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Нарын облусу,

Ак-Талаа району,

Жаны-Талап айыл аймагы.

Жаны-Талап айылында балдар учун 
эс алуу жайын уюштуруу (парк)

Көйгөйдүн сыпатталышы

 Жаны-Талап айылында
атайын эс алуучу жай
болбогондуктан, айыл 
тургундары, өзгөчө жаштар
үчүн бош убакытты өткөрүү
учун эч кандай шарт жок
болгон.
Жаштар терс жолдорго
барышкан. 
 Айыл аксакалдарынын
отуруп суйлошүүлөрү үчүн
эч кандай шарт түзүлгөн
эмес.

2



20.11.2018

2

Демилге эмнеден башталды:

• Жаштардын жана балдардын эс алуусуна шарт түзүү демилге 
пайда болду.

• Жаштар менен балдардын эс алуусун кандай өткөрүп
жаткандыгы тууралуу сүрөттөр жасалды жана алар коомдук
жерлерге илинди. 

• Демилгени ишке ашыруу үчүн ар бир кварталдарга эл чогулган
жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.

• Балдар эс ала турган атайын жер болбосо балдардын ден
соолугуна зыян келээрин айтып медиктердин жардамы менен ар
кандай тегерек столдорду уюштурдук.

• Парк уюштуруу демилгеси пайда болду.
• Бул демилге менен жамааттын аксакалдары, жаштар уюму, аялдар 
кенеши Бишкек шаарындагы Куртка коому деп түзүлгөн айылдын 
шаардагы тургундары, айылдагы колунда бар жарандар менен 
кенешүү иш чаралары уюштурулду.
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Көйгөйдү кантип чечтик:

• Эс алуу жайын кайсы жерге уюштурабыз деген суроо менен 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына кайрылдык. 

• Бул маселени туура көрүп жергиликтүү бийлик да айылдын 
борборунан, муниципалдык жерден 0,15га жер бөлүп берип, 
документтештирүү жагын мойнуна алып, толук бүткөрүп 
беришти. 

• Марафон өткөрүлдү. 600 -700 миңге жакын каражат топтолду.

• Айылдагы аял жолдоштор өз чөлкөмдөрү менен биригишип 
куруучуларга түшкү тамактануусун уюштуруп беришти.
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Көйгөйдү кантип чечтик:

• Айылдагы курулуш жагына жардам беребиз деген мурда
курулуш иштерине катышып жүргөн адамдарды бириктирип
атайын куруучуларын тобун түзүп, демилгечи топтун мүчөсү
болгон Өмүргазиев Эрнисти жетекчи кылып курулуш ишин
баштаганбыз.

• Марафон учурунда салым кошо албай калган 1974-жылкы
жигиттер парктын айланасын тосуу иштерин толук жасап
бүткөрүштү.

• Парктын ачылышы 2018-жылдын октябрь айында өткөрүлдү.

Жергиликтуу демилгеге эмне үчүн
ийгиликтүү болду?

• Биздин демилгебиздин аркасында атайын курулган парк 
биринчиден балдардын эс алуусуна шарт түзсө, экинчиден 
айылдын борбордук көчөсүнө көрк берет. 

• Айылдагы үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн бардыгынын эс алуусуна 
шарт түздү. 

• Көйгөйдү чечүүдө элдин сунушу толук кабыл алынды жана 
катышуусу камсыздалды.

• Жергиликтүү маселелерди чечүүдө эл активдүү боло 
баштады. 

• ЖӨБ органдары менен калк ортосунда ачык айкындуулук 
пайда болуп, элдин үнүнүн бийликке жетишине өбөлгө 
түзүлдү.
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Байге фондун колдонуу.

50 000 сом

Парктын мындан ары көрктөндүрүү.

1. Жылмаяк тебүү үчүн орнотмо

2. Турниктер

3. Селкинчек

7

КӨҢҮЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР 
ҮЧҮН ЧОҢ РАХМАТ!


