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2018-жыл үчүн БАПтын ишке 
ашырылышы тууралуу отчет

АӨ башчысынын отчету

Сатаров Эркинбек

Биргелешкен аракеттер
планы/Өнүктүрүү программасы

АРТЫКЧЫЛЫКТАРДЫ 
БИРГЕЛЕШИП 
АНЫКТОО:
ЖМБА;

Карылар тобу,
Жаштар тобу,
Орто жаштар тобу,
Эки кайрылуу, 

БИРГЕЛЕШИП 
ЧЕЧИМ КАБЫЛ 

АЛУУ:  
Жалпы чогулуштун
саны 3.

БИРГЕЛЕШИП ИШКЕ 
АШЫРУУ: 

Демилгелуу топ 
катышып,  квартал 
башчылары менен
биргеликте кочого
шагыл токту,  а.о
жаштар менен
биргеликте септик   
казып беришти.
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2018-2019-жылдарга  Ак-Тал АА боюнча 
БАПка кошулган артыкчылыктуу 

маселелердин  тизмеги

1. Ички жолдорго   шагыл  төгүү.
2. А.Жумалиев  көчөсүнө  тротуар  салуу.
3. Мектепке  чейинки  балдарды  тарбиялоого шарт  түзүү.
4. Жаш  өспүрүмдөрдүн  бош  убакыттарын  туура  эмес  терс  
жактарга  пайдалануулары.
5. Айылдык клубдун жылытуу системасы жок болгондуктан 
ар  кандай иш-чаралар өткөрүлбөй  калуусу.
6. А.Турдакунов  атындагы  мектептин  айланасын  тосуу.
7. И.Жусубалиев  жана  Ө.Алыбаев  көчөлөрүнүн  
жашоочуларынын  таза  сууга  жетпегендиги.
8. Окурмандар  үчүн  шарт  түзүү.
9. И.Жусубалиев  жана  Ө.Алыбаев  көчөлөрүндө  жарыктын  
жоктугу.
10. Бюджеттин  жетишсиздиги,  А/Ө  имаратынын  жылууту  
системасынын  жоктугунан  кызматкерлер  үчүн  шарттын  
жоктугу.

Кириш соз

Ак-Тал айыл аймагы

БАП 

Биргелешкен аракеттер планы Айылды Кенеш, 
Айыл окмоту жана демилгелүү топ менен 

бирдикте иштелип чыккан 

Айылдык Кенештин Токтому менен бекитилген
№ 7/5. 29.11.2017-жыл
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БАПты ишке ашыруунун 
жүрүшүндө кандай жыйынтыктар 

болду?

1. Ак-Тал айыл аймагындагы ички
жолдордун начарлыгы.

Ремонт иштери өткөрүлгөн
Ул.  И.Жусубалиев , 200 м 
Ул. О.Алыбаев 100 м
Жалпы 20 машина шагыл тогулду жана
откоолдорго 2 труба коюлду
Каржылоо: 
Жергиликтуу калк оздорунун
салымдары менен – 60,0 сом чыгымдалды.
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2. Ак-Тал айылынын элин таза суу менен
камсыз кылуу.

Ремонт иштери өткөрүлгөн
Таза суу толугу менен ремонт болду, 
500 метр узартылды
Колонка 28 суу чорголору
жаныртылды.Бир суу чоргосу коюлду.
Каржылоо: 
GIZ (Жайзет) уюму тарабынан – 1 680,0 

Жергиликтуу салым – 198,0

Жергиликтүү  жамаат менен  
иш алып  баруу.

Кайрылуулардын 
саны

Катышуучулар

Жалпы саны Алардын ичинде 
аялдар:

Чогулуштар 3 115 40

Айылдарда өткөн 
жыйындар

3 86 25

Коомдук 
бюджеттик 
угуулар

1 120 45

Жана башка
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Түшкөн кайрылуулар менен иш  
алып баруу

Кайрылуулардын 
жалпы саны

Электрондук 
кайрылуу

сунуш арыз даттануу

Жеке кайрылуу

Жамааттык 
кайрылуу

2

Калкты маалымдоо
 Маалыматтык такталарга илинди.  
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2019-жылы карала турган маселелер

 БАПта чечилбей кала берген маселелерди 
санап беребиз:

- Борбордук А.Жумалиев кочосуно тротуар 
салуу;

- Айылдык китепканада окурмандар учун шарт 
тузуу;

- Ак-Тал бала бакчасында мектепке чейинки 
жаш оспурумдорго ынгайлуу шарт тузуу;

- Айыл ичиндеги кочолорду жарыктандыруу

2019-жылга пландар

 Өткөн жылы чечилбей калган маселелерди 
кошуу

 Кошумча инвестициялык долбоорлорду 
киргизүү

 ЖМБА иш чарасын откоруу, койгойлорду 
аныктоо

 Айыл аймактын социалдык-экономикалык 
онугуу программасын иштеп чыгуу, 
бекиттируу, аткаруу.
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2020-жылга планды иштеп
чыгуу

- Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын 
изилдеп чыгуу.

- Айыл аймактын социалдык-экономикалык 
онугуу программасын иштеп чыгуу, бекиттируу, 
аткаруу.

- Коомдук бюджеттик угууларды өткөрүү.

- Эл алдында отчеттук иш-чараларды өткөрүү.

Көңүл бурганыңыз үчүн 
рахмат

АӨ менен байланышуу үчүн: 
60-1-14

АӨнүн сайты: www.Ak-Tal.kg 
AӨ


