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оз *пдынча башкар
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Кrrрrrr, Республипu."r""r, Окмотунун 2013-жылдын 8-майындагы Jф
,опъоrу ,.rr." бекитилген Кыргыз Республикасынын Окмотуно карашту
жергиликтyy оз аJIдынча башкаруу иштери жана этностор араJIы
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*u*"rr"nap Ъо-r.па мамлекеттик агенттиктин жобосун жетекчиликке
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1. Жергиликтyy жамааттын (айыл аймагынын) типтyy устав
(1-тиркеме) жана Жергиликтyy жамааттын уставын талкуулоо жана кабы
алуу боюнча нускама бекитилсин (2-тиркеме),
а-пдынча башка
Уrоштуруу иштери, жергиликтyy
органдарына усулдук жана ма€Lлыматтык колдоо корсотYy башкарм€tлыгы
жан
- Жергиликтyy жамааттын (айыл аймагынын) типтyy уставынбоюнч
жергиликтyy жамааттын уставын талкуулоо жана кабыл алуу
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
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органдарына ЖергиликтYy жамааттын уставын (айыл аймагынын) ишт9п
Жергиликту
кабыЛ алуусу, же мурда кабыл шIынган Жергили*,ТY
чыryУ жана кабыл
чыryу
жамааттарДын уставдарын ушул буйрук менен бекитилген ЖергиликтYд

жамааттын типтyy уставына ылайык
келтируyсy сунушталсын.
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буйругу кyчyн жоготту деп табылсын.
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аткарылышын контролдоо Кыргыз
Республикасынын Окмотуно караштуу
ЖергиликтYy оз алдынча башкаруу
иштери жана этFIостор ар€шык мамилелер
боюнча мамлекеттик
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М.Байдылдаевге жYктолсYн.

_J/
,\tф4!

Макулдашылды:
Стат-катчы

/

l)^/\HO^--J

!иректордун орун басары

FI.К. Алишеров
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