєчї адис) К-А)
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- тиешелїї багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелїї
багыттагы орто кесиптик билим.
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал
(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар

болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.
Сынакка катышуу їчїн бардык каалоочуларга жогоруда
кєрсєтїлгєн иш кагаздарын
кєктємєгє кєктєп, 2022-жылдын
7-июнга чейин тємєнкї дарек боюнча тапшыруу керек: Ысык-Кєл
областы, Ак-Суу району, Отрадное
айылы, Абакир кєчєсї №50.
Кошумча маалымат їчїн Отрадное айыл єкмєтїнє кайрылсаўыздар
болот. Сынак єткєрїї датасы боюнча
кошумча айтылат.
Тел.: 0705601405.

Кара-Суу районунун Папан айыл єкмєтї
башкы топтогу, кенже топтогу административдик
муниципалдык бош кызмат орундарына
кадрлар резервине кирїї їчїн талапкерди кабыл алууга
СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Башкы топтогу административдик муниципалдык кызмат
орундарына квалификациялык
талаптар
1) Кесиптик билимдин
деўгээли:
- жогорку билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем эмес
мамлекеттик жана муниципалдык
кызмат стажы же тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї 5 жылдан кем эмес
иш стажы.
Кенже топтогу административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптар
1) Кесиптик билимдин
деўгээли:
- жогорку же орто билим.
2) Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Башкы, кенже топтогу административдик бош кызмат орунга

резервке кирїї їчїн жарыя гезитке чыккан кїндєн баштап 10
кїн ичинде Папан айыл єкмєтїнє
(Арал айылы) жооптуу катчынын
№11 кабинетине тємєнкї документтерди тапшыруу зарыл:
- конкурстук комиссиянын атына жазылган арыз;
- єздїк каттоо баракчасы;
- дипломдун кєчїрмєсї (нотариалдык жактан кїбєлєндїрїлгєн
болушу керек);
- эмгек китепчесинин кєчїрмєсї
(нотариалдык жактан кїбєлєндїрїлгєн болушу керек);
- паспорттун кєчїрмєсї;
- резюме;
- ємїр баян (соттолбогондугу
же соттолгондугу жєнїндє маалыматты кєрсєтїї менен).
Сурап билїї їчїн телефон:
0556640506.
Квалификациялык талаптарга
жооп берген жарандарга башкы топтогу админстративдик бош кызмат орунга резервге кирїї їчїн конкурстун єтїї
кїнї жана орду жєнїндє билдиребиз.

Жетектєєчї адис
Квалификациялык талаптар
1. Кесиптик билим деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку же орто кесиптик билим.
2. Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
3. Кесиптик компетенттїїлїгї:
- Кыргыз Республикасынын
жалпы мыйзамдарын, ошондой
эле тиешелїї тармактагы
мыйзамдарды:
- кызматтык милдеттерин аткаруу їчїн зарыл болгон
кєлємдє мамлекеттик жана/же
Общие квалификационные
требования к административным
муниципальным должностям:
- гражданин Кыргызской Республики;
- неимеющий судимости;
- достигший 18 лет.
- знание общего законодательства.
К административным муниципальным должностям старшей группы устанавливаются
следующие квалификационные
требования
Главный специалист по
социальным вопросам (С-Б – 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное
образование в социальных и гуманитарных сферах, педагогическое
образование и психология.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/
или муниципальной службы по совокупности не менее 1 года либо
стаж работы в соответствующей
профессиональной сфере не менее
3 лет.
Главный специалист по
муниципальной собственности
(С-Б) – 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное
образование в сфере землеустройства, архитектуры, строительства и юриспруденции.
Кенже кызмат ордуна кадрлар
резервине тємєндєгї типтїї квалификациялык талаптар белгиленет
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку кесиптик билим же тиешелїї
багыттагы орто кесиптик билим
(жерге жайгаштыруу жана кадастр,
архитектура жана курулуш, айыл
чарба, гуманитардык илимдер).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал
Башкы кызмат ордуна
кадрлар резервине тємєндєгї
типтїї квалификациялык талаптар белгиленет
1) кесиптик билимдин
деўгээли:
- тийиштїї багыттагы жогорку билим (гуманитардык илимдер,
экономика жана башкаруу багыттары, социалдык илимдер, педагогикалык билим берїї).
2) иш стажы жана тажрыйбасы:
- жалпысынан 3 жылдан кем
эмес мамлекеттик жана/же муниципалдык кызмат стажы же
тиешелїї тармактык багыты боюнча тиешелїї кесиптик чєйрєдєгї
беш жылдан кем эмес иш стажы.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:

расмий тилдерди билїї;
- жогору турган жетекчилердин тапшырмаларын сапаттуу
аткаруу;
- документтерди, маалыматтарды, суроо-талаптарга
жоопторду сапаттуу даярдоо;
- жарандардын кайрылууларын кароо жана жоопторду
даярдоо;
- командада иштєє.

зарыл болгон тємєнкї документтерди алып келїї:
- жеке арыз, кадрларды каттоо баракчасы, єздїк барак,
резюме, ємїр баян, соттолбогондугу жєнїндє тактама,
сїрєт 3х4 (4 даана), паспорттун кєчїрмєсї, эмгек китепчесинин жана билими жєнїндє
дипломдун кїбєлєндїрїлгєн
(нотариустан же иштеген жеринен) кєчїрмєсї.

Кєндїмдєрї:
- ченемдик укуктук актылар
менен иштєє жана аларды практикада колдонуу;
- компьютердик жана уюштуруу техникасын зарыл болгон
программалык продуктыларды
колдоно билїї.

Документтерди газетага
жарыяланган кїндєн тартып,
он жумушчу кїндїк мєєнєттє
тємєнкї дарекке тапшыруу зарыл: Жалал-Абад обл. МайлууСуу ш., Ленин кєч. 135 а, E-mail:
gor_kenesh_ms@mail.ru

Конкурска катышуу їчїн

Тел.: 0(3744) 5-29-25, 5-29-27.

Ивановский айыл окмоту Ысык-Атинского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для включения в резерв кадров на старшие и младшие
муниципальные должности Ивановского айыл окмоту:
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности
не менее 1 года либо стаж работы в
соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
Главный специалист по
привлечению инвестиций (С-Б – 1 ед.)
1. Уровень профессионального
образования:
- высшее профессиональное
образование в сфере экономики и
управления, финансовое, юриспруденция, налогообложение и гуманитарное образование.
2. Стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности
не менее 1 года либо стаж работы в
соответствующей профессиональной сфере не менее 3 лет.
К административным муниципальным должностям младшей
группы устанавливаются следующие квалификационные требования
Ведущий специалист по
расходам (М-А – 1 ед.)
1. Уровень профессионального
образования:
- высшее либо среднее професси-

ональное образование в сфере экономики и финансов, юридическое,
налоги и налогообложение.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления требований
к стажу.
Для участия в отборе представляются следующие документы:
- личное заявление;
- резюме (с указанием электронной почты), автобиография (с
указанием сведений и наличии либо
отсутствии судимости);
- копии документов, подтверждающих основное и дополнительное
образование (при наличии), заверенные нотариально или по последнему месту работы;
- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная
нотариально или по последнему
месту работы;
- копии документов о присвоении ученой степени и ученого
звания (при наличии);
- копия паспорта.
Документы принимаются в
течение 10 календарных дней
(с 24 мая по 2 июня 2022 года)
со дня размещения информации о проведении конкурса по
адресу: Ысык-Атинский район,
с.Ивановка, ул.Фурманова 29, тел.
03132 42-5-83; 0707035314.

Ысык-Кєл районунун Садыр аке айыл єкмєтї
административдик муниципалдык кызмат орундарына
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн эмгек
китепчесинин кєчїрмєсї (иш стажы
бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї.

Сынакка катышуу їчїн бардык каалоочуларга жогоруда кєрсєтїлгєн иш кагаздарын
кєктємєгє кєктєп, жарыя массалык
маалымат каражаттарына жарыяланган кїндєн тартып, 10 календарлык кїндїн ичинде тємєнкї дарек
боюнча тапшыруу керек: Ысык-Кєл
району, Григорьевка айылы, Бевзов кєчєсї № 139.
Сынак єткєрїї датасы боюнча
кошумча айтылат.
Байланыш тел.: (03943) 40-3-89.

Ысык-Кєл районунун Садыр аке айыл єкмєтї
административдик муниципалдык кызмат орундарына
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал (соттуулугу бар же жок экендиги жєнїндє
маалыматты кєрсєтїї менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн эмгек
китепчесинин кєчїрмєсї (иш стажы
бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;

- паспорттун кєчїрмєсї.
Сынакка катышуу їчїн бардык каалоочуларга жогоруда кєрсєтїлгєн иш кагаздарын
кєктємєгє кєктєп, жарыя массалык
маалымат каражаттарына жарыяланган кїндєн тартып, 10 календарлык кїндїн ичинде тємєнкї дарек
боюнча тапшыруу керек: Ысык-Кєл
району, Григорьевка айылы, Бевзов кєчєсї № 139.
Сынак єткєрїї датасы боюнча
кошумча айтылат.
Байланыш тел.: (03943) 40-3-89.

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК
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Руслан БАЙДУЛАТОВ:

АЙЫЛ ЄКМЄТЇНЇН БЮДЖЕТИНИН КИРЕШЕ
КЄЛЄМЇ 107,8%га КЄП АТКАРЫЛДЫ

- Алгач Бакай-Ата айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат берсеўиз?
- Талас областынын Бакай-Ата районуна караштуу Бакай-Ата айыл аймагынын
аянты 336,13 кв. км тїзєт. Айыл аймагынын
калкынын саны 9207 адам жана 1808 тїтїн.
Айылыбыздын калкынын 90% тиричилиги
айыл чарбасы менен байланышкан. Бакай-Ата айыл аймагы боюнча 3516 га жер
аянты бар. Анын ичинен 139 га жер алма
бак, калганы буудай, кєп жылдык чєп жана
жашылчалар.

Талас областынын Бакай-Ата районуна караштуу Бакай-Ата айыл єкмєтї республикадагы єзїн-єзї каржылаган
саналуу айыл єкмєттєрїнїн бири. Бул айыл аймагынын социалдык-экономикалык абалы кандай? Жаштардын
тарбия, билим алуусуна айыл єкмєтї кандай камкордук кєрїїдє? Калктын аялуу катмарларына айыл єкмєтї
тарабынан кандай кємєк кєрсєтїлїїдє? Айыл аймагын єнїктїрїїдє, инфраструктурасын жакшыртууда айыл
єкмєтї кандай иштерди аткарууда жана келечекте кандай пландары бар? Ушул суроолордун тегерегинде
аталган айыл єкмєтїнїн башчысы Байдулатов Руслан Кулмырзаевич менен маек курдук.
чаларына 3 011 722,3 сом акча каражаты
бєлїнгєн.
- Бир топ айылдарда ичїїчї таза суу
кєйгєй жаратууда. Сиздердечи?

- Биз айылыбызда ичїїчї таза сууда
кєйгєй жаралбаш їчїн кєп аракеттерди
кєрєбїз. Айталы, былтыр Бакай-Ата айыл
аймагынын Башкы суу алма курулмасын оўдоп-тїзєє иштерин жїргїзїп, ага
- Айыл аймагынын социалдык-эко- жергиликтїї бюджеттин эсебинен 150
номикалык абалына токтолсоўуз?
000 сом акча каражаты жумшалды. Айыл
аймактагы 92 суу алуучу калонкалардын
- Бакай-Ата айыл єкмєтїнїн єткєн кудуктарына 45 даана капкактар басылды.
жылга бюджетинин киреше кєлємї план- Буга жергиликтїї бюджеттен 90 000 сом
да 24 777 600 сом болсо, аткарылганы чыгымдалды. Бакай-Ата айылындагы жаўы
27 835 400 сомду тїзїп же, башкача конуштарга: Парник, Отунбай кєчєлєрїнє
айтканда, 107,8% пайызга кєп аткарыл- суу тїтїкчєлєрї тартылып, жергиликтїї
ды. Салык агенттигинин тєлєєчї киреше бюджеттен 105 000 сом жумшалды. Айыл
салыгы жылдык план 15 616 300 сом аймактагы тереўдиктен суу алуучу артезибекитилсе, иш жїзїндє 19 731 000 сом ан скважиналары тагырагы УОС жана Парник скважиналарынын
насостору которулуп,
буга жергиликтїї
бюджеттен 420 000
сом каралды. Айыл
ичиндеги таза суу
тїтїкчєлєрїнїн 37
жеринен жарылган
жерлери жасалып,
жергиликтїї бюджеттен 100 000 сом чыгымдалды. Ошондой
эле айыл єкмєтїнє
караштуу УОС жана
Парник скважиналарынын насостору алмашылып орнотулду.
Жергиликтїї тургундарды жана мектеп окуучуларды
- Дегеле єткєн
ташууга айыл єкмєт тарабынан кичи автобус жїргїзїлгєн
жылы жергиликтїї
єндїрїлїп, 126% тїзїп, 4 114 700 сомго
ашыкча аткарылды. Милдеттїї патенттин
негизинде салыктын жылдык планы 55,0
миў сом болсо, иш жїзїндє 56,3 миў сом
болуп, 102,4 % аткарылды. Ыктыярдуу
патенттин негизинде салыктын жылдык
планы 825,0 мин сом болсо, иш жїзїндє
966,5 миў сомду тїзїп, 117,2%га аткарылды. Ишкердик ишин жїргїзїї їчїн
пайдаланылган кыймылсыз мїлккє салыктын жылдык планы 94,5 миў сом болсо, иш жїзїндє 1000,3 миў сомду тїзїп
106,1%га аткарылды. Жеке жактардын
транспорттук каражаттарына салыктын
жылдык планы 939,4 миў сом болсо, иш
жїзїндє 980,7 миў сомду тїзїп, 104,4%га
аткарылды. Жер салыгы бардыгы 1514,8
миў сом болсо, аткарылганы 1609,1
сомду тїзїп, 106,2% аткарылган. Анын
ичинен короо жай жер салыгынын план
250,0 миў сом болсо, аткарылышы 263,4
миў сомду тїзїп, 105,4% болду. Айыл
чарба жерлерин пайдаланганы їчїн жер
салыгынын жылдык планы 1046,6 сом
болсо, аткарылышы 1105,0 миў 105,6%
тїздї. Айыл чарба багытындагы эмес
жер салыгынын жылдык планы 218,2
миў сом болсо, аткарылышы 240,7 миў
сомду тїзїп,1 10,3% болду. Жалпысынан 2022-жылы айыл єкмєтїнїн киреше
булактарына бекитилген пландар ашыгы
менен аткарылды.
- Айылдын келечеги болгон жаштардын тарбия, билим алуусуна айыл
єкмєтї кандай камкордук кєрїїдє?
- Бїгїнкї кїндє наристелерибиз айылдын аймагындагы 4 бала бакчада тарбияланууда. Окуучуларыбыз 4 жалпы билим
берїїчї орто мектептерде окушуп, 2 спорт
залында, 4 кїрєш залында, 4 кичи жана 2
чоў футбол аянтчасында ден соолуктарын
чыўдап, спорт менен машыгышууда. Бул
їчїн жергиликтїї бюджеттен жалпы орто
мектептерге 2 275 313,0 сом, балдар бак-

Айыл єкмєттїн эмгек жамааты
2021-жылдын дагы бир жаўылыгы –
жергиликтїї тургундарды жана мектеп
окуучуларды ташууга айыл єкмєт тарабынан кичи автобус жїргїзїлїп, бїгїнкї
кїндє айыл тургундарына кызмат кылууда.
- Калктын аялуу катмарларына
айыл єкмєтї тарабынан кандай кємєк
кєрсєтїлїїдє?
- Айыл єкмєтї айылдагы калктын
аялуу катмарларына дайыма камкордук
кєрїп келет. Айталы, 1-октябрь карылар
кїнїнє карата 20 000 сомго белектер
їйлєрїнє таркатылып берилди. 3-декабрь
мїмкїнчїлїгї чектелген адамдар кїнїнє
карата 40 000 сом жумшалды. 26-апрель

Бакай-Ата айыл єкмєтїнє караштуу УОС жана Парник скважиналарынын
насостору алмашылып орнотулду
бюджетинин эсебинен кандай иштер
аткарылды?
- Бакай-Ата айылындагы кєчєлєргє
кум-шагыл тєгїїгє жергиликтїї бюджеттен 500 миў сом акча каражаты бєлїнїп,
иш аткарылган. Ички кєчєлєрдї тїнкї
жарыктандырууга 1 950 000 сомго 275 даана фонарлар алынып, 12,7 км чакырым
аралыгына орнотулду. 2021-жылдын бюджетинен Бакай-Ата айылында жайгашкан
Борбордук ооруканага атайын жеўил авто
унаалар токтоочу жай курулду. Бакай-Ата
айыл єкмєтїндє єткєн айыл єкмєттєр
арасында Кєк-Бєрї боюнча мелдешке 80
000 сом жумшалды. Айылдын ичиндеги
кїнїмдїк таштандыларды тазалоого 152
192 сом чыгымдалды. Айыл аймагында

Чернобыль кырсыгына катышкан атуулдардын кїнїнє карата 30 000 сом акча каражаты бєлїнїп берилди. Учетто турган 3
тоголок жетим балдарга ар бирине банкта
ачылган счетуна 5000 сомдон 15000 сом
эсептик счетторуна которулду. Ошондой
эле Бакай-Ата айыл аймагында жашаган
аз камсыз болгон їй-бїлєлєргє 478 500
сом жергиликтїї бюджеттен материалдык
жардам катары берилди. Кургак учук менен
ооруган жарандарга жыл ичинде 34 000
сом акча каражаты жумшалды. 2021-жылы
жергиликтїї жана тыштан демєєрчїлєр
тарабынан айыл тургундарына берилген
материалдык жардамдар жалпысынан 592
500 сомду тїздї.
- Айыл аймагын єнїктїрїїдє, инфраструктурасын жакшыртууда айыл
єкмєтїнїн келечекте кандай пландары
бар?
- Мен алыскы перспективадагы пландарды коё туруп, быйыл аткарыла турган
пландарды айтайын: быйыл Бакай-Ата
айыл єкмєтїнїн алдында муниципалдык
ишкана ачуу максатыбыз бар. Бакай-Ата
айылындагы Борбордук паркка заманбап
атракцион 4,5 млн сомго жергиликтїї
бюджеттин эсебинен курулуп, 6 киши
жумушчу орун менен камсыз болот. БакайАта айылына кошумча тереўдиктен суу
бєлїп чыгаруучу скважина 2,2 млн сомго
жергиликтїї бюджеттин эсебинен курулат.
Бакай-Ата айыл аймагына бетон карагай
электр чубалгыларын тартууга 900 млн
сомго жергиликтїї бюджеттен жумшалат.
Б.Жунусов атындагы орто мектебинин
терезелерин алмаштырууга 3,5 млн сом
тїрткї берїїчї грант жана жергиликтїї
бюджеттен жумшалып, курулуп бїтєт.
Айылга єрїк кургатуучу цех курууга 3
млн сом Талас єнїктїрїї фондусунан
каралган. Чоў-Алыш участкасына узундугу 1,4 болгон тротуар курууга 1,5 млн
сом жергиликтїї бюджеттен чыгымдалат.
Айыл аймагындагы таза суу трассаларын
жаўыртууга 1 млн сом
жергиликтїї бюджеттен каралууда. Айылдагы Чоў-Алыш жана
Наматбек участкаларына заманбап орто
мектептерин куруунун
долбооруна 1,4 млн
сом жергиликтїї бюджеттен жумшалат.
Мындан башка да
аткара турган орчундуу иш-пландарыбыз
бар.

Жергиликтїї бюджеттен акча каражаты бєлїнїп
ФАП ачылды.

Маектешкен
Дайырбек
МЕЙМАНОВ
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Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
ТАЛАС ОБЛУСУ
КАРА-БУУРА РАЙОНУ
ШЕКЕР АЙЫЛДЫК КЕЎЕШИ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ
КАРА-БУУРИНСКИЙ РАЙОН
ШЕКЕРСКИЙ АИЛЬНЫЙ КЕНЕШ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№1

№4

№7

2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы
Комиссия курамын тїзїї жєнїндє
Шекер айыл аймагындагы суу топтолуучу жайдагы 15,46 куб
теректер, Ак їй мечитиндеги 0,36 куб терек, Арчагул айылындагы мечиттин 12,38 куб теректери жана эски мектептеги 7,92
кара жыгачтарды сатуу їчїн комиссия курамын тїзїї боюнча
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Теректерди сатуу їчїн тємєндєгї курамдагы комиссия
курамын тїзїлсїн:
Давлеталиев Болот Дїйшєнбекович – комиссиянын тєрагасы
Турусбеков Замирбек Абдыбекович – мїчєсї
Медетбеков Кайрат Медетбекович – мїчєсї
Иманалиев Азимкан Сагынович – мїчєсї
Куттубаева Гїлзат Жумановна – мїчєсї
Кадырбек уулу Мээрбек – мїчєсї
Абдыкеримов Турусбек Тынымсеитович – мїчєсї
2. Аукционду алып баруу жагы айыл єкмєтїнїн жер адиси
Джиенбеков Орозбекке жїктєлсїн.

2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылына караштуу “Келечек”,”Арча Бешик” балдар
бакчасында тарбияланып жаткан аз камсыз їй-бїлєлєрдїн
балдарына, тамак ашка тєлєнїїчї акысын кыскартуу їчїн
ТОКТОМ КЫЛАТ

1. Шекер айыл аймагына караштуу жайыттарга сырттан
келген кара малга бир жылдык салык баасы 1000 (миў) сом,
бодо малга мал башына 100 (жїз) сомдон тєлєнсїн.
2. Жайыт комитетинин уруксаты жок сырттан келген
малга тыюу салынсын.
3. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы жайыт
комитетинин тєрагасы Шаршембаев Замирбекке милдеттендирилсин.
Тєрага

1. Жергиликтїї кеўештин Типтїї регламенти бекитилсин.

2022-жылдын 19-апрели
Шекер айылы

1992-жылы жер їлїш бєлїштїрїї учурунда кандайдыр бир
себептен, жер їлїшїн албай калгандыгына байланыштуу айыл
єкмєтїнїн фонддундагы жерлерден жер бєлїп берїї їчїн
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Шекер айыл аймагында туруктуу жашаган тємєндєгї
атуулдарга Доолбеков Сейткулдун їй-бїлєсїнє, Джуманалиев Илеш, Акынова Гулира, Болотбек уулу Анарбек, Исмантаев Сейдакпарларга тиешелїї жер їлїшї бєлїнїп берилсин.
2. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы айыл
єкмєтїнїн башчысына жїктєлсїн.
Тєрага

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы
“Шекер айылынын ардактуу атуулдугун берїї жєнїндє”
Шекер айылынын єнїгїїсїнє, маданий иштерине жана
спортко кошкон зор салымы їчїн Шекер айылдык кеўеши
ТОКТОМ КЫЛАТ

Шекер айылынын кїн батыш тарабындагы токой тилкесинин
жээгиндеги айыл єкмєтїнє караштуу єзї єздєштїрїп пайдаланып
жїргєн 40 сотых жерин ижарага берїї жєнїндє токтом кылат
1. Жунусов Эрланга 40 сотых жер тилкеси 5 (беш) жылдык
мєєнєткє жашылдандырууга ижарага берилсин.
2. Ижара акысы 1000 (миў) сом єлчємїндє белгиленсин.
Келишими айыл єкмєтї менен биргеликте тїзїлсїн.
3. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы айыл
єкмєтїнїн башчысына жїктєлсїн.
Тєрага

1. Медетбеков Артур Капаровичке Шекер айылынын
ардактуу атуулу наамы ыйгарылсын.
2. Тийиштїї кїбєлїк жана тєш белгилерди жасоо жагы
Шекер айыл єкмєтїнє жїктєлсїн.
Тєрага

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

1. Дїйшєн орто мектебинин жарыктандырууларын жана
электр кабелдерин жаўыртууга “Талас єнїгїї” фондунан
сметада кєрсєтїлгєн 300 000 (їч жїз миў) сом акча каражаты
суралсын.
2. Єздїк салым їчїн тєлєнїїчї 100 000 (жїз миў) сом
Шекер айыл єкмєтї тарабынан кепилдик берилсин.
3. Токтомдун аткарылышы Дїйшєн орто мектебинин
директору Н.Казыбековго жїктєлсїн.
Тєрага

№9

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

2022-жылдын 19-апрели

Тайсариев Нурлис Байыскуловичтин арызы жєнїндє
Шекер айылынын тургуну Тайсариев Нурлис Байыскуловичтин
С.Жамгырчиев кєчєсїндєгї 0,25 га жер аянтын єзїнїн
наамына которуп берїї їчїн
ТОКТОМ КЫЛАТ
1. Тайсариев Нурлис Байыскуловичтин С.Жамгырчиев
кєчєсїндєгї 0,25 га жер аянты 2004-жылы системный каттоодон туура эмес катталып калгандыктан єзїнїн наамына
которулуп берилсин.
2. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы айыл
єкмєтїнїн башчысына жїктєлсїн.
К.Э.ИМАНАЛИЕВ

Искринский айыл окмоту Чуйского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
для включения в резерв кадров муниципальной службы:

Для младшей группы административных должностей:
- высшее либо среднее профессиональное образование;
- без предъявления требований к
стажу работы.

- высшее образование;
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не
менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере
не менее 5 лет.

Для старшей группы административных должностей:
- высшее образование;
- стаж государственной и/или муниципальной службы по совокупности не
менее одного года либо стаж работы в
соответствующей профессиональной
сфере не менее 3 лет.

Для участия в отборе необходимо
представить следующие документы,
подшитые в скоросшиватель:
- заявление; резюме (с указанием
электронной почты), автобиографию
(с указанием сведений о наличии либо
отсутствии судимости);
- копии документов, подтверждающих
основное и дополнительное образование
(при наличии), заверенные нотариально
или по последнему месту работы;

Для главной группы административных должностей:

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

Тєрага
Кандидаты для включения в
резерв кадров должны соответствовать следующим квалификационным
требованиям

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

Шекер айылы

Жунусов Эрландын арызы жєнїндє

Шекер айылы

Арчагул айылындагы Дїйшєн орто мектебинин кайрылуусун
карап чыгып Шекер айылдык кеўеши
ТОКТОМ КЫЛАТ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

№3

Арчагул айылындагы Дїйшєн орто мектебинин
кайрылуусу жєнїндє

№6
2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылы

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы єз милдетиме калтырам.
К.Э.ИМАНАЛИЕВ

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

№8

Їлїш жер бєлїп берїї жєнїндє

2. Мыйзамдаштыруу жагы Талас облустук Юстиция министрлигинин єкїлчїлїгї тарабынан бекитип берїї жагы
суралсын.

Тєрага

Тєрага

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Шекер айылы

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу
мамлекеттик кызмат жана жергиликтїї єз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин 2022-жылдын 14-мартындагы №56-буйругун негизинде Жергиликтїї
кеўештин Типтїї регламентин бекитїї їчїн
ТОКТОМ КЫЛАТ

2. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы айыл
єкмєтїнїн башчысына жїктєлсїн.

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

Жергиликтїї кеўештин типтїї регламентин бекитїї
жєнїндє

1. Шекер айылына караштуу “Келечек” балдар бакчасынан Анарбеков Жанил Эрланович, ”Арча Бешик” балдар бакчасынан Акылбекова Аруужан Асылбековнанын тамак-ашка
тєлєнїїчї акысы айыл єкмєтїнїн бюджетинен тєлєнсїн.

К.Э. ИМАНАЛИЕВ

2022-жылдын 19-апрели

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

Шекер айылдык аймактык кеўешинин
9-чакырылышындагы депутаттарынын кезектеги
№3-сессиясы

Шекер айыл аймагынын жайыттарына сырттан келген
мал жандыктарына тєлєнїїчї салыгын бекитип берїї їчїн
ТОКТОМ КЫЛАТ

№5

№2

Шекер айылы

Аз камсыз їй-бїлєлєрдїн балдарына жардам кєрсєтїї
жєнїндє

К.Э.ИМАНАЛИЕВ

ТОКТОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022-жылдын 19-апрели

Жайытка чыгуучу мал жандыктарга тєлєнїїчї салыгын
бекитип берїї жєнїндє

3. Токтомдун аткарылышын кєзємєлдєє жагы айыл
єкмєтїнїн башчысына милдеттендирилсин.
Тєрага

Шекер айылы

- копию трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенные
нотариально или по последнему месту
работы;
- копии документов о присвоении
ученой степени и ученого звания (при
наличии);
- копию паспорта.
Для включения в резерв кадров
необходимо представить документы
в течение 10 рабочих дней с момента
опубликования по адресу: Чуйская
область, Чуйский район, с. Кара-Добо,
ул. М.Айтбаева №3.
Контактные телефоны (0701454514,
0554251072).

Вакансиялар

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

Жалал-Абад регионалдык
башкармалыгынын
улук жана кенже кызмат
орундары їчїн:
Кесиптик билим деўгээли:
- табигый илимдер (биология, химия, география,
биоэкология, экология жана
жаратылышты пайдалануу,
геоэкология, гидрогеология,
геохимия, биохимия), токой ресурстарын кайра єндїрїї жана
кайра иштетїї, токой чарбасы, биологиялык ресурстарды
кєзємєлдєє, (картография жана
геоинформатика), гуманитардык илимдер (юриспруденция),
техникалык илимдер (геодезия
жана дистанциялык зонд, жерге
жайгаштыруу жана кадастр),
айыл чарбасы (агрономия, жайыттарды башкаруу) боюнча
жогорку билим.
Улук кызмат орундары їчїн

Кара-Буура районунун КараБуура айыл єкмєтїнїн кадрлар
резервине конкурс тємєнкїдєй
єткєрїлєт:
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын башкы
тобун (жооптуу катчы) ээлєєгє
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук
тобун (жерге жайгаштыруу боюнча
башкы адис) ээлєєгє
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын улук
тобун (каржы-экономика бєлїмїнїн
башчысы) ээлєєгє
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын
кенже тобу (жер маселелери боюнча
жетектєєчї адис) ээлєєгє
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын
кенже тобу (юрист-жетектєєчї адис)
ээлєєгє
- Бош административдик муниципалдык кызмат орундарынын кенже
тобу (киреше боюнча адис) ээлєєгє
Кадрлар резервине киргизїї
їчїн талапкерлер тємєнкї квалификациялык талаптарга шайкеш
келиши керек;
1) Кыргыз Республикасынын
Жараны болууга;
2) 18 жаштан жаш болбоого;
3) Мыйзамдарда белгиленген
квалификациялык талаптарга
ылайык келїїгє.
1) Административдик кызмат
орундарынын башкы тобу
Кесиптик билим деўгээли:
- жогорку кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы 3 жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 5
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (жерге
жайгаштыруу маселелери боюнча) їчїн
Кесиптик билим деўгээли:
- айыл чарбасы, геодезия жана
жерге жайгаштыруу, архитектура
жана курулуш, техникалык илимдер
жана табият таануу илимдери,
юридикалык, мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу багыттаОтветственный секретарь
айыльного кенеша (Г-Б – 1ед.)
1) уровень профессионального образования:
- высшее профессиональное
образование.
2) стаж и опыт работы:
- стаж государственной и/или
муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо стаж работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 5 лет.
Специалист по компьютерным
технологиям и делопроизводству
(М-Б – 1 ед.)
1. Уровень профессионального образования:
- высшее либо среднее профессиональное образование.
2. Стаж и опыт работы:
- без предъявления требований

24-май, 2022-ж.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАТЫЛЫШ РЕСУРСТАРЫ, ЭКОЛОГИЯ ЖАНА
ТЕХНИКАЛЫК КЄЗЄМЄЛ МИНИСТРЛИГИНИН ЖАЛАЛ-АБАД РЕГИОНАЛДЫК БАШКАРМАЛЫГЫ
АДМИНИСТРАТИВДИК МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ ОРУНДАРЫНА КАДРЛАР РЕЗЕРВИНЕ КИРГИЗЇЇ ЇЧЇН

АЧЫК СЫНАК ЖАРЫЯЛАЙТ:
Иш стажы жана тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы бир жылдан кем эмес же
болбосо тиешелїї кесиптик
чєйрєдє 3 жылдан кем эмес иш
стажы.
Кесиптик компетенттїїлїгї
боюнча тємєнкї мыйзамдарды
билїї:
- негизги мыйзамдар: КРнын
Конституциясы, “Иш кагаздарын жїргїзїї боюнча типтїї
нускама”, КРнын “Мамлекеттик
жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє”,
“Ченемдик укуктук актылары
жєнїндє”, “Жарандардын кай-

рылууларын кароо тартиби
жєнїндє”, “Коррупцияга каршы
аракеттенїї жєнїндє”;
- тармактык мыйзамдар: “Айлана чєйрєнї коргоо жєнїндє”,
“Єсїмдїктєр дїйнєсїн коргоо
жана пайдалануу жєнїндє”, “Жаныбарлар дїйнєсї жєнїндє”,
“Атмосфералык абаны коргоо
жєнїндє”, “Суу жєнїндє”, “Экологиялык экспертиза жєнїндє”.
Кенже кызмат орундары
їчїн
Иш стажы жана тажрыйбасы:
- иш стажына талап коюлбайт.

Кара-Буура районунун Кара-Буура айыл єкмєтї
Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык кызмат
жана муниципалдык кызмат жєнїндє” Мыйзамына ылайык
башкы, улук жана кенже кызмат орундарынын топторуна
кадрлар резервине киргизїї їчїн
АЧЫК КОНКУРС ЖАРЫЯЛАЙТ:
гы жогорку билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын улук тобу (Каржыэкономика бєлїмїнїн башчысы)
їчїн
Кесиптик билимдин деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык багыттагы жогорку
билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- мамлекеттик жана/же муниципалдык кызматтагы жыйынды
стажы бир жылдан кем эмес же болбосо тиешелїї кесиптик чєйрєдє 3
жылдан кем эмес иш стажы.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (жер
маселелери боюнча)
Кесиптик билим деўгээли:
- айыл чарбасы, геодезия жана
жерге жайгаштыруу, архитектура
жана курулуш, техникалык илимдер
жана табият таануу илимдери,
юридикалык, мамлекеттик жана
муниципалдык башкаруу багыттагы
жогорку же болбосо орто кесиптик
билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (Юрист)
Кесиптик билим деўгээли:
- юридикалык багыттагы жогорку же орто кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы:
- иш стажына талаптар коюлбайт.

Административдик кызмат
орундарынын кенже тобу (киреше
боюнча)
Кесиптик билим деўгээли:
- экономика жана башкаруу,
финансылык жана юридикалык багыттагы жогорку же болбосо орто
кесиптик билим.
Стажы жана иш тажрыйбасы;
- иш стажына талаптар коюлбайт.
Тандоого катышуу їчїн тємєнкї документтер тапшырылат:
- єзїнїн арызы;
- резюме (электрондук почтаны
кєрсєтїї менен), єздїк таржымал
(соттуулугу бар же жок экендиги
жєнїндє маалыматты кєрсєтїї
менен);
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
негизги жана кошумча билимин (бар
болсо) ырастаган документтердин
кєчїрмєлєрї;
- нотариустан же акыркы иштеген жеринде кїбєлєндїрїлгєн
эмгек китепчесинин кєчїрмєсї (иш
стажы бар болсо);
- илимий даражаны жана илимий
наамды (бар болсо) ыйгаруу жєнїндє
документтердин кєчїрмєлєрї;
- паспорттун кєчїрмєсї
(тїп нускасы конкурска келгенде
кєрсєтїлєт).
Белгиленген талаптарга туура
келбеген доументтерди жана маалыматтарды тапшырган жарандарды
сынакка катыштырууга жол берилбейт. Сынакка катышуу їчїн керектїї
документтерди тємєндєгї дарекке
жарыя чыккан кїндєн баштап 15 календарлык кїндїн ичинде саат 9:00
дан 17:30 га чейин тапшыруу керек.
Дареги: Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы,
Н.Кожомуратов кєч №18, КараБуура айыл єкмєтїнїн имараты,
тел.: 0990 20 13 90.

Фрунзенский айыл окмоту Сокулукского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
на замещение следующей вакантной административной
муниципальной должности:
к стажу.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
- личное заявление с указанием
вакансии;
- личный листок по учету кадров
с фотографией;
- автобиография с указанием
сведений о наличии либо отсутствии судимости;
- резюме;
- копия паспорта или документа,
удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие
необходимое профессиональное образование (диплом), стаж работы
и квалификацию, (копия, выписка)
трудовой книжки, копии документов
об образовании, о повышении квали-

фикации, заверенные нотариально
или службой управления персоналом
по месту работы).
Документы, представленные
неполностью или неотвечающие
квалификационным требованиям,
рассматриваться на заседании конкурсной комиссии не будут.
Документы для участия в конкурсе необходимо представить в
течение десяти рабочих дней со
дня опубликования объявления
в газете по адресу: с. Фрунзе, ул.
Институтская 21. Фрунзенский
айыл окмоту.
Справки по телефону:
(03134)66295. Сот.(0559)382870

Кесиптик компетенттїїлїгї
боюнча тємєнкї мыйзамдарды
билїї:
- негизги мыйзамдар: КРнын
Конституциясы, “Иш кагаздарын жїргїзїї боюнча типтїї
нускама”, КРнын “Мамлекеттик
жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жєнїндє”;
- тармактык мыйзамдар: “Айлана чєйрєнї коргоо жєнїндє”,
“Єсїмдїктєр дїйнєсїн коргоо
жана пайдалануу жєнїндє”, “Жаныбарлар дїйнєсї жєнїндє”,
“Атмосфералык абаны коргоо
жєнїндє”, “Суу жєнїндє” мыйзамдары.
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Талап кылынуучу документтер:
- жеке арызы, кадрларды
каттоо баракчасы, ємїр баяны
(соттолгондугу же соттолбогондугу жєнїндє маалыматты кєрсєтїї менен), резюме,
сїрєтї;
- паспорттун кєчїрмєсї;
- керектїї кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтер (эмгек китепчесинин,
билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража
же илимий наам берилгендиги жєнїндє документтеринин
кєчїрмєлєрї нотариустан же
иштеген жериндеги персоналды
башкаруу кызматы тарабынан
кїбєлєндїрїлєт).
Документтерди кабыл алуу
жарыя ММКда чыккан кїндєн
баштап 10 календарлык кїндїн
ичинде тємєнкї дарек боюнча жїргїзїлєт: Жалал-Абад
шаары, Спутник кичи району,
Б.Осмонов кєчєсї 130 тел.:
(03722) 4-05-11, (0553) 201 588.
Документтер жуманын ишемби жана жекшемби кїндєрїнєн
сырткары ар кїнї саат 9:00дєн
18:00гє чейин кабыл алынат.

Айыл єкмєтїнє
Айыл окмоту имени Крупской Сокулукского района
ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС
по отбору кандидатов для включения в резерв кадров
айыл окмоту имени Крупской по следующим группам
административных должностей муниципальной службы:
- на замещение главной
группы вакантных административных должностей муниципальной
службы
- на замещение старшей
группы вакантных административных должностей муниципальной
службы
- на замещение младшей
группы вакантных административных должностей муниципальной
службы
Для включения в резерв
кадров айыл окмоту имени Крупской кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
- гражданин Кыргызской Республики, достигший 18 лет;
- неимеющий судимость;
- соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством для
включения в резерв кадров.
Квалификационные требования:
1. Уровень профессионального образования:
- высшее образование по направлению гуманитарных и социально-экономических, технических,
педагогических, сельскохозяйственных наук.
2. К стажу и опыту работы:
2.1. На замещение главной
группы вакантных административных должностей муниципальной
службы:
- стаж государственной и/
или муниципальной службы по совокупности не менее 3 лет либо
стаж работы в соответствующей
профессиональной сфере соответствующей отраслевой направленности конкретной должности не
менее 5 лет.
2.2. На замещение старшей
группы вакантных административных должностей муниципальной
службы:
- стаж государственной и/или
муниципальной службы по совокуп-

ности не менее 1 года либо стаж
работы в соответствующей профессиональной сфере не менее 3
лет.
2.3. На замещение младшей
группы вакантных административных должностей муниципальной службы:
- без предъявления требований
к стажу работы.
Для участия в отборе необходимо представить:
- личное заявление;
- резюме (с указанием электронной почты);
- автобиография (с указанием
сведений о наличии или отсутствии судимости), копии документов, подтверждающих профессиональное образование (при наличии),
заверенные нотариально или по
последнему месту работы;
- копия трудовой книжки (при наличии стажа работы), заверенная
нотариально или по последнему
месту работы;
- копии документов о присвоении ученой степени и ученого
звания (при наличии, заверенные
нотариально или службой управления персоналом по месту работы);
- копию паспорта.
Для участия в конкурсе желающим необходимо представить
документы в течение 10 рабочих
дней с момента опубликования
объявления с 24 мая по 4 июня
2022 года по адресу: с. Сокулук,
ул. Фрунзе № 189, тел. 03134
5-40-55.
ПРИМЕЧАНИЕ: для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те
претенденты, документы которых
соответствуют предъявленным
требованиям. Контактные данные
и адрес претендентов должны быть
указаны точно. Участники конкурса,
представившие документы и сведения, не отвечающие установленным
требованиям, к участию в отборе не
допускаются.

Сузак айыл єкмєтї Сузак айылынын Сатвалды-Палван
кєчєсїндєгї Мойдинов Хашижан Киргизбаевичке таандык жеке
менчикке берилген пайдалануу укугу жєнїндєгї 22Л0.2015-жылы
Ч №834521 №7216 мамлекеттик актысы жоголуп табылбай жаткандыгына байланыштуу жараксыз деп жарыялайт.
Сузак айыл єкмєтї Сузак айылынын Сатвалды-Палван
кєчєсїндє жайгашкан стадиондун 02.11.2009-жылы №255 Б
№008828 сандуу мамлекеттик актысы жоголуп табылбай жаткандыгына байланыштуу жараксыз деп жарыялайт.
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Тест-хроника

24-май, 2022-ж.

ЮСТИЦИЯ МИНИСТРЛИГИ ИЧКИ РЕЗЕРВИН
88 ТАЛАПКЕРГЕ ТОЛУКТАДЫ
(Уландысы, башталышы 2-бетте)
Юстиция министрлигинин ички резервине кирїї їчїн 51 адам ат
салышып, 24 талапкер жетиштїї балл топтогон.
Бул кїнї тестирлєєгє катышкан 55 талапкерден 27си босоголук
чектен єттї.
20-МАЙ
Финансы министрлигинин ички резервин толуктаганы 39 талапкер
атаандаштык жараткан. 14 талапкер босоголук чекти багындырды.
Беловодский айыл єкмєтїнїн ички резервине кирїїгє 3 талапкер
атаандашып, 2єє жетиштїї балл топтоду.
Министрлер кабинетине караштуу жеке маалыматтарды коргоо
боюнча мамлекеттик агенттиктин ички резервине кирїї їчїн ат салышкан 3 адам теў босоголук чектен єттї.
Бишкек шаарынын мэриясынын коомдук-мамлекеттик капиталдык
курулуш башкармалыгынын ички резервине кирїї їчїн 10 талапкер
атаандашып, 6 адам босоголук чекти багындырды.
Акыйкатчынын аппаратынын ички резервине кирїї їчїн 5 талапкер
тестирлєєгє катышып, бардыгы жетиштїї балл топтоду.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин
дене тарбия жана спорт департаментинин ички резервине кирїї їчїн
12 адам тест тапшырды. Босоголук чектен 8 адам єттї.
Муниципалдык резервдердин катарын толуктоо їчїн 25 адам
тестирлєєгє катышып, 14 талапкер жетиштїї балл топтоду.
Бул кїнї тестирлєєгє 102 талапкер катышкан. Босоголук чектен
56 талапкер єттї.
Р.САГЫНОВ

Кызмaт

МАМЛЕКЕТТИК жана МУНИЦИПАЛДЫК

