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                                                                                        «БЕКИТИЛДИ»  

                                         Таш-Мойнок АК №__________Токтому        

                                           «______»_________________2020-ж. 

                                            

Таш-Мойнок айылдык аймагынын жергиликтүү жамааты менен ЖӨБ органдарынын 2021-жылга карата 

БИРГЕЛЕШКЕН АРАКЕТТЕР ПЛАНЫ 

    
1. Багыты: ЖММ: 4) калкты ичүүчү суу менен жабдуу 

 
1) Таза суу маселеси 

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная-Маевка – 1105 адам (250 түтүн); Кызыл-Бирлик – 860 адам (126 түтүн); Прохладное – 840 
адам (241 түтүн) айылдарында таза суу кир, ылай, курттар чыгып, жергиликтүү калк колдонууга коркунучтуу болуп жатат. Мындан ар түрдүү 
оорулардын пайда болуусуна шарт түзүлүп жатат. Ар бир айылда резервуарлар бар, бирок суу топтолуучу резервуарлар тазаланбаган, тегереги 
тосулган эмес; мал жайылып, булгоодо. Ошондуктан резервуарларды тосуш керек деп коомчулук өзүнүн сунуштарын айтып жатат. Бул 
айылдарда ичүүчү суу кир, курттуу болуп агууда. 

Бенифициарлар – 5 463 ж. 

Максаты Тапшырмалар /иш чаралар Айылдын 
аталышы 

Мөөнө
тү 

Каржылоо Тараптар
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш
ка 

3 айылдын 
жашоочу-
ларынын 
2021-жылга 
сапаттуу 
таза сууга 
жеткилик-

1-тапшырма: 
1, 2, 3, 4 айылдарда суу түтүктөрүн 
оңдоо иштерин уюштуруу, суу 
топтогучтарды тазалоо 
Иш чаралар: 

1) Сметаны даярдоо 
2) Тендердик документтерди 

өткөрүү 

Горная-
Маевка, 
Кызыл-
Бирлик, 
Прохлад-
ное 

Май –
август 
2021-
ж.   

3000,0 

 

АӨ, айыл 
башчы-
лар, 
инвести-
ция адиси 

Суу түтүк-
төрүн оңдоо 
иштери 
уюштурулду 
(түрлөрү 
контрактта)  

2 резер-
вуар 
тазаланды 
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түүлүгүн 
жакшыртуу 

2-тапшырма: 
Айылдык аймактык финансы 
маселесин жакшыртуу. 
Иш чаралар: 

1) АА жашоочуларынан таза суу 
жыйымдарын анализдөө 

Жыйымдар-
дын анализи 
(отчет) 
даярдалды 

1 жолу 
сууну 
анализден 
өткөрүү 

3-тапшырма: 
Таза суу кызматын жакшыртуу. 
- АӨ, АК ишмердиги тууралуу 

жамааттын маалымдуулугун 
уюштуруу. 

- ТСКАККБнын отчеттук 
чогулушу. 

- Маалыматтык такталарга чыгаруу 
 

ТСКАКБнын 
отчеттук 
чогулушу өттү 

Прото-
кол  

 4-тапшырма:  
Аткарылган иштер боюнча 
маалыматтарды даярдоо жана элге 
таратуу. 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллетенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такталарына илүү. 
- Жыйындарда элге маалымат 

берүү 
 

 2021-
ж. 

     Айыл өкмөтү-
нүн отчету, чо-
гулуштардагы 
протоколдору-
нун көчүрмөсү 
жана өткөрүл-
гөн чогулуштар-
дын жыйынтык-
тары маалымат-
тык материал-
дары орнотул-
ган такталарга 
илинди. 
Бюллетендерь 
жазылып, сайт-
ка маалымат 
берилди 
 

1 бюл-
летень, 1 
маалымат 
сайтта, 1 
маалымат 
тактада, 
1 жыйын 
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2. Багыты: ЖММ 6) Калктуу конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу 
 

2) Ички жолдордун начардыгы.  
Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Аймак боюнча Беш-Күңгөй, Кызыл-Бирлик, Таш-Мойнок айылдарында жаңы көчөлөрдүн 
жолдору начар абалда, анткени көчөлөр жаңы пайда болуп жатканына байланышту, жолдору жакшы салынган жана тегизделген жок. Беш-
Күңгөй айылында 25ке жакын жаңы көчө бар, узундугу 1.5 км жакын, элдин саны – 3 729 адам.  
Таш-Мойнок айылында Беш-Күңгөй айылында 25ке жакын жаңы көчө бар, узундугу 500 м – 1,5 км жакын. Кызыл-Бирлик айылында  4 жаңы 
көчө бар, 500 м – 1,5 км жакын. 
Айылдардын ички көчөлөрүнүн жолдору начар болгондуктан, кечкисин ар түрдүү себептер менен үйлөрүнө кеч кайткан жарандарыбызга 
кыйынчылык алып келүүдө. Өзгөчө студенттер, түштөн кийинки сменде иштеген жарандар үйлөрүнө караңгыда кайтканда, коркунучтуу. 
Андан тышкары караңгыда жүрүшкөн тургундарга туура эмес жерди басып алып жыгылып, ар түрдүү жаракаттарды алууда. Ошон үчүн жаңы 
көчөлөрдү оңдоп-түздөш керек болуп жатат. 

Бенифициарлар – 5 230 ж. 

Максаты Тапшырмалар /иш 
чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнө
тү 

Каржылоо Тараптар
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш
ка 

Аймактагы 
айылдарда 
ички 
жолдордун 
абалын 
жакшыртуу 

1-тапшырма: 
Аймактагы бардык ички 
көчөлөргө шагыл төгүп 
тегиздөөнү уюштуруу. 
- Сметаны даярдоо. 
- Донорлорду издөө 

Беш-
Күңгөй, 
Кызыл-
Бирлик, 
Таш- 
Мойнок 

Май –
август 
2021-
ж. 

250,0 
– 
300,0 

 

  АӨ,  
айыл баш-
чылары, 
инвести-
ция адиси 

3 айылда 3 км жол 
тегизделди 

3 км 
жол 
тегизде
лди 

2-тапшырма:  
- Айылдын элдерин 

уюштуруу. 
- Тегиздөөлөрдө жар-

дамдашууну уюштуруу 

Ашар өттү. 
3 км жол тегизделди 

3 км 
жол 
тегиз-
делди 

 3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу: 

Бардык 
айылдар 

2021-
ж. 

    Айыл 
башчы-
лары, 
инвестици
я адиси 

Айыл өкмөтүнүн отче-
ту, чогулуштардагы 
протоколдорунун кө-
чүрмөсү жана өткөрүл-
гөн чогулуштардын 

1 бюл-
летень, 
1 маа-
лымат 
сайтта, 
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Иш-чаралар: 
- Маалымат 

бюллетенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат 

такчаларына илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү 
 

жыйынтыктары маалы-
маттык материалдары 
орнотулган такталарга 
илинди. 
Бюллетендери жазы-
лып чыкты жана сайтка 
маалымат берилди 

1 маа-
лымат 
такча-
да, 
1 
жыйын 

 
3. Багыты: Социалдык маселелер багытында ЖММ: 2) муниципалдык менчикти башкаруу 

 
3) АА жашоочуларынын балдарын бала бакчалар (кызмат) жетишсиз  

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Ар бир айылда балдар бала бакчага муктаж. Горная-Маевка, Беш-Күңгөй, Кой-Таш айылдарында 
бала бакчанын имараттарын кеңейтүүгө жана ремонтко муктаж. Кызыл-Бирлик, Таш-Мойнок, Прохладное айылдарында балдар бала бакчага 
муктаж.  

Бенифициарлар: 550  

Максаты Тапшырмалар /иш 
чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнө
тү 

Каржылоо Тараптар-
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
Беш-Күңгөй 
айылында 
жашоочулар
ынын 
балдарын 
бала 
бакчалар 
менен 
камсыздоо 

1-тапшырма. 
Беш-Күңгөй 
айылына өзүнчө бала 
бакча салуу 

Беш-Күңгөй 2021-
ж.  

50,0  24000,
0 
АРИС 

 АӨ, айыл 
башчы, 
инвестиция 
адиси 

100 орундуу бала 
бакча салынды 

100 
орундуу 

2-тапшырма. 
Иш-чаралар: 
- Бала бакча куруу 

үчүн тиешелүү жер 
тилкесин аныктоо. 

- Тиешелүү доку-
менттерди даярдоо. 

      Тиешелүү 
документтер 
даярдалды. 
Долбоор жазылды 
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- Демөөрчүлөрдү 
издөө, мекемелер-
ге кайрылуу 

 3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалымат-
тарды даярдоо жана 
элге таратуу: 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюлле-

тенине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такта-

ларына илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү 
 

Бардык 
айылдар 

2021-
ж. 

    Айыл баш-
чылары, 
инвестиция 
адиси 

Айыл өкмөтүнүн 
отчету, чогулуш-
тардагы протокол-
дорунун көчүрмөсү 
жана өткөрүлгөн 
чогулуштардын 
жыйынтыктары 
маалыматтык ма-
териалдары орно-
тулган такталарга 
илинди. 
Бюллетендери жа-
зылып чыгып, сайт-
ка маалымат 
берилди 

3 бюлле-
тень,  
3 маалы-
мат 
сайтта,  
3 маа-
лымат 
такчада, 
2 
жыйын 

 
4. Багыты: муниципалдык менчикти башкаруу; ЖММ: 2) муниципалдык менчикти башкаруу 

 
4) Окуучуларга билим алууга шарттардыны начардыгы.  

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная-Маевка айылындагы мектептин территориясы тосулган эмес. Таш-Мойнок, Беш-Күңгөй 
айылындагы мектептери окуу жабдууларга муктаж. 

Бенифициарлар – 3 220 

Максаты Тапшырмалар /иш 
чаралар 

Айылдын 
аталышы 

Мөөнө
тү 

Каржылоо Тараптар-
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
Окуучулар-
га билим 
алууга 

1. Тапшырма: 
Горная-Маевка 
айылында-гы мектептин 
территория-сын тосуу. 

Горная-
Маевка, 
Кой-Таш, 

2020 50,0 
 
30,0 

 500,0 
 
 
1500,0 

 АӨ, айыл 
башчыла-
ры, 

800 метр тосмо 
курулду  
 

800 метр 
тосмо  
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шарттарды 
жакшыртуу 

2. Тапшырма:  
3 мектепке керектүү 
окуу жабдууларды сатып 
алуу. 
Иш чаралар:  
- Сметасын иштеп 

чыгуу. 
- Тиешелүү мекемелерге 

кайрылууларды жолдоо. 
- Демөөрчүлөрдү табуу. 
- Демөөрчүлөргө 

кайрылуу 

Беш-
Күңгөй 

инвестиция 
адиси 

3 комплект 
компьютердик 
жабдуу 
 
3 класс-комплект 
эмеректер (парта, 
стул, доска, шкаф) 
сатылып алынды 
 

3 комплект 
компьютер
дик жабдуу 
 
3 класс-
комплект 
эмеректер 
(парта, 
стул, дос-
ка, шкаф) 
 

 3-тапшырма:  
Аткарылган иштер 
боюнча маалыматтарды 
даярдоо жана элге 
таратуу. 
Иш-чаралар: 
- Маалымат бюллете-

нине жазуу.  
- Сайтка чыгаруу.  
- Маалымат такталарына 

илүү. 
- Жыйындарда элге 

маалымат берүү 
 

Бардык 
айылдар 

2021-
ж. 

    Айыл баш-
чылары, 
инвестиция 
адиси 

АӨнүн отчету, чогу-
луштардагы прото-
колдорунун көчүрмө-
сү жана өткөрүлгөн 
чогулуштардын 
жыйынтыктары маа-
лыматтык материал-
дары орнотулган так-
таларга илинди. 
Бюллетендерь 
жазылып чыкты 
жана сайтка 
маалымат берилди 

5 бюлле-
тень, 5 маа-
лымат 
сайтта,  
5 маалымат 
тактада, 
3 жыйын 

 

5. Багыты: Инфраструктура.ЖММ 7) Коомдук жерлерди жарыктандыруу 
 

5) Аймактагы ички көчөлөргө жарыктандыруунун жетишсиздиги 

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная-Маевкада Жумалиев Токтор, Жапаров Качкынбай, Восточный, Насип уулу Садыр 
көчөлөрүндө; Кызыл-Бирлик айылында Мокушбек уулу Сейден, Муса у. Мусур, Сакы; Прохладное айылында Укранинская, Пушкин, 
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Восточный, Западный, 1-Май көчөлөрүндө; Кой-Таш айылында Кул уулу Кытай, Асанкул көчөлөрүндө, аймак боюнча ички көчөлөр 
жарыктандырылган эмес. Ар бир айылда борбордук көчөлөрдө жарыктынадыруу бар, бирок ички көчөлөрдө жок: Беш-Күңгөй айылында 25 
жакын көчө бар, узундугу 500м ден 1.5 км жакын, 110 карагай (мамыча) бар.  

• Кой-Таш айылында – 100 карагай 
• Прохладный айылында – 11 карагай 
• Таш-Мойнок айылында – 33 карагай 
• Кызыл Бирлик – 85 карагай 
• Горная-Маевка – 30 карагай 

Бардыгы болуп аймакта 369 карагай бар. 
Кечкисин ар түрдүү себептер менен үйлөрүнө кеч кайткан жарандарыбызга кыйынчылык алып келүүдө. Өзгөчө студенттер, түштөн кийинки 
сменде иштеген жарандар үйлөрүнө караңгыда кайтканда, коркунучтуу. Андан тышкары караңгыда жүрүшкөн тургундарга туура эмес жерди 
басып алууда, жыгылып ар түрдү жаракаттарды алууда. 

 
Бенифициарлар – 10 339 адам, АА жашоочулары 

Максаты Тапшырмалар /иш чаралар Айылдын 
аталышы 

Мөөнө
тү 

Каржылоо Тараптар-
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
Аймактагы 
ички 
көчөлөргө 
жарыктан--
дырууну 
орнотуу 

1-тапшырма: 
Бардык айылдардын ички 
көчөлөрүнө жарык чырактарын 
орноштуруу 
Иш-чаралар: 
- Сметасын даярдоо 
- Тендердик документтерди 

даярдоо 
 

Горная-
Маевка, 
Кызыл-
Бирлик, 
Прохладное, 
Кой-Таш, 
Таш-
Мойнок, 
Беш-Күңгөй 

2021 
38,0 
миң 
сом 

 

700,0 
мин сом 

(Беш-
Күңгөй) 

 

АӨ 
башчысы, 
инвестиция 
адиси, 
айыл 
башчы, 
ТЖМ 
адиси 

Көчөлөргө 
жарык 
орнотулду  

1 көчө 
жарыктан-
дырылды, 
__ карагай 
орнотулду 

2-тапшырма:  
- Жергиликтүү бюджеттен 

каражат бөлүштүрүү, 2021-
ж.бюджетке киргизүү. 

- Өнүктүрүү фондуна долбоор 
өткөрүү. 

Өнүктүрүү 
фонду 
долбоорду 
колдоду 
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3-тапшырма:  
АӨ, АК ишмердиги тууралуу 
жамааттын маалымдуулугун 
уюштуруу: 
- ЖӨБдүн отчеттук чогулушу. 
- Маалыматтык такталарга 

маалымат чыгаруу. 
- Муниципалдык сайтка 

маалымат жайгаштыруу 
 

Отчеттук 
чогулуш 
өттү. 
Маалымат 
сайтка 
киргизилди 

___ жыйын 
өттү; 
___ 
маалымат 
такталарга 
илинди 

 

6. Багыты: Инфрастурктура. ЖММ 11)Турмуш-тиричилик калдыктарын жыйноону, ташып кетүүнү жана 
керектен чыгарууну уюштуруу 

 
6) Айылдардын санитардык абалынын начардыгы.  

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная-Маевка жана Кызыл-Бирлик айылдарында таштанды чыгаруу уюштурулган эмес. Бул 
айылдар башында таштандыны сыртка чыгарбай эле жок кылышчу. Кийинки жылдары ар кай жерге төгө башташты. Таштандылар үйүлүп, 
жыттанып, тегерегиндеги жашагандарга ыңгайсыздык алып келүүдө. Андан тышкары бош жүргөн иттер чачып салат, жайылып жүргөн мал 
жеп алып, ооруп калууда. Ушунун баары жергиликтүү калктын ичинде ар түрдүү ооруларга туш болуусуна алып келүүдө. Жыйынтыгында: 
таштанды чыгарууну уюштуруш керек деп коомчулук талап кылууда. 

Бенифициарлар – 1 965 адам, 2 айылдын жашоочулары 

Максаты Тапшырмалар /иш-чаралар 
Айыл-

дын ата-
лышы 

Мөө-
нөтү 

Каржылоо Тараптар-
дын ка-

тышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
2 айылдын 
жашоочула
ры 50% 
таштанды-
ларын 

1-тапшырма: 
Таштандыларды чыгаруу тартибин 
ирээтке келтирүү. 
- Таштандыларды чыгаруучу 

күндөрдүн графиктерин даярдоо. 

Горная-
Маевка, 
Кызыл-
Бирлик 

2020-
2021 

+  - - АӨ,  
айыл баш-
чылары, 
ТЖМ 
боюнча 
адиси, 

График 
түзүлдү. 
Полигон 
аныкталды 
 

___түтүн 
таштанды-
ларын 
чыгарууга 
мүмкүнчү-
лүк алды 
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чыгаруусун 
камсыздоо 

- Таштандыларды төгүүчү жайларды 
аныктоо, полигон менен келишим 
түзүү 

киреше 
адиси 

2-тапшырма:  
- 2 айылдын жашоочулары менен 

акча төлөө боюнча келишим түзүү. 
- Акча каражаттарды чогултуу 

Абонеттер 
менен 
келишимдер 
түзүлдү 

___ түтүн 
менен 
келишим 
түзүлдү 

3-тапшырма:  
- Айылдын жашоочуларын таштан-

ды чыгаруу маалымат менен кам-
сыздоо, тарифтер менен 
тааныштыруу. 

- Таштандылардын ташып чыгаруу-
нун графиктерин коомдук 
жерлерге жайгаштыруу 

Маалымат 
жашоочу-
ларга 
берилди 

__жыйын 
өттү, 
___ жерге 
график 
боюнча 
маалымат 
жайгашты-
рылды 

 

7. Багыты: Социалдык тармак. ЖММ 18) Элдик көркөм чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү 
 

7) Коомчулук иш-чараларды жана майрамдарды өткөрүүгө шарттардын начардыгы.  
Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Горная-Маевка айылындагы клубдун имараты начар абалда, ремонт иштери керек. Горная-
Маевкада 1105 калк жашайт, алардын ичинде аялдардын саны 534. Бул айылдагы клуб оор абалда. Дубалдары эшилип, курап түшүп, 
жаракалар кетип, төбөсүнөн тамчы таап, кирүүгө мүмкүн эмес. Айылда ар түрдүү чогулуш, жыйындар өткөрүүгө мүмкүн эмес. Айылдын эли 
ар түрдүү иш-чараларды өткөрүүсүнө шарт түзүү үчүн клубду ремонттоо зарыл. 

Бенифициар – 1 105 жашоочу 

Максаты Тапшырмалар /иш-
чаралар 

Айыл-
дын ата-
лышы 

Мөө-
нөтү 

Каржылоо Тараптардын 
катышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык 

Инди-
катор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
Айылда 
майрамдык 
иш-
чараларды 
өткөрүүгө 

1-тапшырма: 
Горная-Маевка айылындагы 
клубга ремонт иштерин 
жүргүзүү 
Иш-чара:  

Горное-
Маевка 

2021 + - Донор-
лорду 
издөө 

- АӨ башчысы, 
айыл башчысы, 
инвестиция 
адиси, зав.клуб 

Смета түзүлдү __ өтүнүч 
кат 
жазылды 
__ 
кв.метр 
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шартты 
жакшыртуу 

- Ремонт иштерин жүргүзүү 
үчүн демөөрчүлөргө кат 
жазуу. 

- Ремонт иштерин жүргүзүү.  
- Ремонт ишинин сметасын 

иштеп чыгуу 

ремонт-
толду 

2-тапшырма: 
Каржылоо булактарын 
табуу 
- Жергиликтүү бюджетте 

кароо/маселесин киргизүү. 
- Донорлорду издөө, 

инвестиция тартуу 
 

Горное-
Маевка 

Июнь
-июль 
2020-
ж. 

+ - Донорл
орду 
издоо 

- АО башчысы, 
айыл башчысы, 
инвестиция 
адиси, зав.клуб 

Жергиликтүү 
бюджеттин 
долбооруна 
киргизилди. 
Донор /инвести-
ция тартылды 

 

 
8. Багыты: Социалдык тармак. ЖММ 20) Өспүрүм балдардга бош убактысыны өткөрүүгө шарттарды тузуу.  

 
8) Өспүрүм балдардга бош убактысыны өткөрүүгө шарттардын жоктугу.  

Көйгөйдүн аталышы жана сүрөттөлүшү: Таш-Мойнок айылындагы өспүрүм балдардын саны – 71, алардын ичинде кыздардын саны – 27. 
Прохладное айылында: өспүрүм балдардын саны – 109, алардын ичинде кыздардын саны – 57. Бул айылдарда бала бакча жок, андан тышкары 
балдар ойноочу аянттар жок. Балдар көчөлөрдө эле ойноп жүрүшөт, өзгөчө жайкы мезгилде кыйын. 

Бенифициарлар – _____ Таш-Мойнок жана Прохладное айылдарынын жашоочулары 

Максаты Тапшырмалар /иш-
чаралар 

Айыл-
дын ата-
лышы 

Мөө-
нөтү 

Каржылоо Тараптарды
н катышуусу 

Күтүлүүчү 
жыйынтык Индикатор ЖБ РБ Донор

лор 
Баш-

ка 
Өспүрүм 
балдардга 
бош 
убактысын 
өткөрүүгө 
шарттарды 
түзүү 

1-тапшырма: 
Балдар аянтчасын куруу. 
- Жер тилкесин даярдоо. 
- Сметаны даярдоо. 
- Тендерди жарыялоо. 
- Курулуш иштерин 

аткаруу 

Таш-
Мойнок, 
Прохлад
ное 

2021 + - +  АӨ башчысы, 
айыл башчы-
лары, инвес-
тиция адиси, 
ФЭБ башчы-
сы, тендер 
боюнча адис 

Жер тилкеси 
бөлүндү. 
Смета түзүлдү. 
Тендер 
өткөрүлдү. 
Курулуш иштери 
аткарылды 

__ кв.метр 
жери 
бөлүндү 
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 2-тапшырма: 
Каржылоо булактарын 
издөө. 
- Жергиликтүү бюджетке 

киргизүү. 
- Донорлорду издөө 

Таш-
Мойнок, 
Прохлад
ное 

2021 + 
 
 
 

- + - АӨ башчысы, 
айыл башчы-
лар, инвести-
ция адиси, 
ФЭБ башчы-
сы, тендер 
боюнча адис 

Жергиликтүү 
бюджетке 
киргизилди. 
Донорлор 
аныкталды 

 

 3-Тапшырма: 
- Эл менен жыйындарды 

өткөрүү 
- Маалымат такталарга 

маалымат жайгаштыруу 
- Сайтка маалымат 

киргизүү 

      АӨ башчысы, 
жооптуу 
катчы, ФЭБ 
башчысы 

Жыйын 
өткөрүлдү. 
Такталарга маа-
лымат илинди. 
Сайтка маалымат 
киргизилди 

__ жыйын 
өткөрүлдү. 
__ тактага 
маалымат 
илинди 

 

ДТ Лидери ___________ Инфраструктура багыты боюнча: Токторалиева Т 

ДТ Лидери ___________ Социалдык маселелер багыты боюнча: Шишбашова Б.М 

ДТ Лидери ___________ Түрдүү меселелер багыты боюнча: Джайчиев А.К   

 


