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Бипrкек шаары

ЖергиликтYy жамааттын (айыл аймагынын)
типтyy уставын бекитуу жонyllдо

дйыл аймагынын жергиликтYY жамаатыныII иш-аракеттерини

укуктук негиздерин оркyндотyy, чыцдоо жана айыл аймагыны

жергиликтYY жa*au""r""i" Уставын жергиликтYY оз *пдынча башкар

чойресундогy колдонуудагы мыйзамдарга _ылайык 
келтируy максать]щ

Кrrрrrr, Республипu."r""r, Окмотунун 2013-жылдын 8-майындагы Jф 25

,опъоrу ,.rr." бекитилген Кыргыз Республикасынын Окмотуно карашту

жергиликтyy оз аJIдынча башкаруу иштери жана этностор араJIы

*u*"rr"nap Ъо-r.па мамлекеттик агенттиктин жобосун жетекчиликке аJIы

буйрук берем:

1. Жергиликтyy жамааттын (айыл аймагынын) типтyy устав

(1-тиркеме) жана Жергиликтyy жамааттын уставын талкуулоо жана кабы

алуу боюнча нускама бекитилсин (2-тиркеме),

2. Уrоштуруу иштери, жергиликтyy оз а-пдынча башка

органдарына усулдук жана ма€Lлыматтык колдоо корсотYy башкарм€tлыгы

- Жергиликтyy жамааттын (айыл аймагынын) типтyy уставын жан

жергиликтyy жамааттын уставын талкуулоо жана кабыл алуу боюнч

нускаманы жергиликтyy оз апдынча башкаруу органдарына

жана тyшyндyруy иштерин жyрryзсyн;

- ЖергиликтYy жамаатынын типтYY уставын Кыргыз Республикасыны

окметуно караштуу Жергиликтyy оз аJIдынча башкаруу иштери жан

этностор ар€шык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктин расми
]

сайтына жайгаштырсын. 
l

3.АЙылаймактарынынжерГИликТYYоЗаЛДынЧабашкаоw, ,""
органдарына ЖергиликтYy жамааттын уставын (айыл аймагынын) ишт9п

чыryУ жана кабыЛ алуусу, же мурда кабыл шIынган Жергиликтучыryу жана кабыл алуусу, же мурда кабыл шIынган Жергили*,ТY

жамааттарДын уставдарын ушул буйрук менен бекитилген ЖергиликтYд



4. Агенттиктин областтардагы окYлдорY ЖергиликтYY жамааттарДын
уставдарын кабыл алынышы боюнчu ,п.р.йиктyy оз алдынча башкаруу1органдарынын иш-аракеттерине мониторинг жyрryзyп, анын жыйынтыгыбоюнча 2020-жылдын 10-rrоябрына 

"Ъиr" тийиштуу маалыматтардыберишсин. 
r{rrrrrmrlY lvrixaJ]

5, Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу Жергиликт\1, озалдынча башкаруу иштери }кlYа этностор ар€шык мамилелер боюнча;МаМлекеТТик агенттигинин ?оlД-*.,-пrt,, z1 -___-

жамааттын типтyy уставына ылайык келтируyсy сунушталсын.

vvl\rл1-1clмамлекеттик агенттигинин 2014-жылдын 4-мартындагы jYs 01-24 / 19буйругу кyчyн жоготту деп табылсын.
6. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо КыргызРеспубликасынын Окмотуно караштуу ЖергиликтYy оз алдынча башкарууиштери жана этFIостор ар€шык мамилелер боюнча мамлекеттикагенттигинин директорунун орун басары М.Байдылдаевге жYктолсYн.

Макулдашылды:

Стат-катчы

!иректордун орун басары

КоррупцияныI{ irлдыI{ а.ttyy боIоllча
ыйгарым укуктуу окyJly

Жергиликтyy оз алдыIrча башкарууну
оIlyктyрyy башкармаrIыгыныIl башчысы

укуктук камсыздоо болумунун башчысы .

Адмиlлистративдик жаI{а кадр иштери
болумунун башчысы

Атк.

УюштуруУ иштери, жсргиJIиктYY оз aлдынча
башкаруу органларыrIа усуллук х(ана
маzLп ы MaTTLIK KoJI/Ioo корсо.гYY
башrкармалыгыI IыI,I башчысы
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