
Төрт-Күл айылдык аймагында 2012-жылы 
биргелешкен иш-планынын аткарылышы боюнча 

МААЛЫМАТ

               Урматтуу айылдаштар!
Сиздердин алдыңыздарда Төрт-Күл айыл өкмөтүнүн 2012 жылында 

аткарылган иш-чаралары тууралуу маалымат берип жатабыз. 2011-жылдын 
аягында сиздердин жана Швейцария өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү 
саясат институту ишке ашырып жаткан «Элдин үнү жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» 
долбоорунун алкагында айылдарыбыздын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн 
аныктап чыгып, ошол маселелерди чечүү үчүн 1-жылдык иш-чаралардын 
планын кабыл алганбыз. Мындан тышкары, 4 демилгелүү топ түзүлгөн. Бул 
топторго айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн кызматкерлери, 
жаштардын өкүлдөрү, өкмөттүк эмес уюмдардын жана башка баардык 
катмарлардын өкүлдөрү киргизилген. Ушул топтор менен биргеликте 
көптөгөн иш чараларды аткарууга жетише алдык. Буга чейин бардык иш 
чараларды айыл өкмөтү өзү жазайт деген ойдо болчу элек. Долбоор 
башталгандан бери элдин көз карашы өзгөрүлүп, айылдын өсүп өнүгүүсү 
үчүн болгон жардамдарын беришип, жаңы ойлорду, жаңы сунуштарды 
беришип, алардын ишке ашырылышы үчүн активдүү катышышты. 

Демилгелүү топтордун жардамдары менен кээ бир көчөлөр оңдолуп 
түзөтүлсө, кээ бир көчөлөргө белгилүү инсандардын сүрөттөрү илинип, 
электр жарыгы күйгүзүлдү. Спорт залдардын курулуштары башталып, 

мектептерибиздин көйгөйлүү маселелери чечилүүдө.
Бирок кээ бир маселелер белгилүү бир себептер менен аткарылбай, быйылкы жылга калып калды. Биз 1 жылга 

85 иш чара пландаштырган болсок, анын 40 пайызын аткарууга жетиштик. Көп маселелер республикалык жана 
жергиликтүү бюджеттин тартыштыгынан чечилбей 2013-жылга калтырылды.

Айылыбыздын көйгөйлүү маселелерин чечүүдө эл активдүү катышып колдоп берди. Учурдан пайдаланып 
элге, демилгелүү топторго жана жаштарга чоң ыраазычыгыбызды билдирип, иштериңиздерге чоң чоң ийгиликтерди 
кааламакчыбыз. 

Урматтоо менен, Канат Арпачиев.

Демилгелүү топтор
Айылдын белгилүү бир көйгөйлүү маселесин чечүү үчүн ошол маселеге тиешеси бар белгилүү бир катмардын 

уюшулган атайын топтору - демилгелүү топтор.
Айылдарда көйгөйлүү маселелерди чечүү максатында 4 демилгелүү топ түзүлгөн:

1. Айылдардын ички жолдорун оңдоо жана таштандыларды чыгаруу боюнча.
2. Эс алуу жайларын оңдоо, калыбына келтирүү жана жаштар маселелери боюнча.
3. Айыл өкмөтүнүн адистеринин деңгелин көтөрүү боюнча.
4. Маданият жана спортту өнүктүрүү.

Таштанды чогултуу жана чыгаруу боюнча аткарылган иш чаралар

Таштандыларды жыйноо боюнча атайын коомдук угуу өткөрүлдү. 
Эл колдоп тарифтерди 50 сомдон 100 сомго көтөрүү тууралуу чечим 
чыгарган, бирок депутаттар менен кеңешип, тариф 70 сом өлчөмүндө 
бекитилген. Мурун 1 жылдын ичинде араң 14 миң  сом чогулса,  2012-
жылы бул багытта аткарылган иш аракеттердин натыйжасында 50 миң 
сом топтолду. Айыл өкмөттөн 

турмуш – тиричилик 
жана таштандыларды 
чыгаруу боюнча атайын 
ж о о п т у у  а д и с т е р  
бекитилип,таштанды 
ч ы г а р у у  б о ю н ч а  
графиктер белгиленди.

Ж о о п т у у л а р :  
Элебесов Алтынбек 
жана Усупов Доктурбек.
Төрт-Күл, Туура-Суу 
айылдарына «Ак-Добо» 
участкасынан, Темир-
Канат айылына «Иймек» 
ж а н а  « Т ө ш »  
участкаснан атайын 
таштанды таштоого 
же рл е р  а н ы кт а л ы п  
бөлүндү. 

Аймак боюнча 10 таштанды коруктар курулду, 50 миң сом сарпталды, мындан тышкары дагы 6 корук 
курушубуз керек, бул коруктар быйылкы жылга пландаштырууда.

Туура-Суу, Кара-Суу айылдардын арыктарынын 2 км аралыкта ичиндеги таштандылар тазаланды. 
«Ысык-Көлдү сактайлы» акциясы боюнча Ысык-Көл областынын «Эң мыкты таза көчө» номинациясы боюнча 

жеңүүчү деп табылып, 10 миң сом байгеге ээ болду.



3 мектепте тазалык 
боюнча акциялар уюшту-
рулуп, түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлдү.

Мектеп окуучуларынын 
арасында пластик калдык-
тарын чогултуу боюнча кон-
курстар уюштурулду. Кон-
курска жергиликтүү бюджет-
тен 1 миң сом бөлүнгөн.

Чогултулган калдыктар-
ды килограммдап алып, 
пресстеп, кайра иштетүүчү 

жайларга сатып, мектептин керегине жумшалды. Мындан тышкары, 3 
айылда таштандыларды чогултуу, таштанды коруктарын куруу боюнча 
мелдеш уюштурулуп айыл өкмөтүнөн 10 миң сом каралган. 

Жыйынтыгында:
1-чи орунду Кара-Суу айылы, айыл башчысы К. Стамов 5 миң сом 

утуп алган. Ал 2-таштанды коругун курган, демилгелүү топтун мүчөлөрү 
менен бирдикте Кулгуна ашуусунун жолдорун тазалоо жана түздөө 
иштерин уюштурган, ашар жолу менен сугат суунун арыктарын чаптырган.

2-чи орунду Туура-Суу айылы, айыл башчысы К.Иманакунов 3 мин 
сом утуп алган.

Ал демилгелүү топтун мүчөлөрү О. Акиманов, Т. Узакматов, З. 
Алымкулов, Н. Абдраев ж.б. менен бирдикте 4 таштанды коруктарын 
курушкан, элдин жардамы менен айыл көчөлөрүнө 85 автоунаа кум-
шагылдарды төгүшкөн.

Жергиликтүү бюджеттин ачык- айкындуулугу боюнча маалымат
 Өнүктүрүү саясат институту жана Швейцария өкмөтүнүн жардамы менен «Элдин үнү ЖӨБ органдарынын 

жоопкерчилиги, бюджеттик процесс» долбоорунун алкагында 54 ар кандай чогулуштар, PRA сессиялар өткөрүлгөн. 
Айыл аймагы боюнча 1500 дөн ашык адам катышкан.
 Бюджет боюнча маалымат айыл өкмөттүн имаратындагы тактага март айында илинген.
џ Андан тышкары дагы бюджет боюнча 5 коомдук угуулар өткөрүлдү

џ Бюджеттин ачык айкындуулугу боюнча коомдук угуу (2011 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча жана 
2013-жылдын бюджеттин добоору боюнча)

џ Таштандыларды чогултуу жана чыгаруу боюнча коомдук угуу (1)
џ Мектептердин бюджетинин ачык айкындуулугу боюнча коомдук угуу (2 мектепте)

Дагы бир коомдук угуу «Шоола» коомдук уюму менен биргеликте «Кырсыктардын алдын алуу» деген темада 
өткөрүлгөн.

Элдерге ар кандай иш чараларды өткөрүүдө атайын маалымат газеталары чыгарылып болуучу иш чаралар 
тууралуу алдын ала маалыматтар берилет.

Маалымат баракчалары, атайын брошюралар, чакыруу кагаздары жасалып баардык жарандарга таратылат. 
Чогулуш болоор күнү айыл башчылары, квартал башчылары менен бирдикте мегафонду пайдаланып, көчө 
кыдырып чакырышат.

: 

Таза суунун жетишсиздиги боюнча
Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Таза-Суу долбоорунун 2-этабы башталган. Талас, Нарын, Ысык-Көл 

облустарынан 26 айыл аймагы тандалып алынган. Биздин дагы көптөгөн аракеттердин негизинде ушул долбоорго 
Төрт-Күл, Туура-Суу айылдарын киргизе алдык. Тоң районунан Ак-Өлөң жана биздин айыл кирди.

2012-жылдын 28-декабрында Бишкек шаарында АРИС жана Гипрострой уюмдары менен сүйлөшүүлөрдү 
жүргүзүп келдик. Долбоор январдын аягында даяр болуп, тендерди 2013-жылдын февраль айында Бишкек 
шаарында өткөрмөй болушту жана иштерди март айында баштоо пландаштырылууда.

2013-жылдын башы менен Хабитат кайрымдуулук фонду менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келишимдерге кол 
коюштук. Төрт-Күл АА боюнча 1 жылга 250 үйгө ысык-муздак сууларды  киргизип коюп бермек. Бул иш-чаранын 
жалпы суммасы 5 млн  сомдон ашат. Учурда Төрт-Күл жана Туура-Суу айылдарында суунун көлөмү тартыш болгону



үчүн долбоорду баштабай турабыз.
Долбоордун негизинде Туура-Суу  айылдын башына чоң резервуар курулуп, скважина аркылуу суулар 

толтурулат. Бул резервуардан Төрт-Күл айылындагы резервуарга чейин трубалар чоюлат. Туура-Суу айылынын 
жаңы конуштарына,Төрт-Күл айылынын жаңы конуштарына кошумча суу түтүктөрү тартылат.

Азыркы учурда СООППВда 5 кызматкер эмгектенет. Айыл өкмөтүнөн «Ырыскы-Суу» коомдук бирикмесине 
10 миң сом, Темир-Канат СООППВсына 5 миң сом бөлүнүп берилген.

Ички жолдордун начар абалы боюнча
Аймактын жолдору боюнча тиешелүү адистери жана 

демилгелүү топтун мүчөлөру тажрыйба алмашуу боюнча иш чарага 
катышышты. Тажрыйба алмашууну ӨСИ, Швейцария өкмөтүнүн 
колдоосуу менен уюштурган. Чуй облусунун Гавриловка жана 
Беловодск АӨ, Ивановка жана Логвиненко АӨнүн мыкты 
тажрыйбалары менен таанышып кайтышкан.

Алардан үйрөнгөн мыкты тажрыйбаларды айыл аймагында 
колдонуу үчүн керектөө иш чаралардын планын иштеп чыгышкан. 
Андан тышкары, демилге топтун мүчөлөрү менен жолдорду оңдоо 
боюнча план иштелип чыгарылды, аныкталган участок 9 км болду.

Жолдорду оңдоо боюнча атайын техника сатып алуу үчүн 2 млн 
335 миң сомго долбоор даярдалдан. Швейцария өкмөтү ӨСИ 
аркылуу 20 миң Швейцария франкы беришти (1 млн 26 миң сом), 
жана Ысык-Көл өнүктүрүү фонду 1 млн 335 миң сом бөлүп беришти. 
Бул акчага 2 жабдуусу бар 1 трактор-экскаватор МТЗ-82,1 сатылып 
алынды.

Айылдардын жолдорун оңдоо боюнча: Төрт-Күл айылына – 200 тн, Туура-Суу айылына – 800 тн, Темир-Канат 
айылына – 350 тн, кум-шагыл төгүлгөн. «Шоола Көл»   коомдук уюмунан  «Кырсыктарды алдын алуу» долбоорунун 
алкагында 100 миң сом Төрт- Күл айылына 100 миң сом Туура-Суу айылына жардам берип иштер аткарылган.

Төрт-Күл айыл өкмөтүндө 25 адамдан турган ыктыярдуу сактоочу кошуун түзүлгөн. Ал топ айыл менен жайлоо 
ортосундагы жолду оңдоого катышты. Жол оңдолуп калыбына келди.

Ашуунун жолун оңдоо
Алыскы жайлоого көчүп-конуучу жолдор жана сыртка ашуучу жолдор текшерилип кийинкиге оңдоо үчүн 

адистерге тапшырмалар берилди. 
«Жусу» көпүрөсүн оңдоо үчүн 4 миң сом көлөмүндө акча каражаты жеке ишкер тарабынан берилди, 2013-

жылы 2-кварталда «Кара-Тумшук» участкасына АРИС уюмунун жардамы менен 1 көпүрө курулат. Жеке ишкерлер 4 
миң сом жана жайыт комитети АРИС менен бирге 250 миң сом бөлүндү.

Социалдык объекттер
Туура-Суу айылынын спорт залы 

Ысык-Көл өнүктүрүү Фондунун 
эсебинен курулуп жатат. Азыркы күндө 
пландаштырылган куруу иштеринин 
90% бүткөрүлүп, ал аткарылган 
иштердин суммасы 13 млн. сомго 
барабар болду. 

Төрт-Күл айылындагы спорт 
з а л г а  к а р а л г а н  1 8  м л н .  с о м  
республикалык бюджеттен бөлүнгөн; 
учурда 2 млн сомдук иштер башталды.

Болот Мамбетов мектебинин №2-
корпусу 2 млн 200 миң сомго 
стимулдук грант менен капиталдык 
ремонт жасалууда. Б.Мамбетов 
мектебине 200 миң сомго Ысык-Көл 
өнүктүрүү фондунун эсебинен 
көмүркана курулууда, 300 миң сомго 
№ 2 - к о р п у с т у н  ж ы л ы т у у  
системасынын капиталдык ремонту 
жасалды, 50 миң сомго №1-корпустун 
жыйын залы, спорт залы жана 
ашканасынын жылытуу системасы 
жасалды.



Мектептер тууралуу маалыматтар Учурдагы оңдоп-түзөө иштери  Көмүр

Айылдарда мобилдик 
байланыштын жоктугу боюнча

М е г а к о м  м о б и л д и к  
компаниясынын антеннасын Туура-
Суу жана Темир-Канат айылдарында 
орнотууга келишимге кол  коюлду. 

Бала бакчалар жөнүндө
«Келечек»  бала бакчасы 1964-жылы курулган. Бакча 2 топко 

ылайыкташкан, учурда 72 бала тарбияланууда, 15 киши эмгектенет. 
Ал эми 2-топту ачуу үчүн республикалык бюджеттен 955 миң сом 
бүлөнгөн.

Ысык-Көл өнүктүрүү фондунан 350 миң сом бөлүнүп, ага 
жабдык сатылып алынган. Айыл өкмөтүнүн бюджетинен ар кандай 
инвентарларды сатып алуу үчүн 25 миң сом бөлүнгөн. 

Сырт өрөөнүнө көчмө бакча уюштурулган. Бакча уюштуруу 
үчүн айыл өкмөтү 22 миң сом, Сырттан көчүрүп келүү үчүн жайыт 
комитети менен бирге 6 миң сом бөлүндү. Бул бала бакчага 38 бала 
барды.

Антенналар 2013-жылдын I- II кварталында орнотулат.
«О» уюлдук антеннасын Б.Мамбетов мектебинин кочегарына 

орнотуу боюнча келишимдерге кол коюлду. 
Кол коюлган келишимдердин шарттарына ылайык, ар бир 

мобилдик уюм ай сайын жергиликтүү бюджетке ар бир антенна 
үчүн 3 миң сомдон төлөмөй болушту.

Айыл өкмөттүн кызматкерлеринин деңгээлин жогорулатуу 
боюнча 

· Нарын шаарында ӨСИ жардамы менен, компьютердик 
билим боюнча окууларга – 10 адам катышты, БУУӨП  
Бишкек шаары, электрондук айыл өкмөтү – 4 адам, 
Каракол шаары, аскердик эсепке алуу жана ӨКМ боюнча 
– 4 адам окуп сертификат алышты.

· ӨСИ жардамы менен «Бүркүт» электрондук программасы 
орнотулган. БУУӨП жардамы менен «Электрондук айыл 
өкмөтү» программасы орнотулду.

· Жергиликтүү бюджеттен 70 миң сомго: 1 ноутбук, 2 
компьютер алынган. ӨСИ аткарган Швейцария 
өкмөтүнүн долбоорунун жардамы менен жалпы эсеби 82 
миң сомго барабар болгон каражатка 1 ноутбук, 1 
проектор, 1 экран, 1 түстүү принтер, 1 сандык 
фотоаппарат сатылып берилген.

· Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 20 миң сомго 
бөлмөлөрдү актоо, сырдоо жүргүзүлдү  – 7 бөлмө, 17 стул, 
жалюздар сатылып алынды. ӨСИ аткарган долбоордун 
алкагында 17 миң сомго 30 стул сатылып берилди.

     · Туура-Суу, Темир-Канат айылдардын жолдорун оңдоо
· Жайыттарды тартипке келтирүү

Аткарылган иш чаралар:
1. Молдогазы көчөсүнө Чыгыш-электро ишканасынын жардамы менен 250 квт. 1 

подстанция орнотулду. Муса жана Такей көчөлөрүнө (Тош участкасына) Ысык-
Көл өнүктүрүү фондунун эсебинен 2 подстанция орнотуу иштери аткарылууда.

2. Бала бакча ачуу боюнча 10-декабрда, 2012 жылы БУУӨП «Жумуш үчүн азык-
түлүк» долбоору менен Төрт-Күл айылынын Кара-Суу участкасындагы бала 
бакчанын имаратын капиталдык оңдоп-түзөө боюнча долбоор түзүлүп кол 
коюлду. БУУӨП тарабынан 232 миң сом, жергиликтүү бюджеттен 120 миң сом, 
Ысык Көл облустук фондунан 350 миң сом берилет.

3. Ашуунун жолу боюнча, райондук деңгээлде атайын комиссия түзүлүп, жерине 
барып такталып, атайын адистерге смета түзүү боюнча тапшырма берилди. 

4. Туура-Суу айылына чейинки 5 км. жол 2013-жылы асфальт төшөлө турган болуп 
Транспорт жана байланыш министирлигинин планына 6 млн. сом киргизилди.

5. 2012-жылы Сырт өрөөнүнө 37 чабан көчүрүлдү. Чабандар үчүн Сыртта майрам 
уюштурулуп, балдар үчүн көчмө бала бакча уюштурулду. 

Кичи айылдык жыйындарды өткөрүү үчүн айыл башчы, 
мекеме жетекчилер менен чогуу,  жыйындарда элдерден 
түшкөн сын-сунуштарды карап чыгуу боюнча маалымат
Элден келген сунуштар:

· Жаңы конуштарга электр жарыгын алып келип, 
подстанция орнотуу

· Төрт-Күл айылынын Кара-Суу участкасына бакча ачуу
· Ашуунун жолдорун оңдоо 


