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Араван айылы                                             №7-2                                    05.02.2019-жыл 
Кыргыз Республикасы 
 

Араван айылынын Наваи көчөсүнүн 
№89-үйүнүн тургуну Турсунов 
Нурмахаматтын арызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Наваи көчөсүнүн №89-үйүнүн тургуну Турсунов Нурмахаматтын 

Араван айылынын Х. Абдулла көчөсүндөгү жеке менчик турак үйүнүн жер аянтын, 
курулуштук багытын соода үйүнүн жер аянты багытына өзгөртүүгө   макулдук сурап 
жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып,  С. Юсупова айылдык 
Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Наваи көчөсүнүн №89-үйүнүн тургуну Турсунов Нурмахаматтын 
Араван айылынын Х. Абдулла көчөсүндөгү жеке менчик турак үйүнүн жер 
аянтыайыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен соода үйүнүн жер аянты 
багытына өзгөртүүгө макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын 
талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-жай 
жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 7-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                №7-3                                 05.02.2019-жыл 
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-
жылдын 1-январына карата 
жергиликтүү бюджетинин киреше 
боюнча калдыгы жөнүндө  

 
С. Юсупова айыл өкмөтү тарабынан даярдалып, айыл өкмөтүнүн 

экономикалык жана социалдык өнүгүүсүн 2019-жылга иникативдик божомолуна 
ылайык даярдалып, айылдык Кеӊештин туруктуу комиссиялары тарабынан айыл 
өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-январына карата жергиликтүү бюджеттин киреше 
бөлүгүнүн калдыгы жөнүндөгү маселени талкуулап, айылдык Кеӊештин 
депутаттары күн тартибиндеги маселени угуп жана талкуулап чыгып токтом 
кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 2019-жылдын 1-январына карата киреше 
боюнча калдыгы 530,5 миӊ сом, анын ичинен атайын каражат счетунун 
калдыгы 239,0 миӊ сом, бюджеттик счетун калдыгы 293,1 миӊ сом жана 
айыл чарба бөлүгүндө калган калдык 0,2 миӊ сом акча каражаттарынын 
пайдалануусу №1-тиркемеге ылайык бекитилсин. (№1-тиркеме тиркелет) 

2. Жогорудагы айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-январына карата киреше 
боюнча калдыгын пайдалануусу боюнча каржы министрлигинин Араван 
башкармалыгына смета түзүп тапшыруу айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы Р. 
Базарбаевге тапшырылсын.  

3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеӊештин 
экономика, бюджет жана каржы маселелери боюнча туруктуу 
комиссиясына тапшырылсын.  

 
 
 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
 



 
С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 7-
сессиясынын №7-3 сандуу 
токтомуна №1-тиркеме 

 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-январына жергиликтүү 
бюджетинин киреше бөлүгүнүн калдыгын пайдалануусу төмөнкүчө 

 
 

Берененин 

аталышы 

Берене Сумма (миӊ сом) Түшүндүрмө 

Ар түрдүү чыгымдар 2215 291,3  

Жалпысы  291,3  

Айыл чарбасы (атайын каражат) 

Чарбалык буюмдары 2222 0,2  

Бардыгы спец  0,2  

Билим берүү атайын каражат (балдар бакчасы) 

Тамак аш 2215 239,0  

Бардыгы 239,0  

Бардыгы атайын каражат 292,2  

Бардыгы бюджет жана атайын каражат 530,5  

 
 
 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
 ОШ ОБЛУСУ                                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                    АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                           С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 7-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                               №7-4                                 05.02.2019-жыл 
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
аймагындагы «Зилолсуу» 
ИСКАКБнын таза ичимдик сууга 
болгон тарифти бекитүү жөнүндөгү 
жалпы чогулушунун протоколун 
бекитүү жөнүндө 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы «Зилолсуу» ИСКАКБнын таза 
ичимдик сууга болгон тарифти бекитүү жөнүндөгү жалпы чогулушунун 
протоколун бекитүү жөнүндө коомдук бирикменин башчысы К. Моминованын 
билдирүүсүн угуп, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу монополияга 
каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Ош шаары жана Ош областы 
боюнча бөлүмүнүн 09.01.2019-жылдагы чыгуу №15/6 сандуу катын карап 
чыгыпжана талкуулап, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен С. 
Юсупова айылдык Кеңешитоктомкылат: 

ТОКТОМ: 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүнаймагындагы«Зилолсуу» 
ИСКАКБнынтазаичимдиксуугаболгонтарифти 
бекитүүжөнүндөгүжалпычогулушунунпротоколубекитилсин. 

2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүнаймагындагы«Зилолсуу»ИСКАКБнын 2019-
жылгакарататазаичимдиксуугаболгонтарифтеритөмөнкүдөйбекитилсин: 

- Менчик 
үйүнүничинентазаичимдиксууданпайдалангандарүчүнжанбашынабирайга– 20 
(жыйырма) сом; 

- Көчөдөташыптазаичимдиксууданпайдалангандарүчүнжанбашынабирайга– 15 
(онбеш) сом; 

- Менчик үйүнүничинде жаӊыдан таза суу түтүгүн ачуу үчүн - 5000 (беш миӊ) 
сом  



3. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын аймагында жашаган калкты 
таза ичимдик суу менен камсыз кылууда суу насосторун үзгүлтүксүзиштешин, 
ичимдиксуудусанитардыкнормасынажоопберүүсүнкамсызкылуу, 
сууданпайдалануучуларменентүзүлгөнкелишимдердинсандыкжанасапаттыкжаг
ынкарапчыгып, ичкирезервтерденпайдалануумененишжүргүзүү ИСКАКБнын 
жетекчиси К. Моминовага тапшырылсын. 

4. Учурдагы базар экономикасын эсепке алып, таза сууну өндүрүүгө 
жумшалуучу материалдардын базар бааларын жогорулашы, эмгек акыларынын, 
электр энергиясын, амортизациялык чыгымдардын жогорулашына 
байланыштуужыл ичинде жана кийинки жылдарда 
тазаичимдиксуугаболгонтарифти көтөрүүгө макулдук берилсин. 

5. Бул токтомдун аткарылышын 
көзөмөлгөалуужагыайылдыкКеңешининКенешининсоциалдык-маданий, 
укуктартип, 
депутаттыкэтикамаселелерибоюнчатуруктуукомиссиясынажүктөтүлсүн. 

 
 
 
 
 
 

С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                №7-5                                 05.02.2019-жыл 
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 2019-

жылга иш-чараларынын планын бекитүү 

жөнүндө. 

 
 

 
С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 2019-жылга түзүлгөн ишаракеттеринин планы 

менен таанышып, айылдык Кеӊешинин туруктуу комиссияларынын сунуштарын эске 

алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 

 
ТОКТОМ: 

 
1. С. Юсупова айылдыкКеӊешинин 2019-жылга түзүлгөниш-аракеттеринин планы 

бекитилсин. (тиркелет) 

2. АйылдыкКеӊешининпланынтолукаткарылышынкөзөмөлдөөайылдыкКеӊешининтөр

агасы К. Нарматовготапшырылсын. 

 
 
 
 
 

С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 6-
чакырык кезексиз 7-сессиясынын №7-5 
токтому менен бекитилген. 

 
С.Юсупова айылдык Кеӊешинин 2019- жылга карата иш-планы. 

 
1. 2019-жылда социалдык –экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында айыл 

өкмөтү тарабынан аткарылган иштер жана 2017-2020-жылдарга айыл Өкмөтүнүн 
өнүгүүсүн стратегиялык планы жөнүндө. 
2019-жыл               Файзуллаев Ш. 

      январь айы                     туруктуу комиссия 
2. С. Юсупова айыл  Өкмөтүнүн 2018-жылдагы бюджеттин аткарылышы жана 2019-

жылга бюджетин бекитүү жөнүндө. 
            2019-жыл          Базарбаев Р. 

январь айы                     туруктуу комиссия 
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган типтүү ченемдин негизинде айыл 

Өкмөтүнүн башчысынын сунушу боюнча айыл Өкмөтүнүн түзүмүн жана  штаттык 
бирдигин бекитүү. 
2019-жыл               Ш. Файзуллаев 

      январь айы                     туруктуу комиссия 
4. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин 2019-жылга иш-планын бекитүү жөнүндө. 

2019-жыл        Г. Мамытова 
январь айы                    туруктуу комиссия     
  
5. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы патент менен иш жүргүзүүчү 

субьектилердин патентин жана андан түшүүчү каражатты толук жергиликтүү 
бюджеттин эсебине түшүшүн камсыз кылуу жөнүндө. 
2019-жыл               Базарбаев Р 

апрель айы                     туруктуу комиссия 
6. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында 2019-жылды жазгы талаачылык 

иштердин жүрүшү жөнүндө. 
2019-жыл               Довидов И 

апрель айы                   туруктуу комиссия   
7. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы жалпы билим берүү мекемелеринде 

окуу тарбия иштеринин жана  мектеп окуучулардын арасында зордук 
зоомбулуктарды алдын алуу боюнча алып барып жаткан иштеринин абалы 
жөнүндө. 

2019-жыл            Давидов И, С. Юлдашова. 
апрель айы                    туруктуу комиссия  
8. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында калктын ден-соолугун чыӊдоо 

багытында үй-бүлөөлүк дарыгерлер тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан иштери 
жана мамлекеттик “Туберкулез”, энелик жана балалыкты коргоо программасынын 
аткарылышы жөнүндө. 
2019-жыл             УБДТнун башчысы  
апрель айы                        туруктуу комиссия 
                С. Юлдашова    

9. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында мөнөөттү аскерге чакырууга даярдык 
көрүү жөнүндө. 

2019-жыл          С. Таштемирова 
 апрель айы            туруктуу комиссия   

10. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-
экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2019-жылга 
белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы 
боюнча  отчет. 

 2019-жыл  



 июль  айы            Файзуллаев.Ш. 
                туруктуу комиссия 

11. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт жана 
миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы жөнүндө. 
 2019-жыл        Хакимова М,  
июль айы.               туруктуу комиссия. 

12. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагында укук  коргоо жана кылмыштуулуктун 
алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү тарабынан аткарылып 
жаткан иштери жөнүндө отчету. 

2019-жыл         Милициянын аймактык тескөөчүлөрү 
июль  айы        туруктуу комиссия  
13.  С. Юсупова айылдык округдук Кеӊешинин аймагындагы калкты таза ичимдик суу 

менен камсыз кылууда “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” ИСКАКБ леры 
тарабынан аткарылган иштер жөнүндө отчет.  
2019-жыл      ИСКАКБлеринин башчылары 

июль  айы        туруктуу комиссия 
 
14. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы куздук буудайларды коромжусуз өз 

мөөнөнтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи эгинди эгүүнү 
уюштуруу, айыл чарба эгиндеринин сугат суу менен камсыз кылуунун абалы 
жөнүндө. 

2019-жыл     Довидов И, айыл башчылары,  
июль  айы             туруктуу комиссия  
15. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы социалдык-маданий             

обөектилердин, элге билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана калкты 
кышка даярдоонун абалы жөнүндө. 

      2019-жыл         Давидов И 
сентябрь айы                                туркутуу комиссия 
16. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы  юридикалык жана физикалык 

жактардан салыктарды жана МФ жерлерине таандык ижарага берилген 
жерлердин ижара акыларын жыйноонун абалы жөнүндө. 

      2019-жыл                Базарбаев Р 
      сентябрь айы                  туркутуу комиссия           

А. Арапов 
17. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы  “Бирлик” үрөнчүлүк чарбасы 

тарабынан дыйкандарыбызга сапаттуу жогору түшүм берүүчү  үрөндөр менен 
камсыз кылууда алып барып жаткан иштери жөнүндө 
2019-жыл                Тажибаев Х  

 сентябрь айы                               туруктуу комиссия. 
18. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн социалдык төлөмдөргө болгон (электр энергиясынан, 

соц.фондко, жергиликтуу салыкка, ичимдик сууга) карыздарын өз убагында төлөп 
берүү боюнча аткарылган иштери жөнүндө. 
2019-жыл                Базарбаев Р 
сентябрь айы.               туруктуу комиссия. 

19. С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылда социалдык-экономикалык өнүгүүсүн 
камсыз кылуу багытында жана айыл Өкмөтү тараббынан 2018-жылга белгиленген 
айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы боюнча  отчет. 

   2019-жыл         Файзуллаев.Ш. 
декабрь айы.               туруктуу комиссия. 

20. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө жогорку органдардан, ишкана-мекемелерден келген 
токтом, буйрук, каттарды жана айыл тургундарынын арыздарын аткарылышы 
жөнүндө маалымат. 
2019-жыл                Ташполотов И 
декабрь айы.               туруктуу комиссия. 



21. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы айыл өкмөтү, аксакалдар сотунун 
жана аялдар Кенеши тарабынан аткарылган иштери жана диний экстримизимге 
каршы күрөшүүдө алып барып жаткан иштери  жөнүндө. 
2019-жыл       Давидов И, Гуламидинов З, Х. Байназарова 

      декабрь айы                               туркутуу комиссия 
22. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы юридикалык жана физикалык 

тараптардан алынуучу жергиликтүү салыктардын, төлөмдөрдүн  тарифтик 
стафкасын жана аларга коэффициент белгилөө жөнүндө.   
      2019-жыл       Базарбаев Р 

декабрь айы                               туркутуу комиссия 
22. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы “Араван-Тазалык”ишканасы 
тарабынан райондун борборунун көчөлөрүнүн айлана чөйрөсүн тазалыгы  жана 
жашылдандыруу боюнча алып барган иштери жүнүндө. 

2019-жыл           ишкананын жетекчиси 
декабрь айы                      туркутуу комиссия 

 
 
 
 

С. Юсупова айылдык  
Кеӊешинин жооптуу катчысы:     Г. Мамытова 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                               АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-2 22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын М. Султанов көчөсүндөгү 
№162-контурда жайгашкан 0,617 га 
жерди, балдар бакчасынын жер аянты 
катары айыл өкмөтүнүн муниципалдык 
менчигине каттоого алуу жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Султанов көчөсүндө  

жайгашкан№162-контурундагы 1 (бир) га жердин 0,29 га жер аянты мектептин жер 
аянты жана 0,045 га жер аянты скважинанын жер аянты катары 2003-жылдагы 
системалык каттоодо катталган. Андан калган 0,617 га жер аянты системалык каттоо 
мезгилинде катталбастан (отклонение) калган. Ошондуктан 0,617га жер аянтын балдар 
бакчасынын жер аянты катары айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине каттоо 
боюнча айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Фазуллаевдин билдирүүсүн карап чыгып, 
депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республиикасынын Жер 
Кодесинин 4-беренесин, Кыргыз мамлекеттик жерге жайгаштыруу боюнча долбоорлоо 
институту “Кыргызмамжердолбоор” Ош облустук жерге жайгаштыруу боюнча 
мамлекеттик ишканасынын 10.10.2018-жылдагы №01-8/5-02-02/116 сандуу корутундусун 
жана Араван (азыркы С. Юсупова) айылдык Кеӊешинин  26.04.2003-жылдагы 1-чакырык 
17-сессиясынын №17-7 сандуу токтомун жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык 
Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын М. Султанов көчөсүндө  
жайгашкан№162-контурдагы2003-жылдагы системалык каттоодо (отклонение) 
катталбаган  0,617 га жер тилкеси, балдар бакчасынын жер аянты  катары айыл 
өкмөтүнүн муниципалдык менчигине катталсын.  

2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигине катталган жер аянтын 
Араван райондук жер кадастры жана мамлекеттик каттоо башкармалыгында 
мамлекеттик каттоодон өткөрүү жана тийиштүү укукту күбөлөнтүрүүчү 
документтерин алуусу айыл өкмөтүнүн жер маселелери боюнча башкы адиси А. 
Мамаджановго жүктөлсүн.    

 
 
 
 
 С.Юсупова айылдык 
 Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                         КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                       ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                   АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                        С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-3  22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын В. Нишанов көчөсүнүн тургуну 
Базарабаева Караматхондын арызын 
кароо жөнүндө 

 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын В. Нишанов көчөсүнүн тургуну 
Базарабаев Караматхондын айыл өкмөтүнүн №162 сандуу контурундагы беш жылдык 
мөөнөткө ижарага алган   0,20 га жер аянтынын пайдалануу мөөнөтү аяктабастан, 
аталган жерди айыл өкмөтү тарабынан мамлекеттик керектөө үчүн алынып 
жаткандыгына байланыштуу, жерди калыбына келтирүү үчүн сарптаган акча 
каражаттарын төлөп берүүнү жана башка жерден ижарага жер берүүнү суранып жазган 
арызын жана айыл өкмөтү менен К. Базарбаеванын ортосундагы 05.02.2014-жылдагы 
келишимди карап чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова 
айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтү менен К. Базарбаеванын ортосундагы 05.02.2014-жылдагы 
келишимдин мөөнөтү аяктабагандыгына жана келишимдин шартында жер аянты 
мамлекеттик керектөө үчүн алынып жаткан учурда ижарага берүүчү тарабынан 
ижарачыга жерди калыбына келтирүү үчүн сарптаган акча каражаттарын төлөп 
берүү белгилендиктен айыл өкмөтүнүн эсебинен К. Базарбаевага компенсация 
төлөп берүү жана жердин ордуна башка жактан жер берүү айыл өкмөтүнө 
сунушталсын. 

2. Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери жана коомдук активисттер менен бирдикте                                     
К. Базарбаеванын жерди калыбына келтирүү жана көчөттөрдү отургузуу үчүн 
сарптаган акча каражаттарын чыгымдары эсептелинип, айыл өкмөтүнө 
компенсация төлөө үчүн акты тапшырылсын.    

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу айыл өкмөтүнүн жер, агрардык жана 
муниципалдык менчик маселелери боюнча башкы адиси А. Мамаджановго 
тапшырылсын.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                         ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                              АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                           С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-4  22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
 

«Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын 

эсептөөметодологиясынын жобосун 

бекитүү жөнүндө» 

 

С. Юсупова айылдык аймагынын чегинде кызмат 

көрсөтүүлөрдүннаркынэсептөөнү аныктоо максатында кызмат 

көрсөтүүлөрдүннаркынэсептөөметодологиясы 

жөнүндөжобонукарапжанаталкуулапС. Юсупова айылдык Кеӊеши 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 

1. Кызмат көрсөтүүлөрдүннаркынэсептөөметодологиясы жөнүндө жобо 

бекитилсин (жобо тиркелет). 

 

2. С. Юсупова айылдык аймагында кызмат көрсөтүүлөрдүннаркынэсептөө ушул 

жобонун негизинде жүргүзүлсүн. 

 

3. Бул токтомдун аткарылышын 

көзөмөлдөөжагыайылдыккеңештинэкономика, бюджет, каржы маселелери 

боюнча боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн. 

 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 



С. Юсупова айылдык кеңешинин 
2019-жылдын 22-мартындагы                 
6-чакырык кезексиз 8-
сессиясынын                     №8-4 
токтому менен бекитилген. 

 
 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын эсептөө методологиясы жөнүндө 
ЖОБО 

 
1. Ушул Жобо айылдык аймактын чегинде кызмат көрсөтүүлөрдүннаркын 
эсептөөнүнтартибинаныктайт. 
2. Тарифти эсептөөкызмат көрсөтүүлөрдүннормативдерине, 
рентабелдүүлүктүнжеткендеңгээлинэсепкеалуумененадистештирилген уюмдун иш 
жүзүндөгүчыгымдарынажарашажүзөгөашырылат. 
3. Тарифти жергиликтүүкеңешбекитетжана ал менчиктин бардык формасындагы 
кызмат көрсөтүүлөрдүжеткирүүчүлөрүчүнбирдиктүүболупэсептелинет. 
4. Кызмат көрсөтүүлөргөтарифтерэкономикалыкжактаннегизделген чыгымдарга (иш 
жүзүндөгүжана/жепландуу), 
арбирсубөектүчүнжекечеаныкталганпайданынкөлөмүнөжарашатармактынөзгөчөлүктөрүн
жанасалыкмыйзамдарындакаралгансалыктардыэсепкеалууменентүзүлөт. 
5. Тарифти 
бекитүүдөжергиликтүүкеңештинатынанжергиликтүүөзалдынчабашкарууорганыкызматкө
рсөтүүнүжеткирипберүүчүгөэкономикалыкжактаннегизделгенчыгымдардынордунтолтур
уунукамсыздапберет. 
6. Баа 
түзүүсистемасыкызматкөрсөтүүнүжеткирүүчүэкономикалыкжактаннегизделгенпайданыа
луусункамсыздайт. 
7. КТК чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүгөбаа (тариф) 
төмөнкүдөйформулабоюнчаэсептелинет:  

Т = Н + Р + С, мында: 

Т – КТК чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүгөтариф 

Н – кызмат көрсөтүүнүнөздүкнаркы 

Р – рентабелдүүлүкдеңгээлибоюнчакошумчанарк 

С – салыктар 

8. Кызмат 
көрсөтүүнүнөздүкнаркынэсептөөдөбугачейинкиотчеттукмезгилдегичыгымдаржөнүндөиш
жүзүндөгүмаалыматтар, ишкананынтехникалык-
экономикалыкжанафинансылыккөрсөткүчтөрү, 
уюмдунөндүрүшпрограммасыжанафинансылыкпланыколдонулат. 

 
9. КТК жыйноо жана чыгаруу боюнча жумуштардын өздүкнаркы 1-
таблицадакөрсөтүлгөнчыгымдардантүзүлөт. 

1-таблица. КТК жыйноо жана чыгаруу боюнча жумуштардын өздүкнаркы. 

№ Чыгымдардын курамы 



1 Чийки зат жана материалдар (Чийки заттын наркы) 

2 Айдоочулардын жана жүк ташуучу өндүрүштүкперсоналынын 
социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрүнкошкондо эмгек акы 
фонду (ЭАФ) (ЭАФнын наркы) 

3 Атайын автомобилдер үчүн отунга кеткен чыгымдар (Отундун 
наркы); 

4 Майлоочу жана башка эксплуатациялык материалдарга кеткен 
чыгымдар (Майлоочу м. наркы); 

5 Атайын транспорттун ремонтуна жана техникалык 
тейлөөсүнөкеткенчыгымдар (РТТнаркы); 

6 Амортизациялык чегерүүлөр (А.наркы); 

7 Административдик чыгашалар (Адм. наркы); 

8 Жалпы чарбалык чыгашалар (ЖЧ. наркы). 

 

10. Материалдык чыгымдар материалдардын чыгаша нормаларына жараша 
эсептелинет. Алар төмөнкүдөйнегиздербоюнчабелгиленет: 
- кызмат 
көрсөтүүнүнбултүрүбоюнчааныкталгантехнологиялыкпроцессбоюнчачыгашалардыннорм
алары–эгерденормативдерболбосо, андачыгашалархронометраждык 
изилдөөнүнжыйынтыктарыбоюнчабекитилет1. 

11. Социалдык камсыздандырууга 
чегерүүлөрмененайдоочулардынжанажүкташуучулардын ЭАФны 
эсептөөтөмөнкүформулабоюнчажүзөгөашат: 
ЭАФ наркы = ∑ (ЭА наркы.р.i*N*n*) СоцК, мында: 

ЭАФ наркы – айдоочулар жана жүк ташуучулар өндүрүштүкперсоналынынЭАФ 

ЭА наркы.р.i – негизги өндүрүштө i-кесиби боюнча иштеген жумушчулардын эмгек 
акысы; 

N – i-кесиби боюнча иштегендердин саны; 

n – отчеттук мезгилде айлардын саны; 

СоцК – социалдык камсыздандыруу коэффициенти, ал 
төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

СоцК = 1+ С/100, мында 

                                                           
1Хронометраждык изилдөө жүргүзүү тартиби 1-тиркемеде берилген. 



С – социалдык камсыздандыруу 
жөнүндөмыйзамдармененбелгиленгенсоциалдыккамсыздандыруугачегерүүлөрдүн %. 

12. Ишкананын негизги жумушчуларынын жана калган кызматкерлеринин эмгек 
акысын түзүүтартибинкызмат 
көрсөтүүнүжеткирүүчүнүнжеанынуюмдаштыруучусунунатынанжумушберүүчүаныктайт. 
Уюмдаштыруучукатарыжергиликтүүөзалдынчабашкарууорганычыкканкызматкөрсөтүүнү
жеткирүүчүүчүнэмгекакынытүзүүтартибинишкананынсоциалдыкөнөктөштүкорганыжөнгө
салат. 
13. Эмгек акыны 
эсептөөусулукоммуналдыкчөйрөдөгүнегизгикызматкерлердинтийиштүүтобуүчүнУлуттукс
татистикакомитетининмаалыматтарыныннегизиндеэсептелинет. 

 

14. Атайын автомобиль үчүн отунга чыгым (Отундун Н) 
төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

ОтундунН = ОтундунЧ*ОтундунБ, мында: 

ОтундунЧ – отундун чыгымы, литр менен; 

ОтундунБ – отундун бир литринин баасы, сом/л. 

Отундун чыгашасы КТК чыгаруу боюнча жумушка кеткен отундун чыгашасынын жана 
кошумча акыны эсепке алуу менен отундун кошумча чыгашасынын суммасы катары 
аныкталат: 

ОтунЧ = Чкм + КошумчаЧ, мында: 

Чкм – КТК чыгаруу боюнча жумуштарга кеткен отундун чыгашасы (л) атайын 
автомобилдер 
үчүнотундунчыгашасынынбекитилгенжекенормаларыныннегизиндеаныкталат. 
АлэмиаларболбогонучурдаТранспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2015-
жылдын 30-декабрындагы №366 “Автомобиль транспортунда отунду жана майлоочу 
майларды чыгымдоонун линиялык ченемдерин колдонуу боюнча эрежелер жана 
аларды эсептөө методикасы” Буйругунун негизинде аныкталат. 
 
Чкм= Hкм х Lжалпы/100, мында: 
 
Hкм – атайын машинанын 100 км жүрүүгөкеткенотундунчыгашанормасы, 
алавтомобилдинтехникалыкмаалыматтарыбоюнчааныкталат, 
Lжалпы – отчеттук мезгил үчүнатайынмашинанынжалпыжүрүүузундугу, кмменен; 
100 – Нкм отун чыгашасынын нормасы эсептелинген аралык. 
 
КошумчаЧ – кошумча акыны эсепке алуу менен отундун кошумча чыгашасы (л), 
төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

КошумчаЧ = ∑ (Чкм* 0,01 х Di), мында: 

Di – кошумча акы же Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2015-жылдын 
30-декабрындагы №366 “Автомобиль транспортунда отунду жана майлоочу майларды 



чыгымдоонун линиялык ченемдерин колдонуу боюнча эрежелер жана аларды 
эсептөө методикасы” Буйругунун негизинде аныкталган нормага азайышы (%). 

15. Майлоочу жана башка эксплуатациялык материалдарга чыгымдар атайын 
автомобиль 
үчүнбелгиленгенматериалдынарбиртүрүбоюнчанормативдикчыгашалардыннегизиндеан
ыкталат. 
Зарылболгонматериалдардынтизмегижаначыгашалардыннормаларытехникалыкпаспор
ттуннегизиндеатайынавтомобилдинтехникалык маалыматтарына жараша аныкталат. 
Майлоочу материалдардын чыгашасы отундун литр менен эсептелинген чыгашаларына 
жараша килограмм менен нормалары боюнча белгиленет. 

Майлоочу материалдарга чыгымдар төмөнкүформулабоюнчааныкталат: 

МайлоочуБ = (ОтунЧ * МайлоочуН * ӨткөрмөК) * МайлоочуМатБ,мында: 

ОтунЧ – кошумча акыны эсепке алганда негизги отундун чыгашасы, литр менен; 

МайлоочуН – майлоочу материалдардын чыгашасынын нормасы, кг/л, л/л; 

ӨткөрмөК–көлөмдүккөрсөткүчтөрдүсалмактыккөрсөткүчкөөткөрмөкоэффициенти, зарыл 
болгондо колдонулат; 

МайлоочуМатБ – майлоочу материалдардын көлөмүнүн (салмагынын) бирдигинин 
чекене баасы, сом/кг, сом/л. 

16. Атайын автомобилдин ремонтуна жана техникалык 
тейлөөсүнөкеткенчыгымдартөмөнкүформулабоюнчааныкталат: 

РТТн = ЭАФн+Тн+Мн, мында: 

ЭАФн – ремонт жасаган жумушчулардын эмгек акы фонду, сом менен (ушул бөлүмдүн 2-
пунктундакөрсөтүлгөндөйаныкталат); 

Тн – атайын транспорт үчүнтетиктергекеткенчыгымдар, сомменен; 

Мн – материалдарга кеткен чыгымдар, сом менен. 

Тн жана Мн атайын транспорттун жүрүүгөкеткен 1000 
километринетехникалыктейлөөнүнжанаремонттунбардыктүрлөрүбоюнчажумуштардынб
ардыктүрлөрүнжүзөгөашырууүчүнтетиктержанаматериалдарбоюнчачыгымдардынколдон
уудагынормативдерибоюнчааныкталат: 

Тбаасы = (Тн / 1000) * Lжалпы, мында: 

Lжалпы – отчеттук мезгилде атайын автомобилдердин жүрүүсүнүнжалпыузундугу, км 
менен; 

Тн – атайын автомобилдин 1000 километрге 
жүрүүсүнөкошумчатетиктербоюнчачыгымдардыннормативи, сом/1000км, техникалык 
паспортко ылайык, автомобилге 



мезгилдүүтехникалыктекшерүүжүргүзүүбоюнчаталаптардыннегизиндеаныкталат. 
Кошумчатетиктергежанаматериалдаргачыгашалардыуюмдунжетекчисижеуюмдаштыру
учубелгилегенбелгилүүмезгилүчүнишжүзүндөгүчыгымдарбоюнчаорточомаалыматтарды
н негизинде аныктоого уруксат берилет. 

1000 – жүрүүаралыгы, алүчүнТннормативианыкталган. 

Ушундай эле жол менен МайлоочуМатБ эсептелинет. 
 

17. Негизги каражаттардын амортизациясы алардын пайдалуу кызматы аяктаган 
мөөнөткөчейинсистемалуунегиздечегерилип турат. Амортизацияны эсептөөусулуболуп, 
аныбирдейчегерүүэсептелинет (баасы / кызматөтөөмөөнөтү = 
жылынаамортизациянынсуммасы). Пайдалуу кызмат 
өтөөмөөнөтүнтехниканынжанажабдуунунтехникалыкпаспортундагымаалыматтардыннег
изинде, ошондой эле 
мүлкээсижебулмүлктүколдонуучуаныктаганпайдалууколдонуунункүтүлгөнмөөнөтүнөыла
йыкчарбажүргүзүүчүсубөектөзүаныктайт. Пайдалуукызматөтөөмөөнөтү–
булубакытмезгили, 
анынаралыгындачарбажүргүзүүчүсубөекттийиштүүактивдиколдонууну пландайт. Чарба 
жүргүзүүчүсубөектнегизгикаражаттардынамортизациясынсалыкмыйзамдарынаылайыкч
егерсеболот. 

 
18. Амортизациянын нормасы төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

Наi = (Саi / Бсi)*100%,мында 

Hoi - i обөектиси боюнча чегерүүлөрдүннормасы, %, ал 
мүлкээсианыктаганпайдалууколдонуумөөнөтүнөжарашакабылалынат. 
Саi – жылына i обөектисинин амортизациясынын суммасы (сом менен) 

Бсi - i обөектисинин баланстык наркы (сом менен) 

i обөектисинин жылдык амортизация суммасы (%) төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

Саi = С об. / Sп.д.,мында 

С об – сатып алынган обөекттин (мүлктүн) баасы (сомменен) 

Sп.д. – амортизациянын пайдалуу мөөнөтү, анымүлктүнколдонуучусужеээсибелгилейт 
(жылдарменен) 

Кызмат көрсөтүүнүнөздүкнаркынааныөндүрүүүчүнколдонулган бардык 
амортизацияланган обөекттердин (мүлктүн) суммасыкошулат: 

Са= СУММА (Бci х Hoi),мында: 
Са – продукциянын (кызмат көрсөтүүнүн) 
өздүкнаркынакошууүчүнамортизациянынсуммасы 
Бci - i обөекттин баланстык баасы (сом менен); 
Hoi – амортизациянын нормасы, ал төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 
Нoi = (Cai /Соб)*100   
Азайган калдык усулун колдонуу менен, ишкана амортизацияны чегерүүнүжүргүзөт.  



19. Административдик чыгашалардын курамына төмөнкүдөйчыгымдаркирет: 

a) Социалдык камсыздандырууга чегерүүлөрменен, башкаруучулук жана жалпы 
чарбалык персоналга кирген кызматкерлердин эмгек акысын төлөө. 

 Мамлекеттик бюджеттен каржыланган, башкаруучулук функцияларды аткарган 
ишканалардын жетекчилеринин жана кызматкерлеринин эмгек акысы уюмдаштыруучу 
тарабынан аныкталат жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 163-беренеси 
менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы№407 
“Мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдарда ишкана жетекчисине, анын орун 
басарларына жана башкы бухгалтерине эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө” Жобо 
менен жөнгөсалынат. 

b) Башкаруучу функцияларды аткарган жана мамлекеттик бюджеттин эсебинен 
каржыланган ишкананын жетекчисинин жана кызматкерлеринин иш сапарына кеткен 
чыгашалар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 
“Командировкалык чыгымдардын нормаларын 
белгилөөжанаалардынордунтолтуруунунтартибижөнүндө” токтомунун негизинде 
аныкталат. 

c) Почта, телефон жана байланыштын башка чыгашалары жана коммуналдык 
кызмат 
көрсөтүүлөржеткирүүчүуюмдарменентүзүлгөнкелишимдердиннегизиндеаныкталат. 

d) Административдик кеңсеникүтүүбоюнчачыгашалар: кеңсе, идишжуучукаражаттар, 
техникалыккоопсуздуккаражаттарыжанабашкаушулөңдүүчыгашаларөткөнмезгилдегииш
жүзүндөгүкеректөөлөргөжеишжүзүндөгүчыгашаларга жараша аныкталат. 

e) Кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо үчүнакы. 
Каржылооишкананынөзүнүнкадрларындаярдоопланыныннегизиндеаныкталат. 

20. Эгерде ишканада административдик персонал ишмердүүлүктүн ар кандай 
түрлөрүнбашкаруунукамсыздаса, андаконкреттүүкызмат 
көрсөтүүнүнөздүкнаркынаишкананынбардыкчыгашаларынасалыштырма катышында 
административдик чыгашалар кошулат. Салыштырма салмак 
төмөнкүформулабоюнчаэсептелинет: 

Чсс=АдмЧ/С*100, мында 

Чсс – чыгымдардын салыштырма салмагы, % менен, 

АдмЧ – административдик чыгашалар боюнча чыгымдар, сом менен, 

С – ишкананын (кызмат көрсөтүүнүн) бардыкчыгымдарынынсуммасы. 

21. Жалпы чарбалык чыгашалардын курамын төмөнкүлөркирет: 
- көмөкчүжумуштарүчүнматериалдаржаначийкизат, 

- негизги өндүрүштүнишинкамсыздаган персоналды күтүү, 



- кызмат 
көрсөтүүнүжеткирүүчүлөрменентүзүлгөнкелишимдердиннегизиндеэсептелингенкоммуна
лдыкчыгашалар. 

22. Пландалган пайда (Р) – бул 
жергиликтүүченемдикукуктукдокументтермененбелгиленгенэсептиккөрсөткүч. 
Пландалганпайдарентабелдүүлүктүнбелгиленгендеңгээлибоюнчабардыкчыгымдарданүл
үшкатарыэсептелинет. 
23. Пландалган пайданы төмөнкүформулабоюнчаэсептөөгөуруксатберилет: 

Р = V – Соб,мында 

Р – пландалган пайда 

V – кызмат көрсөтүүдөнишкананынпландалганжылдыктүшкөнкирешеси, сом менен 

Соб – ишкананын кызмат көрсөтүүнүөңдүрүүгөкеткенчыгымдары. 

24. Салыктардын тизмеги жана ставкалары салык мыйзамдарына ылайык 
белгиленет.  
25. КТК жыйноо жана чыгаруу тарифинин баасын айыл 
өкмөтүнүнатынанжергиликтүүөзалдынчабашкаруунунаткаруучу органы эсептейт. 
26. Тарифти бекитүүжөнүндөчечимдижергиликтүүкеңешкабыл алат. 

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№1 тиркеме 

Өндүрүлгөн жумуштарга/кызмат көрсөтүүлөргө хронометраждык байкоо жүргүзүү тартиби 

Хронометраж – бул жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүүнүн технологиялык картасында 
көрсөтүлгөн айрым операцияларды аткарууга кеткен убакыт, чийки зат, материал чыгымдарын 
изилдөө усулу. 

Хронометражды ЖӨБдүн аткаруучу органынын башчысы же анын ыйгарым укуктуу адамынын 
буйругунун негизинде түзүлгөн комиссия жүргүзөт. 

Жумуштардын толук циклин аныктоо үчүн өлчөөлөр этап-этабы менен жүргүзүлөт, мында тараза, 
секунда эсептегич, сантиметр лентасы, рулетка ж.б. өңдүү тийиштүү аспаптар колдонулат. 

Хронометраж конкреттүү обөект боюнча жумуштарды/кызмат көрсөтүүлөрдү өңдүрүүнүн 
технологиялык карталарында белгиленген тартип боюнча жүзөгө ашырылат. 

Эмгекке кеткен чыгымдардын хронометражы ар бир операция боюнча өзүнчө жүргүзүлөт. Катталган 
убакыт операциялар боюнча кошулуп, эмгекке кеткен чыгымдардын таблицасында көрсөтүлөт жана 
төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

Тч = tmin/60min, мында: 

Тч – операцияны аткарууга кеткен убакыт, саат менен; 

tmin – операцияны аткарууга кеткен убакыт, минута менен; 

60min – бир саатка барабар минутадагы убакыт, минута менен. 

Хронометраж процессинде белгиленген убакыт нормативдүү болуп эсептелинет жана технологиялык 
процесс өзгөргөн учурда гана өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде технологиялык процесске эмгекке кеткен 
чыгымдын көлөмүн азайткан инновациялар киргизилсе, анда эмгекке кеткен чыгымдын жаңы 
нормативин белгилөө менен кошумча хронометраж жүргүзүлөт. 

Эмгекке кеткен чыгымдар боюнча белгиленген нормативдердин негизинде эмгек акы боюнча 
жумуштардын пландуу баасы төмөнкү формула боюнча аныкталат: 

Б= Тч х СТС х Жс, мында: 

Б – жумуштардын баасы, 

Тч–операцияны аткарууга кеткен убакыт (норматив), саат менен; 

СТС – жумушчунун саатына тариф ставкасы; 

Жс – жумушчулардын саны. 

Чийки заттын жана материалдардын чыгашалары боюнча нормативдер болбогон учурда 
хронометраждын негизинде нормативдерди белгилөө сунушталат. Материалдык чыгымдар төмөнкү 
формула боюнча эсептелинет: 

Мсумма=Мсаны х Мб, мында: 

Мсумма – материалдык чыгымдардын суммасы, сом менен; 

Мсаны – колдонулган материалдардын саны, 

Мб – материалдын базар баасы. 

 

 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
жоопту катчысы                                           Г. Мамытова 

 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                         ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                        С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-5  22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
«Биргелешкен мониторинг жана 
баалоо тобунун жобосун бекитүү 
жөнүндө» 

 
С. Юсупова айылдык аймагынын чегинде 

жергиликтүүкызматкөрсөтүүлөрдүнсапатынизилдөөбоюнчабиргелешкенмонитори
нгжанабаалоотобунунишмердүүлүгүнүнмазмунунжанатартибинаныктоо жана 
жергиликтүүжамааткаберилгенкызматкөрсөтүүнүн, жумуштардын сапатына 
мониторингдик изилдөөжүргүзүүмаксатындабиргелешкен мониторинг жана 
баалоо тобу жөнүндөжобонукарапжанаталкуулапС. Юсупова айылдык Кеӊеши 
 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
 

1. Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу жөнүндөжобо бекитилсин. 
(жобо тиркелет). 
 

2. С. Юсупова айылдык аймагында биргелешкен мониторинг жана баалоо 
ушул жобонун негизинде жүргүзүлсүн. 
 

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагыайылдыккеңештин 
социалдык-маданий, укук тартип, депутаттык этика маселелери боюнча 
туруктуу комиссиясына жүктөлсүн. 

 
 
 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 



С. Юсупова айылдык кеңешинин 
2019-жылдын 22-мартындагы                 
6-чакырык кезексиз 8-
сессиясынын                     №8-5 
токтому менен бекитилген.  

 
Биргелешкен мониторинг жана баалоо тобу жөнүндө 

ЖОБО 
 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Жобо айылдык аймактын чегинде 

жергиликтүүкызматкөрсөтүүлөрдүнсапатынизилдөөбоюнчабиргелешкенмониторингж

анабаалоотобунун (мынданары–БМжБТобу) 

ишмердүүлүгүнүнмазмунунжанатартибинаныктайт. 

1.2. БМ ж Б Тобу 

жергиликтүүжамааткаберилгенкызматкөрсөтүүнүн/жумуштардынсапатынамонитори

нгдикизилдөөжүргүзүүмаксатындатүзүлөт. 

1.3. БМ ж Б Тобунун мүчөлөрүнүнкурамыыктыярдуунегиздетүзүлөт, 

агажергиликтүүөзалдынчабашкарууорганынынадистери, 

жергиликтүүкеңештиндепутаттары, тартылганадистер, 

бейөкмөтуюмдардынөкүлдөрү, ишкерлержанажергиликтүү жамааттын жашоочулары 

кирет. 

1.4. БМ ж Б Тобу өзишмердүүлүгүнүнжыйынтыктарыбоюнчаайылөкмөтбашчыга, 

айылдыккеңештинтөрагасынажанажергиликтүүжамааткаотчетберет. 

ОтчеттуулуктунформасынТоптунмүчөлөрүаныкташат.  

2. БМ ж Б Тобунун компетенциясы 

2.1. БМ ж Б Тобунун ишмердүүлүгүнүннегизгибагыттарыболуптөмөнкүлөрэсептелинет: 

- кызмат көрсөтүүнүнсапатынбаалоо; 

- кызмат көрсөтүүнүн кабыл алынган стандарттарга шайкештигин баалоо;  

- колдонулган ресурстардын сапатын баалоо; 

- комплекстүүанализжанабаалоо. 

2.2. БМ ж Б Тобунун компетенциясына төмөнкүлөркирет: 

- жергиликтүүкызматкөрсөтүүлөрдүнсапатынажананатыйжалуулугунамониторингди

кизилдөөлөрдүжүргүзөт; 

- процесске жана жетишилген максаттардын эффективдүүлүгүнөанализжүргүзөт; 

- алынган жыйынтыктарды иштетет жана аларга анализ жүргүзөт; 

- сунуштамаларды иштеп чыгат; 

- жыйынтыктарды жыйналыштарда талкуулайт; 

- мониторингдин жыйынтыктарына эсеп жүргүзөт. 



2.3. БМ ж Б Тобунун укуктары: 

- кызмат көрсөтүүлөрдүжеткирүүчүлөрдөнмаалыматалууга; 

- БМ ж Б Тобунун компетенциясына кирген 

изилдөөлөрдүжүргүзүүүчүнайылөкмөтбашчысынанжанакызматкерлеринензарылдо

кументтердижанаматериалдардыалуугаукуктуу. 

2.4. Айыл өкмөтбашчысына, 

айылдыккеңештинтөрагасынажанажергиликтүүжамааткамониторингдикизилдөөлөрд

үнжыйынтыктарынберүүгөукуктуу. 

3. БМ ж Б Тобунун мүчөлөрү. 

3.1. БМ ж Б Тобунун мүчөлөрүукуктуу: 

- БМ ж Б Тобунун иш процессинде өзкаалоолорун, шектенүүлөрүн, 

тыянактарынайтууга;  

- БМ ж Б Тобунун каалаган кызыктырган мезгили ичинде ишинин абалы жана 

жыйынтыктары жөнүндөмаалыматалууга;  

- БМ ж Б Тобунун курамынан каалаган учурда чыгууга. 

3.2. Мониторинг тобунун мүчөлөрүнүнмилдеттери:  

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана БМ ж Б Тобу 

жөнүндөушулЖобонуналкагындаишжүргүзүүгө; 

- топтун жетекчисине өзишининжыйынтыктары жөнүндөотчеттордуберүүгө;  

- топтун жетекчисинин тескемелерин аткарууга. 

4. БМ ж Б Тобунун ишмердүүлүгүнүнченемдик-укуктуккоштоосу 

4.1. БМ ж Б Тобу 

өзишмердүүлүгүндөКыргызРеспубликасынынмыйзамдарынынченемдеринкарманууг

атийиш. 

5. БМ ж Б Тобунун ишмердүүлүгүнүнтартиби 

5.1. Мониторинг тобун айыл 

өкмөтбашчысыжеайылдыккеңештинтөрагасыдайындагантөрагажетектейт. 

5.2. Топтун курамы беш мүчөдөнкемболбошукерек: 

5.3. Мониторинг тобунун курамы жана анын жетекчиси айыл 

өкмөтбашчынынжеайылдыккеңештинтөрагасынын чечими менен бекитилет. 

5.4. Топтун жыйналышы кварталына бир жолудан кем эмес жана/же зарылчылыгына 

жараша өткөрүлөт. 

5.5. Жыйналыштардын протоколуна Мониторинг тобунун жетекчиси жана 

мүчөлөрүколкоюшат. 

6. БМ ж Б Тобунун иштөөмөөнөтү 

6.1. Топтун иштөөмөөнөтүплан-тапшырманын мазмуну менен аныкталат. Эгерде 

ишмердүүлүгүнүнмөөнөтүаныкталбаса, Мониторинг тобу 



өзишмердүүлүгүнүнжыйынтыктарыжөнүндөотчетбергенденкийинишинтоктотот. 

Мониторингтобунуништөөмөөнөтүанытүзүүжөнүндөбуйрукменен аныкталат. 

7. Мониторингдин натыйжалары 

7.1. Мониторингдик изилдөөлөрдүнжыйынтыктарыбоюнчаПротоколтүзүлүп, 

сунуштамалариштелипчыгат. 

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                            АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-6  22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
 

«Муниципалдык 
мүлктүэсепкеалуужанамуниципалдык
менчиктегиобөекттердинреестринбеки
түүжөнүндө» 

 
Жергиликтүүөзалдынчабашкарууорганынынкарамагында, 

пайдалануусундажанатескөөсүндөтурганмуниципалдыкменчиктердибекитүүмакс
атында, 
«Мүлккөмуниципалдыкменчикжөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамынынж
анаКыргызРеспубликасынынграждандыкКодексининнегизинде, 
«Жергиликтүүөзалдынчабашкаруужөнүндө»КыргызРеспубликасынынМыйзамын
ын 36-беренесинеылайыкС. Юсупова айылдык Кеӊеши 
 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 
 

1. Муниципалдык менчиктеги обөекттердин реестри  бекитилсин. (реестр 
тиркелет). 

2. Аталган токтомду расмий жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын 
ченемдик-укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүүжагы С. 
Юсупова айыл өкмөтүнүнбашчысынамилдеттендирилсин. 

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөжагыайылдыккеңештинагрардык, 
турак-жай жана муниципиалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
комиссиясына жүктөлсүн. 

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 



 
 
 



“УТВЕРЖДАЮ” 
Председатель С. Юсуповского айыльного Кенеша 

                                                                                                                                                                                                                                             ________________________________ К. Нарматов 
22-март 2019 год. 

            Форма 1-р 
РЕЕСТР 

обөектов и имущества муниципальной/коммунальной собственности С.Юсупова АО 
на “_22__”________март__________2019г. 

 
Раздел: отдельно стоящие и встроенно-пристроенные обөекты (здание АО, школы, детсады, клуб, ФАП, спорт зал и т.д.) 

 
Реест

р 
поряд

-ый 
№, 

дата 

Кадас
тр. № 
и дата 

Наимен. Обөекта и 
вспомог. сооружений 

Адрес и 
местонахо

ждение 

Год 
ввода 
в эксп-

ию 

Площадь 
обөекта и 
вспомогат. 

сооруж. 
(кв.м.) 

Фактич-ая 
стоим-ть 

(тыс. сом) 

Ежегод
ный 

износ в 
%/сумм

а 

Баланс-ая 
стои-ть, 

(тыс. сом) 

Рыночн
ая 

стоим-
ть 

Мощность 
расчетная/
фактич-ая 

Пользователь, ФИО руков-
ля 

Вид 
пользов

ания 

Дата 
подачи 
в срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1  Здание.сш.Наваии с.Араван 1996 3000 1767633 7 1767633 - - директор.Маткасымова А Общ. - 
2  Здание сш.Манас с.Араван 1996 1500 1543401 7 1543401 - - директор.Маткасымова А Общ. - 
3  Здание сш.Х.Абдулла с.Араван 1996 2950 3401162 7 3401162 - - Директор Алимова Т Общ.  
4  Здание сш.Шарипов с.Араван 1996 2700 2818539 7 2818539 - - Директор Мирабдуллаев Общ.  
5  Зда. сш.Сайдахматова с.Араван 2006 1480 4662376 7 4662376 - - Диретор Рахимова Р Общ.  
6  Зд.нш.Нарбаева с.Араван 2006 576 200000 7 200000 - - Директор Османова Б Общ.  
7  Здание нсш.Бирлик с.Араван 2006 506 295009 7 295009 - - Директор Сидикова К Общ.  
8  Здание клуб Борбор с.Араван 1996 - 1840000 7 1840000 - - Директор клуб Общ.  
9  Здание муз.школа с.Араван 1996 - 324724 7 234724 - - Директор школ Общ.  

10  Здание дет.биб-ка с.Араван 1996 - 24000 7 24000 - - Зав.биб-ка Общ.  
11  Здание СДК с.Араван 1996 - 12997 7 12997 - - - Общ.  
12  Здание клуб и биб-ка с.Араван 1996 1200 624630 7 624630 - - Директор иминова К Общ.  
13  Здание музей с.Араван 1996 160 20880 7 20880 - - Директор Раимжанова З общ  
14  Здан. бухгалтерии аүо с.Араван 1996 - 42100 7 42100 - - аүо Юсупова  Общ.  
15  Здание Аппарат аүо с.Араван 1996 - 667507 7 66750 - - аүо Юсупова  Общ.  
16  Здание теплица с.Араван 2006 - 1079816 7 1079816 - - аүо Юсупова  Общ.  
17  Здание спрот зал с.Араван 2014 312 12103982 7 12103982 - - Директор школы Общ  
18  Зд. спрот зал Наваии Араван 2008 315 190000 7 190000 - - Директор школы общ  
19  Задние ГСВ уч.Каррак с.Араван 2011 1671 2293837 7 2293837 - - Зав.ФАП общ  
20  Здан. ФАП уч.Октябрь с.Араван 2007 172 201014 7 201014 - - Зав.ФАП общ  
21  Здание дет.сад Радуга с.Араван 2013 - 1034955 7 1034955 - - Зав.Исакова Г общ  
22  Здание дет.сад.Бучур с.Араван 2013 - 382064 7 382064 - - Зав.Ибрагимова Г общ  
23  Зд. дет.сад.Ширинтай с.Араван 2013  398805 7 398805 - - Зав.Файзуллаева М общ  
24  Зд.дү.сад.Бөбөктай с.Араван 2013 - 428770 7 428770 - - Зав.Мамадраимова М общ  
25  Здание ФАП уч.Сутхор с.Араван 2006 - 391004 7 391004 - - Зав.ФАП Общ.  

 



           “УТВЕРЖДАЮ” 
           Председатель С. Юсуповского айыльного Кенеша 

________________________________ К. Нарматов 
        22-март 2019 год. 

            Форма 2-р 
 

РЕЕСТР 
обөектов и имущества муниципальной/коммунальной собственности С.Юсупова АО 

на “_22__”________март__________2019г. 
 

Раздел: обөекты инженерной инфраструктуры и благоустройства (водопровод, оросительные сети, парки, мосты и т.д.) 
 
Реестр 
поряд-
ый №, 
дата 

Када
стр. 
№ и 
дата 

Наимен. Обөекта и 
вспомог. сооружений 

Адрес и 
местонах
ождение 

Год 
ввода в 
эксп-ию 

Площадь 
обөекта или 

протяженность 

Площадь 
прилагающ

его 
земельного 

участка 

Фактич-
ая стоим-
ть (тыс. 

сом) 

Ежегодный 
износ в 

%/сумма 

Баланс-
ая стои-
ть, (тыс. 

сом) 

Мощност
ь 

расчетна
я/ 

фактич-
ая 

Пользователь, 
ФИО руков-ля 

Вид 
пользования 

Дата 
подачи 
в срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1  Вод.линияул.Ленина с.Араван 2006 - - 887419 10 887419 - СООВВП общ  
2  ВОВ мүкомплекс с.Араван 2006 - - 400300 10 400300 - Район общ  
3  Баня с.Араван 1996 - - 6570 10 6570 - Население аүо общ  
4  Сад.им.Рахмонали с.Араван 1996 - - 8120 10 8120 - Население  

аүо 
общ  

5  Чайхана Бирлик с.Араван 1996 - - 44450 7 44450 - Население  
аүо 

общ  

6  Чайхана Уч-куприк с.Араван 1996 - - 27800 7 27800 - Население аүо общ  
7  Зд. Нан цехи уч 

Куприк 
с.Араван 1996 - - 13870 7 13870 - Население аүо общ  

8  Зд. Нан цехи уч 
Бирлик 

с.Араван 1996 - - 5450 7 5450 - Население аүо общ  

9  Трансформатор 
КТП13-10-04 

с.Араван 2008 - - 200000 25 200000  С.Юсупова 
аүо 

общ  

10  Трансформатор 
КТП13-10-04 

с.Араван 2008 - - 200000 25 200000  С.Юсупова 
аүо 

общ  

11  Трансформатор ТП 
400кв 

с.Араван 2008 - - 61500 25 61500 - Население аүо общ  

12  АЭП 04 кв ул. Жомий с.Араван 2008 - - 90340 25 90340 - Население аүо общ  
13  Трансф.АЭП 04кв 

ул.Андижанская 
с.Араван 2008 - - 231930 25 231930 - Население аүо общ  

14  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2015 -            - 180000 25 180000 - Уч.Октябрь общ  
15  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2015 -            - 180000 25 180000 - Уч.Нооруз общ  
16  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2015 - - 180000 25 180000 - Уч.Кызыл 

Добо 
общ  



17  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2016 - - 250000 25 250000 - Уч.Нооруз общ  
18  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2016 - - 185000 25 185000 - Уч.Нооруз общ  
19  Трасфор.КП-160 10кв с.Араван 2016 - - 185000 25 185000 - Уч.Октябрь общ  
20  Дорога Эрка Кашка с.Араван 2008 - - 131849 - 131849 - Уч.Эрка-Кашка общ  
21  Дорога уч.Каррак с.Араван 2008 - - 179645 - 179645 - Уч.Каррак общ  
22  Трансф.АЭП 04кв с.Араван 2008 - - 156310 - 156310 - Ул.Солиева общ  
23  Вод.линия ул,бобур с.Араван 2007 - - 143654 - 143564 -- население общ  
24  Вод.линия Кызыл аяк с.Араван 2007 -            - 195326 - 195326 - население общ  
25  Швейный цех с.Араван 2006 - - 56874 - 56874 - население общ  
26  Водопровод линия 

ул.Ленина 
с.Араван 2006 - - 887419 - 887419 - СОВВПП 

зилол суу 
Общ  

27  Вод.линия Навбахор с.Араван 2007 - - 259840 - 259840 - СОВВПП  Общ  
28  Вод.линия Эрка Кашка с.Араван 2008 - - 353063 - 535063 - СОВВПП  Общ  
29  Вод.линия ул 

Сайдахматова 
с.Араван 2008 - - 178097 - 178097 - СОВВПП  Общ  

30  СОВВП Зилол суу 
уч.Бирлик 

с.Араван 2010 - - 591995 - 591995 - СОВВПП  Общ  

31  СОВВПП Бирлик суу 
уч.Бирлик 

с.Араван 2010 - - 238846 - 238846 - СОВВПП  Общ  

32  Торт Тош уч.Октябрь с.Араван 2010 - - 7463111 - 7463111 - СОВВПП  Общ  
33  Столовой здание 

Бирлик 
с.Араван 2008 - - 255010 7 255010 - школа общ  

34  Зд.сторож 
сш.Сайдахматова 

с.Араван 2013 - - 42720 7 42720 - школа общ  

35  Зд.Стловой 
нсш.Нарбаева 

с.Араван 2010 - - 289587 7 289587 - школа общ  

36  Отоп.котель Бирлик с.Араван 2013 - - 184282 25 184282 - школа общ  
37  Столовой 

шк.Сайдахматова 
с.Араван 2013 - - 591231 7 591231 - школа общ  

38  Отоп.котель 
нсш.Нарбаева 

с.Араван 2013 - - 117549 25 117549 - школа общ  

39  Отоп.котель 
сш.Шарипова 

с.Араван 2013 - - 566500 25 566500 - школа общ  

40  Дом сторожа уч.Канал с.Араван 2012 - - 35000 25 35000 - Мастер насос общ  
41  Мост Республика 

мархамат 
с.Араван 2008 - - 125078 - 125078  Общ.населани

я 
общ  

42  Мост Тебат Арык с.Араван 2011 - - 110885 - 110885 - Общ.населани
я 

общ  

43  Мост Ком чанг Жайит с.Араван 2011 - - 313855  313855 - Население 
жайит 

общ  

44  Спорт школа Молодӊж с.Араван 2008 - - 240774 - 240774 - Населения общ  
45  Мост им.Исманова с.Араван 2007 - - 195326 - 195326 - населения общ  
46  Отоп.сис.здание 

Шарипова 
с.Араван 2007 - - 291453 - 291453 - Школа  общ  



47  Спорт зал 
шк.Сайдахматова 

с.Араван 2006 - - 533756 - 533756 - Школа  общ  

48  Спорт зал филиал 
шк.Шарипова 

с.Араван 2007 - - 218525 - 218525 - Школа  общ  

49  Отоп.котел 
шк.Сайдахматова 

с.Араван 2011 - - 148145 - 148145 - Школа  общ  

50  Здания филиал 
шк.Шарипова 

с.Араван 2006 - - 327136 - 327136 - Школа  общ  

51  Сволие Октябрь с.Араван 2008 - - 196900 - 196900 - аүо население общ  
52  Ресурс.центр 

уч.Бирлик 
с.Араван 2006 - - 302280 - 302280 - аүо население общ  

53  Ограждения 
нш.Бирлик 

с.Араван 2006 - - 95523 - 95523 - Школа  общ  

54  Ограждения 
сш.Сайдахматова 

с.Араван 2016 - - 473280 - 473280 - Школа  общ  

55  Ограждения СДК 
им.Сайдахматова 

с.Араван 2016 - - 450130 - 450130 - аүо   

56  Навес дүсад Радуга с.Араван 2014 - - 399798 - 399798 - Дет.сад   
57  Парк им.ибрагимова с.Араван 2012 - - 1068359 - 1068359 - аүо население общ  
58  Туалет Стадион 

Достук 
с.Араван 1996 - - 1750 - 1750 - Стадион 

население 
общ  

59  Туалет нсш.Нарбаева с.Араван 2013 - - 336400 - 336400 -  школа 
население  

общ  

60  Туалет филиал 
Шарипова 

с.Араван 2013 - - 43030 - 43030 -  школа 
население  

общ  

61  Стадион Достук с.Араван 1996 - - 3954855 - 3954855  аүо население общ  
62  Канал Узи келди с.Араван 2007 - - 1322287 - 1322287 - аүо население общ  
63  Скважена уч.Теплица с.Араван 2008 - - 196900 - 196900 - аүо население общ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
             “УТВЕРЖДАЮ” 
                          Председатель С. Юсуповского айыльного Кенеша 
 ________________________________ К. Нарматов 
           22-март 2019 год. 
            Форма 3-р 
 

РЕЕСТР 
обөектов и имущества муниципальной/коммунальной собственности С.Юсупова АО 

на “_22__”________март__________2019г. 
 

Раздел: Транспортные средства 
 

Реестр 
№ 

Регистр 
№ ГАИ 

Наименование, 
модель 

Двигатель 
№ 

Шасси 
№ 

Кузов № Номер 
регистрации 

Фактич-
ая 

стоим-
ть (тыс. 

сом) 

Ежегодный 
износ в 

%/сумма 

Баланс-
ая стои-
ть, (тыс. 

сом) 

Год 
выпуска 

Пробег Техническое 
состояние 

Дата 
подачи  

Пользователь 
ФИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
1  ВАЗ-2107 9026435 - 2107408716495 22444 220260 25 220260 2008 175115 годен  Базарбаев М 
2  ВАЗ-2107 6931147 - 1622561 102777 202400 25 202400 2002 64078 годен  Довидов и 
3  Эксковатор 

(старый) 
- - - - 12000 25 12000 -  -  Сирожидинов 

4  Трактор М13 
ЭП892 

    2620000 25 2620000     Арис Жайит 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                   КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                         С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык кезексиз 8-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №8-7  22.03.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
Жомий көчөсүнүн тургуну 
Ш.К.Собировдун арызын кароо 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Жомий көчөсүнүн тургуну Ш.К.Собировдун айыл 

өкмөтүнүн тургуну болгон Социалисттик Эмгектин Баатыры Санталатхан 
Юсупованын айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык жактан өсүшүнө кошкон 
чоӊ салымдарын эске алып, айыл өкмөтүнүн административдик имаратынын 
алдынаанын бюстун орнотуу жөнүндө арызын карап чыгып, депутаттардын 
сунуш пикирлерин эске алуу менен                       С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсуповаайыл өкмөтүнүн административдик имаратынын алдына 
Социалисттик Эмгектин Баатыры Санталатхан Юсупованын бюстун 
орнотууга макулдук берилсин. 

2. Социалисттик Эмгектин Баатыры Санталатхан Юсупованын бюсту 
орнотуулуучу жерди аныктап, архитектуралык-курулуштук ченемдик 
актыларын даярдоо жагы                           С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
башчысы Ш. Файзуллаевге тапшырылсын.  

 
 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-2  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айылдык Кеңешинин 
аймагында жазгы талаачылык 
иштерин жүрүшү жөнүндө 

 Күн тартибиндеги маселе боюнча айыл Өкмөтүнүн айыл өкмөтүнүн башчысынын 
орунбасары И. Довидовдун маалыматын угуп жана талкуулап чыгып, 
депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңеши 
токтом кылат 

ТОКТОМ 

1. С. Юсупова айылдык Кеңешинин аймагында жазгы талаачылык иштерин 
жүрүшүжөнүндөайылӨкмөтүнүнбашчысынынорунбасарыИ. 
Довидовдунмаалыматыэскеалынсын. 

2. С. Юсупова айылдык 
кеңешининаймагындагыдыйканфермерчарбалардысапаттууүрөөнмененжан
акүйүүчү, майлоочумайлармененкамсыз болушун, менчигинин 
түрүнөкарабастанайылчарбатехникаларынжазгыталаачылыкиштеринедаяр
доонууюштуруп, ичкиарыктардытазалоо, ремонттоо жана талаага алып 
баруучу жолдорду иретке 
келтирүүиштеринталапдаражасындааткарылышынкамсызкылуужагыайыл
Өкмөтүнөтапшырылсын. 

3. 2019-айыл чарба жылында дыйкан фермер чарбаларга айыл чарба 
эгиндеринен мол түшүмалууүчүнагротехникалыкэрежелергекөңүлбуруп, 
айылчарбаөсүмдүктөрүнзыянкечтерденасроону, 
сугатсууданүнөмдүүпайдаланууыкмаларынколдонуунууюштурууайылӨкмөт
үнүнтийиштүүкызматчыларынажүктөлсүн. 

4. Айыл чарба эгиндеринин вегетация мезгили башталгандыгына 
байланыштуу сугат суудан үнөмдүүпайдаланууменен, 
дыйканфермерчарбалардысугатсуумененөзубагындакамсызкылууайылӨкмө
түнүнаймагындагы“Обу-Хает”, “Нооруз”, “Тебат”АВПларынажүктөлсүн. 

5. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгөалууайылдыкКеңешининжер, турак-
жайжанамуниципалдыкменчикмаселелерибоюнчатуруктуукомиссиясыната
пшырылсын. 

 
 



 
  С. Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-3  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айылдык  
Кеӊешининаймагындакалктынден-
соолугунчыӊдообагытындаүй-
бүлѳѳлүкдарыгерлертарабынанжүзѳгѳашыр
ылыпжаткаништери жана мамлекеттик 
“Туберкулез,” Энелик жана балалыкты 
коргоо программасынын аткарылышы 
жѳнүндѳ 

 

КүнтартибиндегимаселебоюнчаайылѲкмѳтүндѳгүүй-
бүлѳѳлүкдарыгерлертобунунбашкыдарыгериИлхом 
Каримовдунмаалыматынугупжанаталкуулапчыгып, депутаттардын сунуш-
пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊешитоктомкылат: 

ТОКТОМ: 

1. Калктын ден-соолугун чыӊдоо, мамлекеттик“Туберкулез”, 
Энеликжанабалалыктыкоргоопрограммасынынаткарылышыбоюнчажүргүзүлү
пжаткаништербоюнча№1- үй-бүлѳѳлүкдарыгерлер тобунун башкы дарыгери И. 
Каримовдунмаалыматы эске алынсын жана бул багытта аткарылып жаткан 
иштерде кемчиликтер бар экендиги белгиленсин. 

2. /й-
бүлѳѳлүкдарыгерлертобунундарыгерлерижекече жоопкерчилигинсезүүмененм
ынданарыайылѳкмѳтүнүнкызматкерлери, 
кѳчѳкомитеттеримененбиргеликтекалк арасындатуберкулезоорусун, 
энеликжанабалалыкооруларыналдыналуубоюнчапрофилактикалык текшерүүл
өрдү жанамайнаптуусанитардык-агартууиштеринжүргүзүүнүколгоалсын. 

3. С. Юсупова айыл 
ѳкмѳтүКРнынмыйзамдарындабелгиленгентартиптетуберкулезоорусумененоор
угандаргаѳзүнүнбюджетиненстационардыкдарыланууга, 
даарыдармектердисатыпалуугаажыратылганкаражаттыѳзубагындаберилишин
камсызкылсын. 



4. Бул токтомдун аткарылышын кѳзѳмѳлдѳѳайылдык кеӊештинсоциалдык-
маданийжанадепутаттыкэтикамаселелерибоюнчатуруктуукомиссиясынажана
айылѳкмѳтүнүнсоциалдыкмаселелербоюнчаадисиХ. Байназаровагажүктѳлсүн. 

 
 
 
 
  С. Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-4  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айылдык 
Кеңешининаймагындамөнөөттүаскерг
ечакыруугадаярдыккөрүүжөнүндө 

КүнтартибиндегимаселебоюнчаайылӨкмөтүнүнаскердиккаттоостолунунинс
пекторуС. Таштемированынмаалыматынугупжанаталкуулапчыгып, 
депутаттардынсунушпикирлеринэске алуу менен С. Юсупова айылдык 
кеңешитоктомкылат 

ТОКТОМ 

1. С. Юсупова айылдык 
КеңешининаймагындамөнөөттүаскергечакыруугадаярдыккөрүүжөнүндөайылӨк
мөтүнүнаскердиккаттоостолунунинспектору С. 
Таштемированынмаалыматыэскеалынсын. 

2. 2019-жылдын жайкы, күзүаскергечакыруунужогоркуденгээлдеуюштуруп, 
Араванрайондукаскердиккомиссариатынынкөрсөтмөлөрүнүннегизиндеишжүрг
үзүүмененайылөкмөтүнүнаймагындажашаганмөөнөттүаскергечакырылуучулар
дынтизмелеринтактоо, аскергечакыруу мезгилинде аларды 
өзубагындакелүүсүнкамсызкылуужанаалардындокументтериндаярдооайылөкм
өтүнүнаскердиккаттоостолунатапшырылсын. 

3. С. Юсупова айыл 
өкмөтүнөөзүнүнбюджетининэсебиненаскергечакырууиштеринуюштуруужанаөт
көрүүүчүнзарылболгон каражаттарды табуу жүктөлсүн. 

4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгөалууайылдыккеңешининсоциалдык-
маданийжанадепутаттыкэтикабоюнчатуруктуукомиссиясныжүктөлсүн. 

 
 



 
 
 
  С. Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-5  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Араван айылынын А. Солиев 
көчөсүндөгү «Аррабай ажы» 
атындагы мечиттин имамы Б. 
Солиевдинарызын кароо жөнүндө 

 
Араван айылынын А. Солиев көчөсүндөгү «Аррабай ажы» атындагы мечиттин 

имамы                     Б. Солиевдинайыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги эсептелинген 
125 м2 жер аянтта жайгашкан «Аррабай ажы» атындагы мечиттин эски имаратын бузуп, 
ашар жолу менен кайрадан жаӊы курууга макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш, пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Мүлккө 
муниципалдык менчик жөнүндө» мыйзамын жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык 
Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын А. Солиев көчөсүндөгү айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги 
эсептелинген 125 м2 жер аянтта жайгашкан «Аррабай ажы» атындагы мечиттин 
эски имаратын бузуп, ашар жолу менен кайрадан жаӊы курууга макулдук 
берилсин.   



2. Араван райондук Архитектура жана шаар куруу башкармасынан «Аррабай ажы» 
атындагы мечиттин эски имаратын бузуп, ашар жолу менен кайрадан жаӊы куруу 
үчүн зарыл болгон документтерди даярдоо иштерин жүргүзү С. Юсупова айыл 
өкмөтүнө тапшырылсын. 

3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеӊештин жер, турак-жай жана 
муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясынын төрагасына 
жүктөлсүн. 

 
 
 
 

С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-6  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
тургундарынын жана 
дыйкандарынын атынан жазылган 
арызды кароо жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн тургундарынын жана дыйкандарынын айыл 

Өкмөтүнүн Араван айылындагы «Мөмө-Жемиш» базарында болуп жаткан дүӊ базарда 
шарт жок болгондуктан, соода иштери автоуна жолунда болуп жаткандыгына 
байланыштуу, дыйкандарга ыӊгайлуу болгон жерден  айыл чарба продукцияларын жана 
мөмө-жемиштерди сатуучу дүӊ базарын уюштуруп берүү боюнча жазган арызын карап 
чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын 
20.03.2002-жылдагы «Кыргыз Республикасындагы ички соода жөнүндө» Мыйзамынын 
8-беренесин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 



1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн тургундарынын жана дыйкандарынын 25.04.2019-
жылдагы арызы эске алынсын. 

2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Араван айылынын тургуну Файзуллаев Зикирилло 
Хабибиллаевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү бардык шарттарга ээ 
болгон 1 (бир) га жеке менчик жеринде айыл чарба продукциялары жана мөмө-
жемиш сатылуучу дүӊ базары уюштурууга макулдук берилсин.  

3. Дүӊ базары уюштурууга макулдук берилген жерде дыйкан чарбалар тарабынан 
соода иштерин жүргүзүүгө  ыӊгайлуу шарттарды жаратууну уюштурууну, 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, 
өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, 
нормативдерди) сактоону камсыздооС. Юсупова айыл Өкмөтүнө жүктөлсүн. 

4. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Араван айылынын тургуну Файзуллаев Зикирилло 
Хабибиллаевичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жеке менчик 
жеринде айыл чарба продукциялары жана мөмө-жемиш сатылуучу дүӊ базары 
уюштуруу боюнча Араван районунун мамлекеттик администрациясына билдирүү 
берилсин жана райондук массалык маалымат каражаттарында жарнамалар жана 
кулактандыруулар берилсин.  

5. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу айылдык кеӊештин социалдык, 
маданий жана депутаттык этика маселелери боюнча туруктуу комиссиясына, С. 
Юсупова айыл өкмөтүнө  тапшырылсын. 

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-7  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Араван айылынын Бобур 
көчөсүнүн №92-үйүнүн тургуну 
Мадрахимов Шерзодбек 
Мамажоновичтин арызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Бобур көчөсүнүн №92-үйүнүн тургуну Мадрахимов 

Шерзодбек Мамажоновичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жалпы 
аянты 200 м2 жеке менчик турак үйүнүн жер участогун, курулуштук багытын 
пластик жана жыгач эшик, терезелер даярдоочу кичи цехтин жер аянты багытына 



(перепрофилирования)  макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Бобур көчөсүнүн №92-үйүнүн тургуну Мадрахимов 
Шерзодбек Мамажоновичтин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жалпы 
аянты 200 м2 жеке менчик турак үйүнүн жер участогун жери айыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен пластик жана жыгач эшик, 
терезелер даярдоочу кичи цехтин жер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
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              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-8  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Араван айылынын Ленин 
көчөсүнүн №76-үйүнүн тургуну 
Нурматова Гулсарахондын 
арызын кароо жөнүндө  

 



Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №76-үйүнүн тургуну Нурматова 
Гулсарахондын өзү жашап жаткан жалпы аянты 1000 м2 жеке менчик турак үйүнүн 
ичинен 33,20 м2 жер участогун курулуштук багытын аптеканын жана соода түйүнүн 
жер аянты багытынаөзгөртүүгө (перепрофилирования)  макулдук сурап жазган 
арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №76-үйүнүн тургуну Нурматова 
Гулсарахондын өзү жашап жаткан жалпы аянты 1000 м2 жеке менчик турак 
үйүнүн ичинен 33,20 м2 жер участогун жери айыл өкмөтүнүн архитектуралык-
пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы 
жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) 
сактоо менен аптеканын жана соода түйүнүнжер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-9  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 



Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүнүн тургуну Бурханов 
Алишер 
Шаробидиновичтинарызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Бурханов Алишер 

Шаробидиновичтин өзү жашап жаткан жалпы аянты 1000 м2 жеке менчик турак 
үйүнүн ичинен 210 м2 жер участогун курулуштук багытын курулуш материлдарын 
сатуучу дүкөндүн жер аянты багытынаөзгөртүүга (перепрофилирования)  макулдук 
сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу 
менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова 
айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Бурханов Алишер 
Шаробидиновичтин өзү жашап жаткан жалпы аянты 1000 м2 жеке менчик 
турак үйүнүн ичинен 210 м2 жер участогун жери айыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен курулуш материлдарын сатуучу 
дүкөндүнжер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук 
берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 



 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-10  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
Араван айылынын Х. Файзуллаев 
көчөсүнүн №11-үйүнүн тургуну 
Ахмаджанов Аробидиндинарызын 
кароо жөнүндө  

 
Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн №11-үйүнүн тургуну Ахмаджанов 

Аробидиндин Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүндөгү жеке менчик жалпы 
аянты 3171 м2 пила ишканасынын жер участогу багытындагы жерин, курулуштук 
багытын турак үйдүн жер аянты багытынаөзгөртүүга (перепрофилирования)  
макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин 
эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. 
Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн №11-үйүнүн тургуну Ахмаджанов 
Аробидиндин Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүндөгү жеке менчик 
жалпы аянты                3171 м2 пила ишканасынын жер участогу багытындагы 
жерин айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, 
экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын 
талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак 
үйдүнжер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук 
берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-11  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Араван айылынын М. Курбонов 
көчөсүнүн №7-үйүнүн тургуну 
Насыров Исроилжон 
Даудовичтинарызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын М. Курбонов көчөсүнүн №7-үйүнүн тургуну Насыров 

Исроилжон Даудовичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндөгү жеке менчик жалпы 
аянты 500 м2 айыл чарба азыктарын даярдоочу жер участогу багытындагы жерин, 
курулуштук багытын турак үйдүн жер аянты багытынаөзгөртүүга 
(перепрофилирования)  макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын М. Курбонов көчөсүнүн №7-үйүнүн тургуну Насыров 
Исроилжон Даудовичтин Араван айылынын Ленин көчөсүндөгү жеке менчик 
жалпы аянты 500 м2 айыл чарба азыктарын даярдоочу жер участогу 
багытындагы жерин айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, 
экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын 
талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак 
үйдүнжер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук 
берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 



 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-12  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну 
Байдиров Мурадилжон Гапуржановичтин 
арызын кароо жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Байдиров 

Мурадилжон Гапуржановичтин өзү жашап жаткан үйүнүн алдындагы 16,8 м2 жерди 
жеӊил типтеги автоунааларды жуучу жана тейлөөчү кичи ишкана куруп, мөөнөттүү 
пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Байдиров 
Мурадилжон Гапуржановичтин өзү жашап жаткан үйүнүн алдындагы 16,8 м2 
жерди жеӊил типтеги автоунааларды жуучу жана тейлөөчү кичи ишкана куруп, 
мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук берилсин. 

2. Аталган жерди мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара 
укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен 
бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-жай 
жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 



  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-13  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну 
Юлдашев Шухратбек 
Махаматжоновичтинарызын кароо 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну 

Юлдашев Шухратбек Махаматжоновичтин өзү жашап жаткан үйүнүн алдындагы жерди 
жеӊил типтеги электр жана чарбалык товарларды сатуучу дүкөн куруп, мөөнөттүү 
пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну 
Юлдашев Шухратбек Махаматжоновичтин өзү жашап жаткан үйүнүн алдындагы 
жерди жеӊил типтеги электр жана чарбалык товарларды сатуучу дүкөн куруп, 
мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук берилсин. 

2. Аталган жерди мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара 
укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен 
бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  



3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-жай 
жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-14  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Араван районунун Гулбаар айылынын 
Эшматов көчөсүнүн №46-үйүнүн тургуну 
Саттаров Анарбай Калиловичтинарызын 
кароо жөнүндө 

 
Араван районунун Гулбаар айылынын Эшматов көчөсүнүн №46-үйүнүн тургуну 

Саттаров Анарбай Калиловичтин С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Ак шар участкасындагы 
жерге шагыл, таш майдалоочу (драбилька) кичи заводун куруп, мөөнөттүү пайдалануу 
үчүн ижарага берүүгө макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын 
сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин 
жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ 
 

1. Араван районунун Гулбаар айылынын Эшматов көчөсүнүн №46-үйүнүн тургуну 
Саттаров Анарбай Калиловичтин С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Ак шар 
участкасындагы жерге шагыл, таш майдалоочу (драбилька) кичи заводун куруп, 
мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүүгө макулдук берилсин. 

2. Аталган жерди мөөнөттүү пайдалануу үчүн ижарага берүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара 
укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 



комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен 
бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-жай 
жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-15  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл 
өкмөтүнүнаймагындагы«Бирлик» 
ИСКАКБнынтазаичимдиксуугаболгонт
арифтибекитүүжөнүндөгүжалпычогулу
шунунпротоколун бекитүүжөнүндө 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүнаймагындагы«Бирлик» 
ИСКАКБнынтазаичимдиксуугаболгонтарифтибекитүүжөнүндөгүжалпычогулушунунп
ротоколунбекитүүжөнүндөкоомдукбирикменинбашчысы К. 
Кобуловдунбилдирүүсүнугуп, чыгып жана талкуулап, депутаттардын сунуш-
пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеңешитоктомкылат: 

ТОКТОМ: 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүнаймагындагы« Бирлик» 
ИСКАКБнынтазаичимдиксуугаболгонтарифти 
бекитүүжөнүндөгүжалпычогулушунунпротоколубекитилсин. 

2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүнаймагындагы« Бирлик» ИСКАКБнын 2019-
жылгакарататазаичимдиксуугаболгонтарифтеритөмөнкүдөйбекитилсин: 



- Менчик 
үйүнүничинентазаичимдиксууданпайдалангандарүчүнжанбашынабирайга– 20 
(жыйырма) сом; 

- Көчөдөташыптазаичимдиксууданпайдалангандарүчүнжанбашынабирайга– 15 
(онбеш) сом; 

- Менчик үйүнүничинде жаӊыдан таза суу түтүгүн ачуу үчүн - 5000 (беш миӊ) сом  

3. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын аймагында жашаган калкты 
таза ичимдик суу менен камсыз кылууда суу насосторун үзгүлтүксүзиштешин, 
ичимдиксуудусанитардыкнормасынажоопберүүсүнкамсызкылуу, 
сууданпайдалануучуларменентүзүлгөнкелишимдердинсандыкжанасапаттыкжагынка
рапчыгып, ичкирезервтерденпайдалануумененишжүргүзүү ИСКАКБнын жетекчиси К. 
Кобуловго тапшырылсын. 

4. Учурдагы базар экономикасын эсепке алып, таза сууну өндүрүүгө жумшалуучу 
материалдардын базар бааларын жогорулашы, эмгек акыларынын, электр 
энергиясын, амортизациялык чыгымдардын жогорулашына байланыштуу жыл 
ичинде жана кийинки жылдарда тазаичимдиксуугаболгонтарифти көтөрүүгө 
макулдук берилсин. 

5. Бул токтомдун аткарылышын 
көзөмөлгөалуужагыайылдыкКеңешининКенешининсоциалдык-маданий, укуктартип, 
депутаттыкэтикамаселелерибоюнчатуруктуукомиссиясынажүктөтүлсүн. 

 
С.Юсупова айылдык 

  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                              КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                 ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                     АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 9-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №9-16  27.04.2019-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 
           Канал участкасына айыл  

статусун берүүжөнүндө 
 

Канал участкасына айыл статусун берүүжөнүндө айыл өкмөтүнүн сунушун 
карап чыгып жана талкуулап, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 19-августундагы №467 
токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын 
ӨкмөтүнүналдындагыАдминистрациялыкаймактыктүзүлүштүнмаселелеринжанаг
еографиялыкаталыштарынкарообоюнчаведомстволораралыккомиссияжөнүндөЖ
обонунталаптарынаылайык С. Юсупова айылдык Кеңешитоктомкылат: 

 

ТОКТОМ: 



 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагындагы Канал участкасына айыл 
статусу берилсин.  

2. Бул калктуу пункттун схемалык картасын,чек араларынын 
баяндамасын,калктуу конуштун аннотациясын,экономикалык 
эсептөөлөрүндаярдооайылөкмөтүнүнтийиштүүадистеринежүктөлсүн. 

3. Токтомдун аткарылышын камсыздоо С. Юсупова айыл 
өкмөтүнүнбашчысыШ. Файзуллаевгемилдеттендирилсин. 

 
 
 
 
 

С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-2  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 
тургуну З. Файзуллаевдин арызын 
кароо жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 

тургуну Файзуллаев Зикирулло Хабибиллаевичтин Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүндөгү жеке менчик кампанын имараты багытындагы 1,88 га жер аянтынын 
ичинен 1,50 га жер аянтынын курулуштук багытын мөмө-жемиш, айыл чарба 
продукцияларын жана курулуш материалдарын сатуучу дүӊ базары багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын 
сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 
49-беренесинин 6-пункутун жетекчиликке алып  С. Юсупова айылдык кеӊеши 
токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну                                     
Файзуллаев Зикирулло Хабибиллаевичтин Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүндөгү жеке менчик кампанын имараты багытындагы 1,88 га жер 
аянтынын ичинен 1,50 га жер аянтынын курулуштук багытын мөмө-жемиш, 
айыл чарба продукцияларын жана курулуш материалдарын сатуучу дүӊ 
базары багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Файзуллаев Зикирулло Хабибиллаевичтин кампанын имараты багытындагы 
1,88 га жер аянтынын ичинен 1,50 га жер аянтынынкурулуштук багытын 
мөмө-жемиш, айыл чарба продукцияларын жана курулуш материалдарын 
сатуучу дүӊ базары багытына өзгөртүү (перепрофилирования) маселеси 
С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын 
жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү 
тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген 
тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда 
жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 



3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
С.Юсуповаайылдык 
 Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-3  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүнүн №25-үйүнүн тургуну 
Мамажонов Махамажон 
Нурматовичтин арызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн №25-үйүнүн тургуну Мамажонов 

Махамажон Нурматовичтин өзү жашап жаткан жалпы аянты 700 м2 жеке менчик 
турак үйүнүн жер участогун ичинен 144,0 м2жери курулуштук багытын коомдук 
тамактануучу ашкана жана соода түйүндөрүнүн жер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования)  макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, 
депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн №25-үйүнүн тургуну Мамажонов 
Махамажон Нурматовичтин өзү жашап жаткан жалпы аянты 700 м2 жеке 
менчик турак үйүнүн жер участогун ичинен 144,0 м2жери айыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен коомдук тамактануучу ашкана 
жана соода түйүндөрүнүн жер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 



мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-4  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

Араван айылынын Бобур 
көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну 
Алимжанов Юльчибектин 
арызын кароо жөнүндө  

 
Араван айылынын Бобур көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну Алимжанов 

ЮльчибектинАраван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жалпы аянты 1000 м2 жеке 
менчик турак үйүнүн бир бөлүгүнүнжер участогун, курулуштук багытын курулуш 
материалдарын сатуучу дүкөн, соода түйүндөрүнүн жер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) жана үйүнө чектеш болгон 150 м2 жерге жеӊил типтеги 
коомерциялык дүкөн куруп мөөнөттүү пайдаланууга уруксат сурап жазган арызын 
карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Бобур көчөсүнүн №22-үйүнүн тургуну Алимжанов 
Юльчибектин Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү жалпы аянты 1000 м2 
жеке менчик турак үйүнүнбир бөлүгүнүнжер участогу айыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен курулуш материалдарын сатуучу 
дүкөн, соода түйүндөрүнүн жер аянты багытына өзгөртүүгө 



(перепрофилирования) жана үйүнө чектеш болгон 150 м2 жерге жеӊил типтеги 
коомерциялык дүкөн куруп мөөнөттүү пайдалануугаберилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү жана жерди мөөнөттүү 
пайдаланууга берүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык 
менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн 
тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын 
талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-5  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
Суткор айылындагы талаа  
станынын жер аянты 
багытындагы  жалпы аянты 
1633 м2 жерди курулуштук 
багытын өзгөртүү жөнүндө   

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин айыл өкмөтүнүн чет 

элдик инвесторлордун, айыл өкмөтүнүн бюджетинин жана жергиликтүү 
жамааттардын каражатынын эсебинен Суткор айылына балдар бакчасы куруу 
пландаштырылып жаткандыгына байланыштуу айыл өкмөтүнүн муниципалдык 
менчиги эсептелген Суткор айылындагы талаа  станынын жер аянты багытындагы  
жалпы аянты 1633 м2 жерди курулуштук багытын балдар бакчасынын жер аянты 
багытына өзгөртүүгө(перепрофилирования)  макулдук сураган билдирүүсүн карап 
чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын “Муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке 
алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 



ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги болгон Суткор 
айылындагы талаа  станы багытындагы  жалпы аянты 1633 м2 жер аянтынын 
курулуштук багыты, айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен 
балдар бакчасынын жер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
макулдукберилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-6  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
Жайыт комитетинин төрагасы                              
Ж. Мамитовдун 13.05.2019-
жылдагы №1 саны менен 
катталган сураныч катын кароо 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Жайыт комитетинин төрагасы Ж. Мамитов айыл 

өкмөтүнүн Кошчан жайлоосундагы Уч-суу жайытындагы жерге мурда XXII-Партсезд 
колхозу тарабынан курулган, бирок, азыркы мезгилге кыйрап кеткен мал сактоочу 
таш коронун ордуна АРИС долбоору тарабынан каржыланып жеӊил типтеги мал 
сактоочу коро жана чабандар эс алуучу үйчө курулушу пландаштарылып жатат. 
Ошондуктан жогорудагы жерге жеӊил типтеги мал сактоочу коро жана чабандар эс 
алуучу үйчө курууга макулдук берүү жөнүндө суранычын карап чыгып, 



депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер 
Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Кошчан жайлоосундагы Уч-суу 
жайытындагы жерге мурда XXII-Партсезд колхозу тарабынан курулган, 
бирок, азыркы мезгилде кыйрап кеткен мал сактоочу таш коронун ордуна 
АРИС долбоору тарабынан жана айыл өкмөтүнүн салымы менен каржыланып, 
жеӊил типтеги мал сактоочу коро жана чабандар эс алуучу үйчө курууга 
макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерге жеӊил типтеги мал сактоочу коро жана чабандар эс алуучу 
үйчө куруу маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар 
бирикмесинин отурумунун кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын 
жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын 
сунушу менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги 
белгиленсин.  

3. Айыл Өкмөтүнүн Жайыт пайдалануучулар бирикмеси тарабынан Кошчан 
жайлоосундагы Уч-суу жайытындагы жергежеӊил типтеги мал сактоочу коро 
жана чабандар эс алуучу үйчө курууга макулдук берилсе, аталган 
обьектилерди куруу үчүн жалпы долбоордук сметанын 25 (жыйырма беш) 
пайыздык каражат айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетине кошумча 
түшкөн каражаттын эсебинен бөлүп берүү, айыл өкмөтүнө сунушталсын.   

4. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                    КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                     ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                           АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык кезексиз 10-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №10-7  15.05.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 
 

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Жайыт 

пайдалануучулар комитетинин 2019-

жылдагы киреше жана чыгашалар 

сметасын бекитүү жөнүндө  



 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетинин төрагасы Ж. 

Мамитовдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап,  “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин жетекчиликке алып жана депутаттардын 

сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши  

 
ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 
1. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы Жайыт комитетин 2019-жылга 

киреше жана чыгашалар сметасы бекитилсин. (смета тиркелет) 

2. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн жайыт пайдалануучулар комитетине жайыт 

участоктору үчүн жер салыгын жыйноо жана келип түшкөн каражаттарды 

жергиликтүү бюджетке багыттоо милдети жүктөлсүн. 

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысы               

Ш. Файзуллаевге жүктөлсүн.  

 
 
 
 

С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 

 
 
 
 
 
 

 
 
С. Юсупова айылдык Кеӊешинин                 
6-чакырык кезексиз 10-
сессиясынын                       №10-7-
токтому менен бекитилген 

 
Ош  облусунун  Араван   районундагы  С.Юсупова  айыл өкмөтүнүн ЖПБнин 2019-

жылга карата  киреше  жана  чыгашаларынын 
СМЕТАСЫ 
 
 
 
Малдын туру 

 
 
         Саны 

Жайыт 
пайдаланууучун  1 
малдынбаасына 
чегирилген  толом 
           (сом) 

Жайыт 
пайдаланууучун 
чогултуудан 
кутулуучу  сумма 
           (сом) 

Иримуйуздуу мал 1430 180 257400 
Майдажандык 5239 36 188600 
Жылкы 50 180 9000 
Кыйыртоломдордонтушконкиреше   40000 
Кутулуучукирешенинжыйынтыгы   495000 
Эскертуу: кыйырсалыктардыэскеалынбайтузулгонкирешебюджети 
 



 
Коорсоткучтордун 
аталышы 

 
 статья 

Бардыгы 
2019-жыл 
учун 

Кварталдарбоюнчаболуштурулушу 
1 2 3 4 

Айлыкакы 21111100 210000 52500 52500 52500 52500 
Ишканадан 
камсыздандыруу 
учунтоломдордун 
17,25% 

121201000 36225 9056 9056 9056 9056 

Административдик 
чыгымдары 

22111200 12600 3150 3150 3150 3150 

Транспорттук 
чыгымдар 

22155900 45000 11250 11250 11250 11250 

Жайыттын 
инфраструктурасын 
жакшыртууга 

22156900 151780 34000 50000 49780 18000 

Жайытжериучун 
салык 

 395395 7879 9849 9849 11818 

Бардыкчыгымдар  495000 117835 135805 135585 105775 
Эскертуу:  кыйырсалыктардыэскеалынбайтузулгонкирешебюджети 
 
 
 
Жайыттынжалпыаянты Пайдаланганжер 1 га учунжайытжер 

салыгы 
Толомдунжалпы 
суммасы 

5498 3000 12,70х1,034 39395 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С.Юсуповаайылдыкокругунунучасткасынанчыккан 
жандыктаргакоюлгон 
БААЛАР 
 
№п
/п 

Малдын  
туру 

Бирдик
жанга 
толом 

 
Коэф-т 

Пайдалану
умооноту 
(кун) 

Жалпы 
жандыкты
нбашы 

Шарттуу 
малдын 
башы 

 
Жалпыс
ы 

1 Чонбодо:м
ал, жылкы, 
эшек 

180 1 150 1340 1340 241200 

2 Жашбодо: 
1жашка 
чейинкито
рпок 

126 0,7 150 128 90 16200 

3 Кой,эчки 36 0,2 150 5239 1044 188600 
4 жылкы 180 1 150 50 50 9000 

 жалпысы    7771 2667 495000 
 
Сырттанкелгенайылдыкокруктардынучасткасынынчыкканжайыт 
пайдалануучулардынжандыктарынакоюлган 



БААЛАР 
 
№п
/п 

Малдын  
туру 

Бирдик
жанга 
толом 

 
Коэф-т 

Пайдалану
умооноту 
(кун) 

Жалпы 
жандыкты
нбашы 

Шарттуу 
малдын 
башы 

 
Жалпыс
ы 

1 Чонбодо:м
ал, жылкы, 
эшек 

-      

2 Жашбодо: 
1жашка 
чейинкито
рпок 

      

3 Кой,эчки       
4 жылкы       

 жалпысы       
 
                                     Чоп-чабыкжанаресурсстуужергекоблган 
БААЛАР 
 
№п/
п 

Жердин туру Бирдиколчо
му 

Биргектарг
а толом 

Жалпыжераянт
ы 

Жалп
ы 
толом 

1 Чоп-чабыктоют, буудайондуруу  1000 20 20000 
2 Жайытбашкамаксаттапайдалануу

дан 
 5000 4 20000 

3 Отундаярдоодон     
 жалпысы    40000 
 
Жайыткомитетининторагасы                                   Ж..Мамитов: 
 
Бухгалтер:                                                                     Г. Азимталипова 
 
 
 
 
 
 
 
         Ош областынын Араван районундагыС.Юсуповаайылдикокругунун 
Жайыткомитетинин 2019-жылга карата шаттык 
СМЕТАСЫ 
 
№п
/п 

Ээлегенкызмат
ы 

Фамилиясы,ат
ы 

Адам 
саны 

Айлыкак
ысы 
сом 

Мӊӊнӊтщ 
(ай) 

Суммасы 
сом 

1 ЖПБ торагасы МамитовЖума
бай 

1 9000 12 108000 

2 бухгалтер Азимталипова 
Гульчахра 

1 4500 12 54000 

4 Охранник 
техничка 

МамитоваЗебо
хон 

1 4000 12 48000 

 жалпысы   17500  210000 
 

Мамлекеттыктоломдор 
 
№ 
п/п 

кармоо Жпбэсебинен Жумушчунун 
эсебинен 

баары 

1 Жерсалыгы 39395  39395 



2 СФ толомдору 36225 19920 56145 
3 Подоходсалыгы  16668 16668 
 жалпысы 75620 36588 112208 
 

Транспорттукчыгымдар 
 
№ 
п/п 

Чыгым Олчообирдиги сааны баасы бардыгы 

1 бензин литр 875 40 35000 
2 майдаондоолор ай 2 5000 10000 
 жалпы    45000 
 

Жайытжерлерденинфраструктурасыноөдоогочыгымдарсметасы 
 
№п/п чыгым Олчобирдиги сааны Басы 

сом 
Бардыгы 
сом 

1 1 Губка куруу, стричкакуруу, 
булактардыоӊдоо, Кошчанга загон куруу 

даана 1  151780 

 жалпы    151780 
 

Административдикчыгымдар 
 
№ 
п/п 

чыгым Олчо 
бирдиги 

сааны Басы 
сом 

Бардыгы 
сом 

1 Кеөесебуюмдары ай 12 300 3600 
2 командировочный ай 9 600 5400 
3 Башкачыгымдар 

(электр/эн, 
телефон) 

ай 12 300 3600 

 жалпы    12600 
 
 
ЖайыткомитетининторагасыЖ.Мамитов 
 
Бухгалтер  ЖПБ:                                                           Г.Азимталипова 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-2  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылдын 
1-жарым жылдыгында социалдык-
экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу 
жана айыл Өкмөтү тарабынан 2019-
жылга белгиленген айылдарды 
стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын 
аткарылышы жөнүндө 

 
 

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-
экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2019-жылга 
белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы жөнүндө 
жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматын угуп, талкуулап, сөзгө 
чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу менен С. Юсупова 
айылдык Кенеши токтом кылат  

 
Т О К Т О М : 

 
1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылдын 1-жарым жылдыгында социалдык-

экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл Өкмөтү тарабынан 2019-жылга 
белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы 
жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматы эске алынсын.  

2. Айылдык Кеӊештин аймагында социалдык-экономикалык өнүгүүнү камсыз 
кылууда кабыл алынган иш-чаралардын аткарылышын сапаттык денгээлин 
жогорулатуу, айыл Өкмөтүнүн башкаруучулугун өнүктүрүү, элдик демилгелерди 
колдоп кубаттап, айыл Өкмөтүнүн апаратында иштеген кезматкерлерди 
жоопкерчилигин күчөтүп, алардын илимий-практикалык жөндөмүнөн натыйжалуу 
пайдаланып, ички жана тышкы резервтерден толук пайдалануу менен айыл 
Өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүмүнү толуктап, чыгаша бөлүмүндө көрсөтүлгөн 
чыгымдардан максаттуу пайдаланып, керексиз чыгымдарды кыскартууну камсыз 
кылуу айыл Өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

3. Республикабызда жакырчылыкты кыскартуу багытында кабыл алынган 
программаларды жана 2017-2020-жылдарда айыл Өкмөтүнүн социалдык-
экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу, 
жакыр, колунда жок үй-бүлөлөргө даректүү жардам берип, аларды экономикалык 
маданий, рухий жактан өсүп-өнүүгүсүнө көмөк көрсөтүү айыл Өкмөтүнө жана анын 
аймагында жайгашкан ишкана-мекемелердин жетекчилерине тапшырылсын. 

4. Учурдагы базар экономикасынын шартында агрардык сектордо иштеп жаткан 
дыйкан-фермер чарбаларына жакындан практикалык жардам берип, кредит 
менен иштөө ыкмаларын үйрөтүп, инвестицияларды тартуу менен кайра иштетүүчү 
кичи цехтердин ишин жандандырып, жаӊыларын куруу менен жаӊы жумуш 
орундарын түзүү, өз ара жардамдашуу топторун, жамааттык уюмдардын аткарып 



жаткан иштерин колдоп, аларды моралдык жактан колдоп кубаттоо айыл 
Өкмөтүнө тапшырылсын. 

5. 2015-жылда социалдык-экономикалык, маданий багыттарда аткаруу үчүн 
белгиленген иш-чаралардын өз убагында так аткарылышын камсыз кылууда, 
айылдырды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана башка иш-чараларды жүзөгө 
ашырууда айыл Өкмөтүнүн аймагында жашаган элди мобилизациялоону мындан 
ары дагы жогорку денгээлге көтөрүү айыл Өкмөтүнө тапшырылсын.  

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кеӊешинин туруктуу 
комиссиясына жүктөлсүн.   

 
 
 
 
 
  С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К.Нарматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-3  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 

С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 
аймагындагы социалдык-маданий 
обьектилердин, элге билим берүү, 
саламаттык сактоо мекемелеринин 
кышка даярдыгыны абалы жөнүндө. 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, кышка даярдык көрүү 

боюнча уюштурулган штабтын башчысы И.Давидовдун билдирүүсүн угуп жана 
талкуулап депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык  
Кеӊеши токтом кылат: 

 
ТОКТОМ  

 
1. С. Юсупова айылдыкКенешининаймагындагысоциалдык-

маданийобьектилердижанакалктыкышкадаярдыгынабалыжөнүндөгү 
штабтынбашчысыИ.Давидовдунбилдирүүсү канаатандырарлыкдептабылсын. 

 
2. 2019-жылдын 15-ноябрына чейинайылдыкКенештинаймагындагысоциалдык-

маданийобьектилердижанакалктытолуккышкадаярдоонукамсызкылуужагыайылө
кмөтүнөтапшырылсын. 

 
3. 2019-2020-жылдарда 

айылӨкмөтүнүнаймагындагысоциалдыкмаданийобьектилериндежылытуу үчүн 
иштетилүүчү көмүр, электрэнергиясынан үнөмдүү 
пайдалануунууюштуруужанакөзөмөлгөалуукышкадаярдыккөрүү 
боюнчаштабкамилдеттендирилсин.  

 
4. АйылдыкКеӊешининаймагындагымектептердин от 

жагуучуказандарынтолугумененремонттончыгаруу, 
сапатуукөмүрмененкамсыздоо, көмүр кампасынтартипкекелтирип, көмүр сактоо 
үчүн кошумчабастырмакурууиштерин 15-ноябрь 2016-жылга 
чейинаяктооаткаргаништерижөнүндөкийинкикезектегиайылдыккеӊешининсессия
сындамаалыматберүү мененайылӨкмөтүнөмилдеттендирилсин. 

 
5. БултоктомдунаткарылышынкөзөмөлгөалуужагыайылдыкКеӊешининсоциалдык-

маданий, укуктартип, депутаттык этика маселелерибоюнчатуруктуукомиссиясына 
жүктөлсүн. 

 
 
 

С.Юсуповаайылдык 
 Кеӊешининтөрагасы:      К.Нарматов 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-4  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн айыл чарба 
багытындагы жер тилкелерине жана 
пайдаланылбаган  айыл чарба 
жерлерине жер салыгынын базалык 
ставкасын кыртыштын бонитетин 
бекитүү жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн айыл чарба багытындагы жер тилкелерине жана 

пайдаланылбаган айыл чарба жерлерине жер салыгынын базалык ставкасын 
кыртыштын бонитетин бекитүүнү карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Салык 
Кодексинин 337-беренесинин 6-пунктун жетекчиликке алып жана депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ 
 

1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн айыл чарба багытындагы жер тилкелерине жана 
пайдаланылбаган  айыл чарба жерлерине жер салыгынын базалык ставкасын 
кыртыштын бонитети 1,5га көбөйтүп, төмөнкүдөй бекитилсин: 

 
Айыл өкмөтүнүн 

аталышы 
Жер салыгынын базалык ставкалары (сом/га) 

Сугат айдоо Кайрак айдоо 
Көп жылдык 
өсүмдүктөр Жайыт 

С. Юсупова 654 62 339 19 
 
2. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык кеӊешинин тийиштүү туруктуу 

комиссияларына жана, айыл өкмөтүнө тапшырылсын.  
 
 
 

 
 

 С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-5  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
айылдарындагы калктуу конуштардын 
жана айыл чарбасына арналбаган 
жерлердин 2020-жылда жер салыгын 
дифференциялоо боюнча зонанын 
аймагынын баалонун (К-13) аймактык 
коэффициенттерин белгилөө жөнүндө 

 
 

Күн тартибиндеги маселе боюнча С. Юсупова айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысыР. 
Базарбаевдин маалыматын угуп жана талкуулап чыгып, жарыш сөзгө чыккан 
депутаттардын пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши 

 
ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 
1. С. Юсупова 

айылөкмөтүнүнаймагындакалктууконуштардынжанаайылчарбабагытынаарналбаг
анжерлердин 2016-жылда жерсалыгынэсептөөдөзонанынаймактарынынбаалоонун 
(К-3) аймактыккоэффициенттерининөлчөмдөрү 1,2 (К3-1,2) кылыпбелгиленсин. 

2. С. Юсупова 
айылөкмөтүндөайылчарбасынаарналбаганжерлердинжерсалыгынэсептөөжанаайыл
өкмөтүнүнбюджетинетолук түшүшүн камсызкылууайылөкмөтүнүн 
кирешебөлүмүнүн кызматкерлерине жүктөлсүн. 

3. Токтомдунаткарылышынкөзөмөлгөалууайылдыккеӊештин экономика, бюджет, 
каржымаселелерибоюнчатуруктуукомиссиясынатапшырылсын. 

 
 
 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-6  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 

Айылдык кеӊештин аймагындагыкалктуу 
конуштардагы тиричилик 
таштандыларын чогултуу жана ташып 
чыгууга 2020-жылда ар бир кожолуктан 
жана ишкана мекемелерден алынуучу 
акчанын өлчөмүн бекитүү жөнүндө 

 
Айылдык кеӊештин аймагындагы калктуу конуштардагы тиричилик 

таштандыларын чогултуу жана ташып чыгууга 2020-жылда ар бир кожолуктан жана 
ишкана мекемелерден алынуучу акчанын өлчөмүн бекитүү жөнүндө айыл өкмөтүнүн 
ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап чыгып, 
депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу мененС. Юсупова айылдык Кеӊеши 

 
ТОКТОМ  КЫЛАТ: 

 
1. Айылдык кеӊештин аймагындагы калктуу конуштардагы тиричилик 

таштандыларын чогултуу жана ташып чыгууга 2020-жылда ар бир кожолуктан 
100 (жүз), ишкана мекемелерден  100 (жүз) (ишкана мекемеде иштеген штатта 
турган ар бир адамдан) жана элге кызмат кылып жаткан ар бир соода 
түйүндөрүнөн 100 (жүз) сомдон жыйын алуу белгиленсин. 

2. Айылдык Кеӊештин аймагындагы көп кабаттуу үйдө, батирлерде жашаган 
кожолуктар жана өтө жакыр үй бүлөлөр  тиричилик таштандыларын чогултуу 
жана ташып чыгуу үчүн алынуучу жыйындан бошотулсун.     

3. Айылдык кеӊештин аймагындагы калктуу конуштардагы тиричилик 
таштандыларын чогултуу жана ташып чыгууга ар бир кожолуктан алынуучу 
каражатты айыл Өкмөтүнүн бюджетине толук түшүшүн жана аны мыйзамда 
белгиленген тартипте максаттуу иштетилишин камсыз кылуу жагы айыл 
Өкмөтүнө тапшырылсын. 

4. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы айылдык кеӊешинин 
экономика бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн. 

 
 
 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-7  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын Жомий 
көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну 
Ибрагимова Зайнап 
Тургуновнанын арызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Жомий көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну Ибрагимова Зайнап 

ТургуновнанынАраван айылынын А. Сайдахматов көчөсүндөгү жалпы аянты 2200 м2 
жеке менчик турак талаа станынын жер участогун, курулуштук багытын турак үйдүн 
жер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования)  макулдук сурап жазган 
арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Жомий көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну Ибрагимова Зайнап 
Тургуновнанын Араван айылынын А. Сайдахматов көчөсүндөгү жалпы аянты 
2200 м2 жеке менчик турак талаа станынын жер участогун жери айыл 
өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак үйдүн жер 
аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 



 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-8  07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 
 
 

С. Юсупова айылӨкмөтүнө 2020-

жылгажержана 

мүлксалыктарынкиритүү жөнүндө 

 
Күн тартибиндеги маселе боюнча С. Юсупова айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы                

Р. Базарбаевдин маалыматын угуп жана талкуулап чыгып, жарыш сөзгө чыккан 

депутаттардын пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши 

 
ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 
1. С. Юсупова айылөкмөтүнүнаймагында 2020-жылгажержана 

мүлксалыктарыкиритилсин. 

2. Булсалыктардыөзубагындажыйнап, 

белгиленгенпландытолтурууайылөкмөтүнүнкирешебөлүмүнүн 

адистеринетапшырылсын. 

3. Токтомдунаткарылышынкөзөмөлгөалуужагыайылөкмөтүнүнкаржы-экономика 

бөлүмүнө жүктөлсүн.  

 
 
 
 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-9 07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылында “Семург” кичи 
ишканасынын өкүлү Араван 
айылынын Хошимов көчөсүнүн 
тургуну Карабаев Камбаралинин  
арызын кароо жөнүндө  

 
Араван айылынын Араван айылында “Семург” кичи ишканасынын менчигинде 

болгон бастырмалар жайгашкан жалпы аянты 1900 м2 жер тилкесин курулуштук 
багытын автоунааларды оӊдоочу жана жуучу кичи ишкананын жер аянты багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования)макулдук сурап “Семург” кичи ишканасынын өкүлү 
Араван айылынын Хошимов көчөсүнүн тургуну Хошимов Камбаралинин жазган 
арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Араван айылында “Семург” кичи ишканасынын менчигинде 
болгон бастырмалар жайгашкан жалпы аянты 1900 м2 жер тилкеси айыл 
өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен автоунааларды 
оӊдоочу жана жуучу кичи ишкананын жер аянты багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 



 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-10 07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын Токтогул 
көчөсүнүн №63-үйүнүн тургуну 
Хожамбердиев Базарбайдын 
арызын кароо жөнүндө  

 
Араван айылынын Токтогул көчөсүнүн №63-үйүнүн тургуну Хожамбердиев 

БазарбайдынАраван айылынын М.Султанов көчөсүндөгү жалпы аянты 420,0 м2 жеке 
менчик кампа багытындагы жер тилкесин, курулуштук багытын медициналык 
дарылоо борборунун жер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования)  
макулдук сурап жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин 
эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. 
Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Токтогул көчөсүнүн №63-үйүнүн тургуну Хожамбердиев 
Базарбайдын Араван айылынын М.Султанов көчөсүндөгү жалпы аянты 420,0 м2 
жеке менчик кампа багытындагы жер тилкеси айыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен медициналык дарылоо борборунун 
жер аянтыбагытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  



3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-11 07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын Х. Сыдыков 
көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну 
Каххорова Гилосхон 
Каримжановнанынарызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Х. Сыдыков көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну Каххорова 

Гилосхон Каримжановнанын Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсү №303/1 дареги 
боюнча жеке менчик жалпы аянты 546,10 м2от казан имаратынын жер участогу 
багытындагы жерин, курулуштук багытын турак үйдүн жер аянты 
багытынаөзгөртүүга (перепрофилирования)  макулдук сурап жазган арызын карап 
чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Х. Сыдыков көчөсүнүн №45-үйүнүн тургуну Каххорова 
Гилосхон Каримжановнанын Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсү №303/1 
дареги боюнча жеке менчик жалпы аянты 546,10 м2 от казан имаратынын жер 
участогу багытындагы жерин айыл өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен 



турак үйдүнжер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук 
берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-12 07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын А.Сайдахматов 
көчөсүнүн тургуну Хомидов 
Кахрамонжон 
Базарбоевичтинарызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн тургуну Хомидов Кахрамонжон 

Базарбоевичтин Араван айылынын Ак-Мазар участкасындагы жеке менчик жалпы 
аянты 749,0 м2малкананы жер участогу багытындагы жерин, курулуштук багытын 
турак үйдүн жер аянты багытынаөзгөртүүга (перепрофилирования)  макулдук сурап 
жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык 
Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн тургуну Хомидов Кахрамонжон 
Базарбоевичтин Араван айылынын Ак-Мазар участкасындагы жеке менчик 



жалпы аянты 749,0 м2 малкананы жер участогу багытындагы жерин айыл 
өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак үйдүнжер 
аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                     КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                        ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                                  АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 11-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№11-13 07.09.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын А.Сайдахматов 
көчөсүнүн тургуну Хомидов 
Кахрамонжон 
Базарбоевичтинарызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн тургуну Хомидов Кахрамонжон 

Базарбоевичтин Араван айылынын Ак-Мазар участкасындагы жеке менчик жалпы 
аянты 749,0 м2малкананы жер участогу багытындагы жерин, курулуштук багытын 
турак үйдүн жер аянты багытынаөзгөртүүга (перепрофилирования)  макулдук сурап 
жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык 
Кеӊеши токтом кылат: 



 
ТОКТОМ: 

 
1. Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн тургуну Хомидов Кахрамонжон 

Базарбоевичтин Араван айылынын Ак-Мазар участкасындагы жеке менчик 
жалпы аянты 749,0 м2 малкананы жер участогу багытындагы жерин айыл 
өкмөтүнүн архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак үйдүнжер 
аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-2  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван районунун С. Юсупова айыл 
өкмөтүнүн 2020-жылга бюджетинин 
киреше жана чыгаша бөлүгүн бекитүү 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл 

өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсүн угуп жана талкуулап 
айылдык Кеӊешинин экономика, бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу 
комиссиясынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрү 
боюнча корутундусунун негизинде айылдык Кеӊешинин депутаттарынын сунуш-
пикирлеринэске алуу менен КРнын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» 
мыйзамынын 31-беренесинин 2-пунктун 47-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке 
алып С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат; 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2020-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө айыл 
өкмөтүнүн ФЭБнын башчысы Р. Базарбаевдин билдирүүсү эске алынсын. 

2. С. Юсупова айылӨкмөтүнүн 2020-жылга карата бюджетининжалпыкөлөмү 
кирешелержаначыгашаларбоюнча37 млн 599миӊ600 сом мененбекитилсин. Анын5 
млн241 миӊ900 сому теӊдештирүүчү грант, ал эми32 млн 357миӊ700 сому 
жергиликтүү бюджет экендигибелгиленсин. АйылӨкмөтүнүн 2020-
жылдагыбюджетининкирешебулактарыжаначыгашаныкаржылоогокаражаттартир
кемегеылайыкбелгиленсин. (№1, №2-тиркеме тиркелет) 

3. Чыгымдардыкаржылообоюнчабиринчикезектекоргоогоалынганберенелербоюнча 
(эмгекакы, социалдыкфондуначегерүүлөр, тамактануужанажеӊилдиктер) 
ошондойэлекоммуналдыкчыгымдаргакаржылансын. 
Чыгашалардынкорголгонберенелериштаттыксандагы бош 
орундаргажананормативдикактылардынкабылалынышынабайланыштууазайтылы
шы мүмкүн. Чыгашалардынкорголгонберенелеринштаттыксандагы бош 
орундаргажананормативдикактылардынкабылалышына б 

4. айланыштууазайтылышы мүмкүн. Чыгашалардынкорголгонберенелеринкаржылоо 
үчүн жоопкерчилик С. Юсупова айылөкмөтүнүн Финансы-экономика бөлүмүнө 
жүктөлсүн.  

5. С. Юсупова айылӨкмөтүнүн 2019-жылдагыбюджетине  485 миӊ сом 
каражатжайытпайдалануучуларбирикмесинен түшүрүү белгиленсин. 



6. Айыл өкмөтүнүн атайын эсебине (спец. счет) айыл өкмөтүнүн муниципалдык 
балдар бакчаларында тарбиялануучу  балдардын ата-энелеринен балдарга тамак-
аш үчүн кошумча 900,0 сом топтолуп түшүшү белгиленсин.  

7. Жайыт жерлеринен пайдалангандыгы үчүн төлөмдөрдүн 3/2 бөлүгү жайыт 
комитетинин чыгашаларына, калган бир бөлүгү айыл өкмөтүнүн социалдык 
маселелерин чечүүгө жумшалсын. 

8. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн администрациясы төмөнкүлөргө милдеттүү; 
- эгерде бул айылдык бюджеттин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе ушул 

токтомдун 1 беренесинде бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун 
тиркемесине өзгөртүү киргизүүгө; 

- кирешелердинболжолдонгондонашыкча түшүүлөрүн 
эсебиненайылдыкбюджеттинчыгашабөлүгүн көбөйтүүнү карапчыгууга; 

- киргизилген өзгөртүүлөр С. Юсупова айылдык Кеӊеши тарабынан каралат жана 
кабыл алат.    

9. Айылдык бюджетке чегерүүлөр кирешелерден алынуучу салык (подоход налог) 
боюнча 85%, сатуудан алынуучу салык боюнча 25,0% жана роялти 50% өлчөмүндө 
жергиликтүү бюджетке чегерилсин. Транспорт салыгы, жер салыгы, патенттерден 
түшүүчү киреше, ФПСтин ижара акысы, кыймылсыз мүлк салыгы толугу менен 
100% өлчөмүндө жергиликтүү бюджетке чегерилсин.  

10. С. Юсупова айыл өкмөтүнө караштуу Октябрь, Суткор, Каррак, Эрке-Кашка 
айылдарына бирден, бардыгы болуп 4 айыл башчы штаты белгиленсин.  

11. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы   Р. 
Базарбаевге, ал эми аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин каржы, 
экономика жана бюджет маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн. 

 
 
 
 
 
 

С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С.ЮсуповаайылдыкКенешинин 
                                                                                                 6-чакырык 12-сессиясынын 
        №12-2-токтомуна  
 №1 тиркеме 
 

2020-жылдынайылдыкбюджети: 
 
                                                              1. КИРЕШЕЛЕР 
 

-Кирешесалыгы (подоходный налог)                                                         15194,0 
-Бирдиктуусалык55,4 
-Мажбурлапалынуучу патент                                                                     357,0 
-Патент                                                                                                          6519,0 
-Кыймылсызмулксалыгы386,0 
-Транспорт салыгы1845,0 
-Уйтамаркалардынжерсалыгы191,4 
-Улушжерлердинжерсалыгы1146,9 
-Айылчарбасыэмесжерлердинжерсалыгы1050,0 
-Сатуудантушуучусалык830,0 
-Роялти                                                                                                           90,0 
-ФПС жерлерининижараакысы                                                                 2000,0 
-Таштандылардыташуубоюнчатушум290,0 
-Недр   833,0 
-Спец.средства от бюдж.учрежд.                                                                900,0                                                   
-Продажа не с/х земли                                                     125,0 
-Тендештируучу грант                                                                                   5241,9 
- Жерсатуу же арендагаберүү (населен пункт)    60,0 
- Жайтжерлеринипайдаланучиучун толом    485,0  
Кирешелердинжыйынтыгы:                                                                    37599,6 

 
2. ЧЫГАШАЛАР                              

-Башкарууоргандарына13335,2 
-Билимберууго7012,0 
-Социалдыккамсыздоого1500,0 
-Маданиятка587,8 
-Айылчарбасына800,0 
-ЖКХ                                                                                                             6910,0 
-Балдар бакчасы                                                                                            6969,6 
- Жайыт  485,0 
Бардык чыгашалардын жыйынтыгы:                                                 37599,6 

 
 
 
 
 С.Юсупова айылдык  
 Кенешининторагасы:                                                    К.Нарматов.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         
        С.ЮсуповаайылдыкКенешинин 

6-чакырык 12-сессиясынын  

               №12-2-токтомуна  

№2 тиркеме 

 

 

С.Юсупова айыл окмотунун 2020-2021-2022 жылдарга жергиликтүү бюджеттин болжолу 

 

 

№ Аталышы 2020-жылга 2021-жылга 2022-жылга 

1 Киреше 37599,6 миӊ сом 40235,9 миӊ 

сом 

40996,1 миӊ сом 

2 Чыгаша 37599,6 миӊ сом 40235,9 миӊ 

сом 

40996,1 миӊ сом 

 

 

 
 
 С.Юсуповаайылдык 
 Кенешининтөрагасы:                                                    К.Нарматов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-3  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь 
айылынын тургуну Суюнбаев 
Кубанычбек Кудайкуловичтин арызын 
кароо жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылынын тургуну Суюнбаев 

Кубанычбек Кудайкуловичтин маркум атасы Суйунбаев Кудайкулдын жеке 
менчигине таандык Араван районунун Араван айылындагы ички резервтеги 
райондук статистика комитетинин имаратынын артына 400 м2 имарат куруу үчүн 
берилген жалпы аянты 0,06 га жер аянтынын колдонуу максатын өзгөртүп берүүгө 
же ал жерди өздөштүрүү үчүн бүгүнкү күнгө чейин кеткен чыгымдарын төлөп 
берүүнү суранып жазган арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин 
эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. 
Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылынын тургуну Суюнбаев 
Кубанычбек Кудайкуловичтин маркум атасы Суйунбаев Кудайкулдын жеке 
менчигине таандык Араван районунун Араван айылындагы ички резервтеги 
райондук статистика комитетинин имаратынын артына 400 м2 имарат куруу 
үчүн берилген жалпы аянты 0,06 га жер аянтынын ордуна жана ал жерди 
өздөштүрүү үчүн бүгүнкү күнгө чейин кеткен чыгымдарынын компенсациялоо 
үчүн Суюнбаев Кубанычбек Кудайкулович Октябрь айылынан жеке менчик 
турак үй куруу үчүн жер аянты ажыратып берүүгө макулдук берилип, С. 
Юсупова айыл өкмөтүнө сунушталсын.   

2. С. Юсупова айыл Өкмөтү Суюнбаев Кубанычбек Кудайкуловиче жер берүүнүн 
мыйзамдуулугун карап чыгуу менен иш жүргүзсүн.  

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 



 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 

 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-4  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну 
Бурханов Шаробидин 
Миножидиновичтин арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Бурханов 

Шаробидин Миножидиновичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак 
үйбагытындагы жер аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, эт сатуучу соода 
дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) уруксат сурап 
жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери 
үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова 
айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Бурханов 
Шаробидин Миножидиновичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй 
багытындагы жер аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, эт сатуучу 
соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
макулдук берилсин.  

2. Бурханов Шаробидин Миножидиновичтин өзү жашап жаткан жеке менчик 
турак үй багытындагы жер аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, эт 
сатуучу соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүүмаселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-
пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы 
жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) 
сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына 



каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы 
сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын 
талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү 
тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
С.Юсуповаайылдык 
 Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-5  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын А.Сайдахматов 
көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну 
Юнусова Солияхон Юсуповнанын 
арызын кароо жөнүндө  

 
Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну Юнусова 

Солияхон ЮсуповнанынАраван айылынын Х.Абдуллаев көчөсүндөгү жалпы аянты 
0,075 м2 жеке менчик жер тилкесин, курулуштук багытын турак үйдүнжер аянты 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования)  макулдук сурап жазган арызын карап 
чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын 
Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

4. Араван айылынын А.Сайдахматов көчөсүнүн №4-үйүнүн тургуну Юнусова 
Солияхон ЮсуповнанынАраван айылынын Х.Абдуллаев көчөсүндөгү жалпы 
аянты 0,075 м2 жеке менчик жер тилкеси айыл өкмөтүнүн архитектуралык-
пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы 
жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) 



сактоо менен турак үйдүн жер аянтыбагытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
макулдук берилсин. 

5.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

6. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
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          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-6  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Жаннат көчөсүнүн тургуну 
Каюмов Махмуддун арызын кароо 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Жаннат көчөсүнүн тургуну 

Каюмов Махмуддун өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйбагытындагы жер 
аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз 
боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Жаннат көчөсүнүн тургуну 
Каюмов Махмуддун өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй багытындагы жер 



аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Каюмов Махмуддун өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй багытындагы жер 
аянтынын  бир бөлүгүн  курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүмаселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык 
менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби 
жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда 
каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, 
экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын 
талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, 
белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген 
учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
С.Юсуповаайылдык 
 Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                                       КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
          ОШ ОБЛУСУ                                                            ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           
              АРАВАН  РАЙОНУ                                                             АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
Араван айылы М. Султоновкөчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28     село Араван ул. М. Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

 
С.Юсуповаайылдыккеӊешинин 6-чакырык 12-сессиясы 

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы№12-7  26.12.2019-жыл 
КыргызРеспубликасы 

 
Араван айылынын Ленин 
көчөсүнүн №28-үйүнүн тургуну 
Абдирахманов Едгорбек 
Абдирахмановичтин арызын кароо 
жөнүндө  

 
Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №28-үйүнүн тургуну Абдирахманов 

Едгорбек Абдирахмановичтин Араван айылынын Азизохунов көчөсүндөгү жалпы 
аянты 500,0 м2 жеке менчик нан заводунун жер тилкесин, курулуштук багытын турак 
үйдүн жер аянты багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук сурап жазган 
арызын карап чыгып, депутаттардын сунуш-пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 



Республикасынын Жер Кодексин жетекчиликке алып, С. Юсупова айылдык Кеӊеши 
токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. Араван айылынын Ленин көчөсүнүн №28-үйүнүн тургуну Абдирахманов 
Едгорбек АбдирахмановичтинАраван айылынын Азизохунов көчөсүндөгү жалпы 
аянты 500,0 м2 жеке менчик нан заводунун жер тилкесиайыл өкмөтүнүн 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен турак үйдүн жер аянтыбагытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин. 

2.  Аталган жерди курулуштук багытын өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, Кыргыз Республикасынын жер 
мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу 
менен бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 
 
 
  С.Юсуповаайылдык 
  Кеӊешининтөрагасы:      К. Нарматов 



 
     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                             КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                            С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-2                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С.Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-
жылда социалдык-экономикалык 
өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында 
жана айыл Өкмөтү тарабынан 2020-
жылга белгиленген айылдарды 
стратегиялык өнүктүрүү (СРС) 
планынын аткарылышы  жөнүндө 

 
С С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылда социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында жана айыл Өкмөтү тарабынан 2020-жылга 
белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын аткарылышы 
жөнүндө  айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин маалыматын угуп, 
талкуулап, сөзгө чыккан депутаттардын пикирлерин, суроо талаптарын эске алуу 
менен С. Юсупова айылдык Кенеши токтом кылат  

 
Т О К Т О М : 

 
1. С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2019-жылда социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында жана айыл Өкмөтү тарабынан 2020-
жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын 
аткарылышы  жөнүндө айыл өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевдин 
маалыматы эске алынсын.  

2. Айылдык Кеӊештин аймагында социалдык-экономикалык өнүгүүнү камсыз 
кылууда кабыл алынган иш-чаралардын аткарылышын сапаттык 
денгээлин жогорулатуу, айыл Өкмөтүнүн башкаруучулугун өнүктүрүү, элдик 
демилгелерди колдоп кубаттап, айыл Өкмөтүнүн апаратында иштеген 
кезматкерлерди жоопкерчилигин күчөтүп, алардын илимий-практикалык 
жөндөмүнөн натыйжалуу пайдаланып, ички жана тышкы резервтерден 
толук пайдалануу менен айыл Өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүмүнү 
толуктап, чыгаша бөлүмүндө көрсөтүлгөн чыгымдардан максаттуу 
пайдаланып, керексиз чыгымдарды кыскартууну камсыз кылуу айыл 
Өкмөтүнө милдеттендирилсин. 

3. Республикабызда жакырчылыкты кыскартуу багытында кабыл алынган 
программаларды жана 2017-2021-жылдарда айыл Өкмөтүнүн социалдык-
экономикалык жактан өнүгүүсү боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди 
жандандыруу, жакыр, колунда жок үй-бүлөлөргө даректүү жардам берип, 



аларды экономикалык маданий, рухий жактан өсүп-өнүүгүсүнө көмөк 
көрсөтүү айыл Өкмөтүнө жана анын аймагында жайгашкан ишкана-
мекемелердин жетекчилерине тапшырылсын. 

4. Учурдагы базар экономикасынын шартында агрардык сектордо иштеп 
жаткан дыйкан-фермер чарбаларына жакындан практикалык жардам 
берип, кредит менен иштөө ыкмаларын үйрөтүп, инвестицияларды тартуу 
менен кайра иштетүүчү кичи цехтердин ишин жандандырып, жаӊыларын 
куруу менен жаӊы жумуш орундарын түзүү, өз ара жардамдашуу топторун, 
жамааттык уюмдардын аткарып жаткан иштерин колдоп, аларды 
моралдык жактан колдоп кубаттоо айыл Өкмөтүнө тапшырылсын. 

5. 2017-жылда социалдык-экономикалык, маданий багыттарда аткаруу үчүн 
белгиленген иш-чаралардын өз убагында так аткарылышын камсыз 
кылууда, айылдырды көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана башка иш-
чараларды жүзөгө ашырууда айыл Өкмөтүнүн аймагында жашаган элди 
мобилизациялоону мындан ары дагы жогорку денгээлге көтөрүү айыл 
Өкмөтүнө тапшырылсын.  

6. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык Кеӊешинин 
туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.   

 
 
 
 
 
 
   С.Юсупова айылдык 
   Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                            КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                         С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-3                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
 

С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 

2020-жылга иш-чараларынын 

планын бекитүү жөнүндө. 

 
 

 
С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 2020-жылга түзүлгөн иш аракеттеринин 

планы менен таанышып, айылдык Кеӊешинин туруктуу комиссияларынын 

сунуштарын эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат:  

 
ТОКТОМ: 

 
1. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 2020-жылга түзүлгөн иш-аракеттеринин 

планы бекитилсин. (тиркелет) 

2. Айылдык Кеӊешинин планын толук аткарылышын көзөмөлдөө айылдык 

Кеӊешинин төрагасы К. Нарматовго тапшырылсын. 

 
 
 
 
 

С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
С. Юсупова айылдык Кеӊешинин 
6-чакырык 13-сессиясынын 
№13-3 токтому менен 
бекитилген. 

 
С.Юсупова айылдык Кеӊешинин 2020-жылга карата иш-планы. 

 
1. 2019-жылда социалдык –экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында 

айыл өкмөтү тарабынан аткарылган иштер жана 2020-2023-жылдарга айыл 
Өкмөтүнүн өнүгүүсүн стратегиялык планы жөнүндө. 
2020-жыл               Файзуллаев Ш. 

      январь айы                     туруктуу комиссия 
2. С. Юсупова айыл  Өкмөтүнүн 2018-жылдагы бюджеттин аткарылышы жана 

2020-жылга бюджетин бекитүү жөнүндө. 
            2020-жыл                Базарбаев Р. 

январь айы                                 туруктуу 
комиссия 
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган типтүү ченемдин негизинде 

айыл Өкмөтүнүн башчысынын сунушу боюнча айыл Өкмөтүнүн түзүмүн 
жана  штаттык бирдигин бекитүү. 
2020-жыл               Ш. Файзуллаев 

      январь айы                     туруктуу комиссия 
4. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин 2020-жылга иш-планын бекитүү жөнүндө. 

             2020-жыл               Г. Мамытова 
       январь айы                     туруктуу 
комиссия       
5. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы патент менен иш жүргүзүүчү 

субьектилердин патентин жана андан түшүүчү каражатты толук 
жергиликтүү бюджеттин эсебине түшүшүн камсыз кылуу жөнүндө. 
2020-жыл               Базарбаев Р 

       апрель айы                     туруктуу 
комиссия 
6. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында 2020-жылды жазгы 

талаачылык иштердин жүрүшү жөнүндө. 
             2020-жыл               Довидов И 

        апрель айы                   туруктуу комиссия 
  
7. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы жалпы билим берүү 

мекемелеринде окуу тарбия иштеринин жана  мектеп окуучулардын 
арасында зордук зоомбулуктарды алдын алуу боюнча алып барып жаткан 
иштеринин абалы жөнүндө. 

             2020-жыл            Давидов И, С. 
Юлдашова. 

       апрель айы                     туруктуу 
комиссия  
8. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында калктын ден-соолугун чыӊдоо 

багытында үй-бүлөөлүк дарыгерлер тарабынан жүзөгө ашырылып жаткан 
иштери жана мамлекеттик “Туберкулез”, энелик жана балалыкты коргоо 
программасынын аткарылышы жөнүндө. 
   2020-жыл             УБДТнун башчысы  
    апрель айы                        туруктуу комиссия 



               С. Юлдашова    
9. С. Юсупова айылдык  Кеӊешинин аймагында мөнөөттү аскерге чакырууга 

даярдык көрүү жөнүндө. 
               2020-жыл          С. Таштемирова 
               апрель айы            туруктуу 
комиссия  С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2020-жылдын 1-жарым 
жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылуу жана айыл 
Өкмөтү тарабынан 2020-жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү 
(СРС) планынын аткарылышы боюнча  отчет. 
         2020-жыл  

       июль  айы                          Файзуллаев.Ш. 
                туруктуу комиссия 

10. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагында жаштар саясаты боюнча, спорт 
жана миграция иштери боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин абалы 
жөнүндө. 
 2020-жыл        Хакимова М,  
июль айы.               туруктуу комиссия. 

11. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагында укук  коргоо жана 
кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча милициянын аймактык тескөөчүлөрү 
тарабынан аткарылып жаткан иштери жөнүндө отчету. 

              2020-жыл         Милициянын аймактык 
тескөөчүлөрү 

         июль  айы        туруктуу комиссия  
12.  С. Юсупова айылдык округдук Кеӊешинин аймагындагы калкты таза 

ичимдик суу менен камсыз кылууда “Зилол суу”, “Бирлик” жана “Торт Таш” 
ИСКАКБ леры тарабынан аткарылган иштер жөнүндө отчет.  
   2020-жыл                      ИСКАКБлеринин 

башчылары 
         июль  айы        туруктуу комиссия 
 
13. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы куздук буудайларды 

коромжусуз өз мөөнөнтүндө оруп, жыйноо жана бошогон жерлерге экинчи 
эгинди эгүүнү уюштуруу, айыл чарба эгиндеринин сугат суу менен камсыз 
кылуунун абалы жөнүндө. 

                2020-жыл                         Довидов И, айыл 
башчылары,  

           июль  айы             туруктуу комиссия  
14. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы социалдык-маданий             

обөектилердин, элге билим берүү, саламаттыкты сактоо мекемелерин жана 
калкты кышка даярдоонун абалы жөнүндө. 

       2020-жыл         Давидов И 
        сентябрь айы                                туркутуу 
комиссия 
15. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы  юридикалык жана 

физикалык жактардан салыктарды жана МФ жерлерине таандык ижарага 
берилген жерлердин ижара акыларын жыйноонун абалы жөнүндө. 

      2020-жыл                Базарбаев Р 
      сентябрь айы                    туркутуу комиссия           

             А. Арапов 



16. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы  “Бирлик” үрөнчүлүк 
чарбасы тарабынан дыйкандарыбызга сапаттуу жогору түшүм берүүчү  
үрөндөр менен камсыз кылууда алып барып жаткан иштери жөнүндө 
   2020-жыл                Тажибаев Х  

         сентябрь айы                               туруктуу 
комиссия. 

17. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн социалдык төлөмдөргө болгон (электр 
энергиясынан, соц.фондко, жергиликтуу салыкка, ичимдик сууга) 
карыздарын өз убагында төлөп берүү боюнча аткарылган иштери жөнүндө. 
2020-жыл                Базарбаев Р 
сентябрь айы.               туруктуу комиссия. 

18. С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 2020-жылда социалдык-экономикалык 
өнүгүүсүн камсыз кылуу багытында жана айыл Өкмөтү тараббынан 2018-
жылга белгиленген айылдарды стратегиялык өнүктүрүү (СРС) планынын 
аткарылышы боюнча  отчет. 

         2020-жыл         Файзуллаев.Ш. 
декабрь айы.               туруктуу комиссия. 

19. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө жогорку органдардан, ишкана-мекемелерден 
келген токтом, буйрук, каттарды жана айыл тургундарынын арыздарын 
аткарылышы жөнүндө маалымат. 
2020-жыл                Ташполотов И 
декабрь айы.               туруктуу комиссия. 

20. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы айыл өкмөтү, аксакалдар 
сотунун жана аялдар Кенеши тарабынан аткарылган иштери жана диний 
экстримизимге каршы күрөшүүдө алып барып жаткан иштери  жөнүндө. 
2020-жыл       Давидов И, Гуламидинов З, Х. 

Байназарова 
      декабрь айы                               туркутуу комиссия 
21. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн аймагындагы юридикалык жана физикалык 

тараптардан алынуучу жергиликтүү салыктардын, төлөмдөрдүн  тарифтик 
стафкасын жана аларга коэффициент белгилөө жөнүндө.   
      2020-жыл                       Базарбаев Р 

           декабрь айы                               туркутуу комиссия 
22. С. Юсупова айылдык Кеӊешинин аймагындагы “Араван-Тазалык”ишканасы 

тарабынан райондун борборунун көчөлөрүнүн айлана чөйрөсүн тазалыгы  
жана жашылдандыруу боюнча алып барган иштери жүнүндө. 
          2020-жыл               ишкананын жетекчиси 

           декабрь айы                                     туркутуу 
комиссия 

 
 
 
 

С. Юсупова айылдык  
Кеӊешинин жооптуу катчысы:     Г. Мамытова 
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   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                         С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 
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Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-4                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-
жылдагы бюджетинен калдык калган 
каражатты финансылык беренелер 
боюнча аткарылуучу жумуштарга 
каржылоо жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинен калдык калган 

каражатты финансылык беренелер боюнча аткарылуучу жумуштарга каржылоо 
жөнүндө айыл өкмөтүнүн Финансы-Экономика бөлүмүнүн башчысы 
Р.Базарбаевдин сунушун угуп жана талкуулап, айылдык кеӊештин 
депутаттарынын сунуш пикирлерин эске алуу менен                    С. Юсупова 
айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 2019-жылдагы бюджетинен 497,6 миӊ сом 
калдык калган каражат калгандыгы белгиленсин. 

2. Калдык калган каражат төмөнкү финансылык беренелер боюнча 
аткарылуучу жумуштарга жумшоо белгиленсин: 
 
-Башкаруу органдарына                                                                 312,5 
-Айыл чарбасына                                                                              0,2 
-Балдар бакчасы                                                                               184,9 
   Жыйынтык         497,6 
 

3. Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айыл өкмөтүнүн Финансы-
Экономика бөлүмүнүн башчысы Р.Базарбаевге жүктөлсүн.  
 

 
 
 

С.Юсупова айылдык 



  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                            КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
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   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                         С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-5                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айыл өкмөтүнүн 
Араван айылындагы А.Наваи 
атындагы орто мектепке 
кошумча окуу корпусу куруу 
үчүн жер ажыратуу жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылындагы №3-А.Наваи атындагы орто мектепке 

кошумча окуу корпусу куруу маселеси Кыргыз Республикасынын республикалык 
бюджетинин «Капиталдык салымдар» беренесинен каржыланып, долбоору 
жасалуучу обьектилердин титулдук тизмесине киритилгендигине байланыштуу, 
айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги болгон Б. Айдаров көчөсүндөгү 10,70 га 
жердин ичинен 2,0 га жер аянтына №3-А.Наваи атындагы орто мектепке 
кошумча окуу корпусу курууга ажыратуу максатында, Кыргыз Республикасынын 
«Жер Кодекси»нин 4,13 беренелерин, Кыргыз Республикасынын 15.03.2002-
жылдагы «Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө» №37 сандуу Мыйзамынын 
3,7,9,11-беренелерин негизинде жана айылдык Кеӊешинин депутаттарынын 
сунуш-пикирлерин эске алуу менен С. Юсупова айылдык Кеӊеши токтом кылат: 
 

ТОКТОМ: 
 

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндөгү 10,70 
га жердин ичинен 2,0 га жер аянты Араван айылындагы №3-А.Наваи 
атындагы орто мектепке кошумча окуу корпусу куруу үчүн ажыратууга 
макулдук берилсин.  

2. Мамлекеттик ишкана-мекемелерден №3-А.Наваи атындагы орто мектепке 
кошумча окуу корпусу куруу ажыратылган жерге жана курулуш иштери 
үчүн зарыл болгон юридикалык иш кагаздарды даярдоо С.Юсупова айыл 
өкмөтүнө тапшырылсын. 



3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу айылдык Кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн. 

 
 
 
    С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
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С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-6                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 

 
С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2017-
жылдын 26-августундагы айыл өкмөтүнүн 
Октябрь айылындагы жерлерди жеке 
менчик турак жай куруу үчүн 
трансформациялоого макулдук берүү 
жөнүндөгү 2-сессиясынын 2-13 сандуу 
токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 
киритүү жөнүндө 
 

С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылындагы жайыт, көп жылдык өсүмдүктөр 
жана мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан жалпы 
аянты 50,4 га жер аянтын, анын ичинен 17,0 га бак жана кайрак айдоо,  33,4  га 
жайыт жерлерге таандык төмөндөгү №407-контурундагы 9,8 га, №754-контурундагы 
7,7 га, №674-контурундагы 0,8 га, №675-контурундагы 6,0 га, №775-контурундагы 
5,0 га, №713-контурундагы 6,0 га, №729-контурундагы 3,7 га №728-контурундагы 
1,4 га, №833-контурундагы 10,0 га жерлерди айыл тургундарына жеке менчик турак 
үй куруу үчүн берүүгө трансформация кылуу маселесин карап, топтолгон 
юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске 
алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-мартындагы “Жер 
участокторун которуунун (трансформациялоо) тартиби жөнүндө жобону бекитүү 
тууралуу” №169-токтомун жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык Кеңеши 

 
ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 
1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылындагы жайыт, көп жылдык өсүмдүктөр 

жана мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан 
жалпы аянты 50,4 га жер аянтын, анын ичинен 17,0 га бак жана кайрак айдоо, 



33,4 га жайыт жерлерге таандык төмөндөгү №407-контурундагы 9,8 га, №754-
контурундагы 7,7 га, №674-контурундагы 0,8 га, №675-контурундагы 6,0 га, 
№775-контурундагы 5,0 га, №713-контурундагы 6,0 га, №729-контурундагы 3,7 га 
№728-контурундагы 1,4 га, №833-контурундагы 10,0 га жерлерди айыл 
тургундарына жеке менчик турак үй куруу үчүн трансформациялоого макулдук 
берилсин. 

2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө Октябрь айылындагы жайыт, көп жылдык өсүмдүктөр 
жана мамлекеттик кайра бөлүштүрүү фондусунун кайрак жеринде жайгашкан 
жалпы аянты 50,4 га жер аянтын жеке менчик турак үй куруу үчүн 
трансформациялоого зарыл болгон документтерди даярдап, тийиштүү жогору 
турган мамлекеттик мекемелерге тапшыруу жүктөлсүн. 

3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык Кеңештин жер, турак жай 
жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу комиссиясына жана С. 
Юсупова айыл өкмөтүнө тапшырылсын. 

 
 

С.Юсупова айылдык 
  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов 
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-7                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 
тургуну Курбонова Аткахан 
Жороевнанын арызын кароо жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Курбонова 

Аткахан Жороевнанын Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө жайгашкан жеке 
менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 4170,0 м2 жер 
аянтын курулуштук багытын, балдар бакчасынын жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Курбонова 
Аткахан Жороевнага Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө жайгашкан 



жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 4170,0 
м2 жер аянтын курулуштук багытын, балдар бакчасынын жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Курбонова Аткахан Жороевнанын жеке менчик турак жай эмес (кательный) 
багытындагы жалпы аянты 4170,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын 
балдар бакчасынын жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл 
Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же 
ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн 
комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-
пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы 
жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) 
сактоо менен, белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына 
каршы келбеген учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы 
сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын 
талаптарына каршы келген учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү 
тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги 
белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                    С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-8                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 
тургуну Хаштрапова Сураехон 
Артиковнанын арызын кароо жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну 

Хаштрапова Сураехон Артиковнанын Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 
1104,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз 
боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 



пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну 
Хаштрапова Сураехон Артиковнанын Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы 
аянты 1104,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Хаштрапова Сураехон Артиковнанын жеке менчик турак жай эмес 
(кательный) багытындагы жалпы аянты 1104,0 м2 жер аянтын курулуштук 
багытын турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова 
айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик 
же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча 
түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер 
участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук 
багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын 
жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын 
сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу 
мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ               С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-9                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 
тургуну Торабаев Улугбектин арызын 
кароо жөнүндө 



 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Торабаев 

Улугбектин Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө жайгашкан жеке менчик турак 
жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 860,0 м2 жер аянтын курулуштук 
багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык 
документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин жетекчиликке алып С. 
Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Торабаев 
Улугбектин Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө жайгашкан жеке менчик 
турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 860,0 м2 жер аянтын 
курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Торабаев Улугбектин жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы 
жалпы аянты 860,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын турак үйдүн жер 
тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, 
белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген 
учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                   С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-10                                25.02.2020-жыл  



Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн 
тургуну Курбонов Бахтиержон 
Торабаевичтин арызын кароо жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Курбонов 

Бахтиержон Торабаевичтин Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө жайгашкан 
жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы аянты 2129,0 м2 жер 
аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Файзуллаев көчөсүнүн тургуну Курбонов 
Бахтиержон Торабаевичтин Араван айылынын Кызыл-Дөбө көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик турак жай эмес (кательный) багытындагы жалпы 
аянты 2129,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Курбонов Бахтиержон Торабаевичтин жеке менчик турак жай эмес 
(кательный) багытындагы жалпы аянты 2129,0 м2 жер аянтын курулуштук 
багытын турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова 
айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик 
же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча 
түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан 
архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, санитардык-
гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды (ченемдерди, 
эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген тартипте жер 
участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда жердин курулуштук 
багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, Кыргыз Республикасынын 
жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген учурда комиссиянын 
сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду аткаруудан баш тартуу 
мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                   С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 



                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-11                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-
үйүнүн тургуну Эшанжанова Мухтарам 
Исманжановнанын арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 

Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик өрт суу сактагычы багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 жер 
аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 
Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүндө жайгашкан жеке менчик өрт суу сактагычы багытындагы жалпы 
аянты 668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын жеке менчик өрт суу сактагычы 
багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак 
үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, 
белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген 
учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 



      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                   С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-12                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-
үйүнүн тургуну Эшанжанова Мухтарам 
Исманжановнанын арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 

Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик өрт өчүрүү үчүн кампа багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 
жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 
Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүндө жайгашкан жеке менчик өрт өчүрүү үчүн кампа багытындагы жалпы 
аянты 668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси 
багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын жеке менчик өрт өчүрүү үчүн кампа 
багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак 
үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, 
белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген 
учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 



 
 

                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                        С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-13                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-
үйүнүн тургуну Эшанжанова Мухтарам 
Исманжановнанын арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 

Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик ГСМ склады багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 жер 
аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Х. Сидиков көчөсүнүн №98-үйүнүн тургуну 
Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын Араван айылынын Б. Айдаров 
көчөсүндө жайгашкан жеке менчик ГСМ склады багытындагы жалпы аянты 
668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Эшанжанова Мухтарам Исманжановнанын жеке менчик ГСМ склады 
багытындагы жалпы аянты 668,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак 
үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 
муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун 
берүүнүн тартиби жана шарттарын жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын 
кароосунда каралып, айыл өкмөтү тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, 
курулуш, экологиялык, санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка 
атайын талаптарды (ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, 
белгиленген тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген 
учурда жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 



учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                        С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-14                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Суткор 
айылынын тургуну Атаханов 
Мадаминжон Камиловичтин арызын 
кароо жөнүндө 

  
Айыл өкмөтүнүн Суткор айылынын тургуну Атаханов Мадаминжон 

Камиловичтин Суткор айылында жайгашкан жеке менчик коммерциялык дүкөн 
багытындагы жалпы аянты 546,76 м2 жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн 
жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) уруксат сурап жазган 
арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп 
чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин жетекчиликке алып С. 
Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Суткор айылынын тургуну Атаханов Мадаминжон 
Камиловичтин Суткор айылында жайгашкан жеке менчик коммерциялык 
дүкөн багытындагы жалпы аянты 546,76 м2 жер аянтын курулуштук багытын, 
турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
макулдук берилсин.  

2. Суткор айылынын тургуну Атаханов Мадаминжон Камиловичтин жеке менчик 
коммерциялык дүкөн багытындагы жалпы аянты 546,76 м2 жер аянтын 
курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси 
С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын 
жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү 



тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген 
тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда 
жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                          С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-15                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Мирзакаримов көчөсүнүн 
тургуну Хасанова Мадинахон 
Турсунбаевнанын арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Мирзакаримов көчөсүнүн тургуну Хасанова 

Мадинахон Турсунбаевнанын Араван айылынын Мирзакаримов көчөсүндө 
жайгашкан жеке менчик жалпы аянты 630,0 м2 жер аянтын курулуштук багытын, 
турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) уруксат сурап 
жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык документтери 
үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен Кыргыз 
Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин жетекчиликке алып С. 
Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Мирзакаримов көчөсүнүн тургуну Хасанова 
Мадинахон Турсунбаевнанын Араван айылынын Мирзакаримов көчөсүндө 



жайгашкан жеке менчик жалпы аянты 630,0 м2 жер аянтын курулуштук 
багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Хасанова Мадинахон Турсунбаевнанын жеке менчик жалпы аянты 630,0 м2 
жер аянтын курулуштук багытын, турак үйдүн жер тилкеси багытына өзгөртүү 
маселеси С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын 
жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү 
тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген 
тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда 
жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                       С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-16                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн 
тургуну Дадажонова Дильфуза 
Адилжановнанын арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Дадажонова 

Дильфуза Адилжановнанын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй багытындагы 
жалпы аянты 955,0 м2 жер аянтынын ичинен 88,9 м2 жер аянтынын  курулуштук 
багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө (перепрофилирования) 
уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча топтолгон юридикалык 



документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен 
Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-беренесинин жетекчиликке алып С. 
Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Б. Айдаров көчөсүнүн тургуну Дадажонова 
Дильфуза Адилжановнанын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй 
багытындагы жалпы аянты 955,0 м2 жер аянтынын ичинен 88,9 м2 жер 
аянтынын  курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Дадажонова Дильфуза Адилжановнанын жеке менчик турак үй багытындагы 
жалпы аянты 955,0 м2 жер аянтынын ичинен 88,9 м2 жер аянтынын  
курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси 
С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын 
жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү 
тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген 
тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда 
жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ               С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-17                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Араван 
айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну 
Юлдашев Нодирбек 



Махаматсалиевичтин арызын кароо 
жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну 

Юлдашев Нодирбек Махаматсалиевичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй 
багытындагы жалпы аянты 117,0 м2 жер аянтынын ичинен 64,5 м2 жер аянтынын  
курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүүгө 
(перепрофилирования) уруксат сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодекси”нин 49-
беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Араван айылынын Ленин көчөсүнүн тургуну Юлдашев 
Нодирбек Махаматсалиевичтин өзү жашап жаткан жеке менчик турак үй 
багытындагы жалпы аянты 117,0 м2 жер аянтынын ичинен 64,5 м2 жер 
аянтынын  курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына 
өзгөртүүгө (перепрофилирования) макулдук берилсин.  

2. Юлдашев Нодирбек Махаматсалиевичтин жеке менчик турак үй багытындагы 
жалпы аянты 117,0 м2 жер аянтынын ичинен 64,5 м2 жер аянтынын  
курулуштук багытын, соода дүкөнүн жер тилкеси багытына өзгөртүү маселеси 
С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн муниципалдык менчикте турган жер 
участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттарын 
жөнгө салуу боюнча түзүлгөн комиссиянын кароосунда каралып, айыл өкмөтү 
тарабынан архитектуралык-пландаштыруу, курулуш, экологиялык, 
санитардык-гигиеналык, өрткө каршы жана башка атайын талаптарды 
(ченемдерди, эрежелерди, нормативдерди) сактоо менен, белгиленген 
тартипте жер участогунун максаттуу багытына каршы келбеген учурда 
жердин курулуштук багытын өзгөртүп берүү жагы сунушталсын. Бирок, 
Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарынын талаптарына каршы келген 
учурда комиссиянын сунушу менен айыл өкмөтү тарабынан бул токтомду 
аткаруудан баш тартуу мүмкүн экендиги белгиленсин. 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                   С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 



                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-18                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүнүн Каррак 
айылынын тургуну Ахмадалиева 
Собирахон Бектораевнанын арызын 
кароо жөнүндө 

 
Айыл өкмөтүнүн Каррак айылынын тургуну Ахмадалиева Собирахон 

Бектораевнанын өзү жашап жаткан жеке менчик турак үйү Эл депутаттарынын 
А.Анаров айылдык Кеӊешинин 26.09.1987-жылдагы №75 сандуу чечиминин 
негизинде мыйзамдаштырылганын билдирип, бирок аталган чечимде турак үйдүн 
жеринин жалпы аянты көрсөтүлбөгөнүктөн, үйгө тийиштүү болгон 0,13 га жерди 
бекитип берүүгө макулдук сурап жазган арызын карап чыгып,  арыз боюнча 
топтолгон юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш 
пикирлерин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын “Жер кодексин колдоого 
киритүү жөнүндө” мыйзамынын 6-беренесинин жетекчиликке алып С. Юсупова 
айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Айыл өкмөтүнүн Каррак айылынын тургуну Ахмадалиева Собирахон 
Бектораевнага Эл депутаттарынын А.Анаров айылдык Кеӊешинин 26.09.1987-
жылдагы №75 сандуу чечиминин негизинде мыйзамдаштырылган, жеке 
менчик турак үйүнө тийиштүү болгон 0,13 га жер аянты бекитип берүүгө 
макулдук берилсин.  

2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, турак-
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу көмиссиясына 
жүктөлсүн.  

 
 

 
 

                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-19                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 
 

Араван районунун борбордук 
маданият үйүнүн башчысы                         
Г. Адырбаевнанын кайрылуусун 
кароо жөнүндө.  

 
 

Араван районунун борбордук маданият үйүнүн башчысы Г. Адырбаевнанын 
Араван районунун борборундагы айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги 
эсептелген А.Исмаилов атындагы маданият үйүнүн имаратын жана Араван 
айылынын борборундагы балдар китепканасынын имаратын Араван райондук 
маданият бөлүмүнүн балансына өткөрүп берүүнүн суранып жазган кайрылуусун 
карап чыгып, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө 
мыйзамынын негизинде, депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу С. 
Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
 

1. Араван районунун борборундагы айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчиги 
эсептелген А.Исмаилов атындагы маданият үйүнүн имараты жана Араван 
айылынын борборундагы балдар китепканасынын имараты Араван 
райондук маданият бөлүмүнүн балансына өткөрүп берүүгө макулдук 
берилсин.  

2. С. Юсупова айыл Өкмөтү аталган имараттарды Араван райондук маданият 
бөлүмүнүн балансына өткөрүп берүүнүн  мыйзамдуулугун карап чыгуу менен 
иш жүргүзсүн.  

3. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 
 
  С.Юсупова айылдык 



  Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
   

 
 

 
 
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                   С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-20                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу мамлекеттик салык кызматынын 
Араван району боюнча башкармалыгынын 
21.02.2020-жылдагы чыгуу №023/20/03-
3/1474 саны менен катталган катын кароо 
жөнүндө 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык 

кызматынын Араван району боюнча башкармалыгынын 21.02.2020-жылдагы чыгуу 
№023/20/03-3/1474 саны менен катталган катында Кыргыз Республикасынын 
салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексинин 2018-жылдын 10-августундагы №90 
сандуу мыйзамынын негизинде өзгөртүүлөр тикирилип, аталган мыйзам 2019-
жылдын 1-январынан тартып күчүнө киритилгендигин билдирген. Аталган 
мыйзамда калктуу конуштардан таштандылар тагып чыгаруу үчүн жыйналуучу 
жыйым жергиликтүү өз алдынча башкаруунун чечими менен, анын аткаруучу 
органынын сунушу боюнча бир жашоочуга же курулуштун бир чарчы метр аянтына 
бир эсептик көрсөткүчтөн көп эмес өлчөмдө белгиленет деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан 
күн тартибиндеги маселе боюнча депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен 
С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 
    

1. С. Юсупова айыл өкмөтүнүн аймагында 2020-2023-жылдар ичинде калктуу 
конуштардан таштандылар тагып чыгаруу үчүн жыйналуучу жыйымдын 
ставкасынын өлчөмү төмөнкүдөй белгилинсин.  

- Жеке жактар – ишкердик иш үчүн багытталбаган турак жай 
курулуштардын ээлери, ошол турак үйдө жашоочу ар бир жашоочу үчүн – 
20 (жыйырма) сомдон; 

-  Жеке жактар – ишкердик иш үчүн багытталган имараттардын ээлери, 
имараттын ар бир чарчы метр аянты үчүн – 5 (беш) сомдон; 

- Юридикалык жактар – ушул ишкана жана мекемеде иштеген ар бир 
жумушчу үчүн – 100 (жүз) сомдон.  



2. Айылдык кеӊештин аймагындагы калктуу конуштардагы тиричилик 
таштандыларын чогултуу жана ташып чыгууга алынуучу жыйымды айыл 
Өкмөтүнүн бюджетине толук түшүшүн жана аны мыйзамда белгиленген 
тартипте максаттуу иштетилишин камсыз кылуу жагы айыл Өкмөтүнө 
тапшырылсын. 

3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жагы айылдык кеӊешинин 
экономика бюджет, каржы маселелери боюнча туруктуу комиссиясына 
жүктөлсүн. 

 
 

                      С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                    С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

  
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-21                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

“Табылгы” ЖЧКнын 
ишканасынын генералдык 
директору                               А. 
Бекмурзаевдин кайрылуусун 
кароо жөнүндө 

 
“Табылгы” ЖЧКнын ишканасынын генералдык директору А. 

Бекмурзаевдин Араван районундагы цемент заводуна керектүү чийки заттарды 
ташып кызмат көрсөтүүдө оор жүк ташуучу автоунаалардан пайдаланып 
жаткандыктан, Араван районундагы борбордук көчөлөрдөгү жолдорго зыян 
келтирбөө максатында айыл өкмөтүнөн өтүүчү Араван-Мангыт автожолун Октябрь 
айылындагы Нажганбел участкасындагы ички жолду жана Араван-Сайынын 
А.Анаров айыл өкмөтүнө өтүүчү бөлүгүнө көпүрөө салып, убактылуу пайдаланууга 
ижарага берүүнү суранып жазган кайрылуусун карап чыгып, Кыргыз 
Республикасынын “Жер Кодекси”нин 13-беренесин, Кыргыз Республикасынын 
“Жергиликтүү өзалдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамынын 46-беренесин 
негизинде менен депутаттардын сунуш пикирлерин эске алуу менен                          
С. Юсупова айылдык кеӊеши токтом кылат 
 

ТОКТОМ 



    
1. С. Юсупова айыл өүӨкмөтүнөн өтүүчү Араван-Мангыт автожолун Октябрь 

айылындагы Нажганбел участкасындагы бөлүгүнүн ички жолу жана 
Араван-Сайынын А.Анаров айыл өкмөтүнө өтүүчү бөлүгүнө көпүрөө салып, 
убактылуу пайдаланууга ижарага берүүгө макулдук берилсин.  

2. Жогорудагы маселени мыйзамдуулугун карап, тийиштүү юридикалык 
документтерди берүү С. Юсупова айыл өкмөтүнө жүктөлсүн.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 
турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
көмиссиясына жүктөлсүн.  
 

 
 
 

                     С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 
 
 
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ                        С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-22                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 
 

С. Юсупова айыл өкмөтүндө 2020-2022-

жылдарга айыл жерлеринде 

жарандарды жер участоктору менен 

камсыздоо Программасын бекитүү 

жѳнүндѳ 

 

С. Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн калктуу конуштардын 

аймактарын кеңейтүү жана калктуу конуш түзүү,  2020-2022-жылдарга айыл 

жерлеринде жарандарды жер участоктору менен камсыздоо Программасы 

боюнча айыл ѳкмѳт башчысынын билдирүүсүн угуп жана талкуулап, С. Юсупова 

айылдык Кеңеши токтом кылат: 



 

ТОКТОМ 

 

1. С. Юсупова айыл аймагынын айыл ѳкмѳтүнүн калктуу конуштардын 

аймактарын кеңейтүү жана калктуу конуш түзүү, 2020-2022-жылдарга айыл 

жерлеринде жарандарды жер участоктору менен камсыздоо боюнча  

Программасы бекитилсин (тиркеме тиркелет); 

 2. Ушул токтом айыл ѳкмѳтүнүн аппаратынан каттоодон ѳткѳрүлүп, 

yusupova.aravan.kg веб-сайтына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын 

Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн Ош 

облусунун юстиция башкармалыгына жѳнѳтүлсүн; 

3. Токтомдун аткарылышын контролдоо С. Юсупова айыл аймагынын айыл 

ѳкмѳтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевге жүктѳлсүн. 

  
  

                      С.Юсупова айылдык 
             Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов  
 

 

 



       
                           « Макулмун »                                                                                                                                  «Бекитемин»                                                                         
           Араван район Архитектура жана                                                                                           С.Юсупова  айылдык 
Кеӊешинин 
           шаар куруу башкармасынын                                                                                                      төрагасы__________ 
К.Нарматов 
           башчысы _________    Б.Акматалиев                                                                                       «___» __________ 2020-
жыл                                              
           «____»  ____________  2020-жыл 
 
 

С.Юсупова айыл өкмөтүнүн калктуу конуштардын аймактарын кенейтүү жана калктуу  конуш түзүү 
 

ПРОГРАММАСЫ 
(Кыргыз Республикасынын жарандарын жер участоктору менен камсыздоо программасын ишке ашыруу алкагында иштелип чыкты) 

1. Киришүү 

2. Программаны ишке ашыруунун негизги максаттары, милдеттери жана мѳѳнѳттѳрү 

3. Программанын иш чаралары 

4. Программаны ишке ашырууда мамлекеттик бийлик органдарынын функциялары жана ыйгарым укуктары 

5. Программаны финансылык жана материалдык-техникалык жактан камсыздоо; 

6. Корутунду 

Программанын 
аталышы Айыл жерлеринде 2022-жылга чейин жарандарды жер участоктору менен камсыздоо 

Программаны 
иштеп чыгуу үчүн 
негиз 

Кыргыз Республикасын 2022-жылга ѳнүктүрүү комплекстүү негизде, 2020-2022-жылдарда кедейчиликти 
кыскартуунун улуттук стратегиясында жана «2022-жылга чейин элетти комплекстүү ѳнүктүрүү» Кыргыз 
Республикасынын улуттук программасында белгиленген чечимдерди аткаруу 

Программаны 
ишке ашыруу үчүн 
жооптуулар 

Айыл ѳкмѳтү, райондук кыймылсыз мүлккѳ укуктарды каттоо боюнча башкармалыгы, райондук архитектура 
жана шаар куруу башкармалыгы 

Программанын 
милдеттери жана 
максаттары 

Айылдын турак-жай салууга жерлерди кеңейтүүгѳ КР Жогорку кенешине, КР Ѳкмѳтүнѳ сунуштоо, кеңейтилген 
жерге айылдын генералдык планын иштеп чыгуу, айылдык тургундарды турак-жай салуу үчүн жер участоктору 
менен камсыздоо, жаш үй-бүлѳөлѳргѳ туруктуу жашоого шарт түзүү менен ички миграцияга бѳгѳт коюу 

Ишке ашыруу 2020-2022-жылдар 



мѳѳнѳтү 

Программаны 
ишке ашыруудан 
күтүлүүчү натыйжалар 

Айыл жерлеринде тургундарды турак-жай салуу үчүн жер участокторду бѳлүп берүү менен, жаш үй-бүлѳөлѳргѳ 
туруктуу жашоого шарт түзүү 

1. Киришүү 
 

С. Юсупова айыл аймагында жер жана агрардык реформаны ырааттуу жүргүзүүнүн натыйжасында 2020-жылдын 1-январындагы абал 
боюнча айыл жерлеринде жашаган жана мурда колхоз, совхоздордо жана башка мамлекеттик айыл чарба ишканаларында, ошондой эле 
саламаттык сактоо, суу чарба, билим берүү, тиричилик жактан тейлѳѳ, соода, маданият, агрозооветхимтехсервис чѳйрѳсүндѳ иштеген Араван 
районуна караштуу С.Юсупова айыл өкмөтү боюнча жалпы 8763,0  айыл чарбасына жарактуу жер аянты бар. Алар; 1.Айдоо 2131,0 га болуп ; 
анын ичинен 1754,0га сугат айдоо, 377,0га кайрак айдоо жерлерди түзөт. 2. Жайыттар 6439,0 га. 
   Айыл чарбасына жарактуу мамлекеттик фондунун жерлери  548,0ганы түзөт, анын 326,0га сугат айдоо , 143,0га кайрак, 79,0 кысыр аӊыз  
жерлери.  

С.Юсупова айыл аймагында 5- айыл жайгашкан; алар Араван, Суткор, Эрка-Кашка, Октябрь жана Каррак айылдары.   Калктын саны 
26405,0. Кожолуктун саны 5196,0. С.Юсупова айыл өкмөтүнүн  жарандарынын  1428,0га айыл чарба багытындагы сугат айдоо жер үлүштөрү 
бар. 

Кыргызстанда жер реформасын жүргүзүү жылдарында жер мамилелеринде терең, түп тамырынан ѳзгѳртүүлѳр болуп ѳттү. Кыргыз 
Республикасынын Конституциясында жерге жеке менчик укугу таанылып, менчик ээлерине ѳзүлѳрүнүн тандоосу боюнча ага тиешелүү мүлккѳ, 
анын ичинде жер участогуна да ээлик кылуу, пайдалануу жана тескѳѳ боюнча укуктар берилген. 

«Айыл чарба багытындагы жерлер», «Калктуу конуштардын (шаарлардын, шаар тибиндеги поселоктордун жана айылдардагы калктуу 
конуштардын) жерлери», «Ѳнѳр жай, транспорт, байланыш, коргонуу жана башка багыттагы жерлер» сыяктуу жердин категориялары боюнча 
нормативдик укуктук база түзүлгѳн жана укук мамилелери туруктуу рыноктук мүнѳзгѳ ээ болгон. Айыл чарба багытындагы жер 
участокторунун бардык түрлѳрүнѳ укуктарды берүүнүн конкреттүү механизмдери жана жол-жоболору иштелип чыккан. 

Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 32 беренесинин 1-пунктунда Жер участогу Кыргыз Республикасынын жарандарынын 
менчигине ыйгарым укуктуу орган тарабынан Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында акысыз түрдѳ бир жолу, атап айтканда: турак үйдү 
курууга жана тейлѳѳгѳ жана белгиленген ченемдер боюнча ѳзүмдүк кѳмѳкчү чарба жүргүзүүгѳ жана дача курууга, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын жер үлүшүнѳ укугу бар жарандарына Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү тарабынан аныкталган ѳлчѳмдѳ берилет. 
 

2. Программаны ишке ашырууну  негизги максаттары, милдеттери жана мөөнөттөрү 
 

Программанын максаты айыл жерлеринде тургундардын жер участогу менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу 
үчүн шарт түзүү, аларды коомдун жана айылдык тургундардын муктаждыктарын канааттандыруу. 

Программалык иш-чаралар тѳмѳнкүдѳй негизги милдеттерди чечүүгѳ багытталган: 
- Айыл жерлеринде 2022-жылга  чейин жарандарды жер участоктору менен камсыздоо; 
- Калктуу конуштарды кеңейтүүгѳ айыл чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого; 
- КР Жогорку Кеңешине, КР Ѳкмѳтүнѳ сунуштоо. 
- Кеңейтилген жерге айылдын генералдык план иштеп чыгуу 
- Ички миграциянын агылышына жол бербѳѳ 
Программаны ишке ашыруу 2020-2022-жылдардын мезгилине болжолдонот. 

 



3. Программанын иш-чаралары 
 

Айыл жерлеринде 2022-жылга чейин жарандарды жер участоктору менен камсыздоо, жер боюнча Программаны ишке ашыруунун негизги 
багыттары тѳмѳнкүлѳр болуп саналат: 

- айыл жерлеринде 2022-жылга чейин жарандарды жер участоктору менен камсыздоо; 
- калктуу конуштарды кеңейтүүгѳ айыл-чарба багытындагы жерлерди трансформациялоого; 
- КР Жогорку Кеңешине, КР Ѳкмѳтүнѳ сунуштоо; 
- кеңейтилген жерге айылдын генералдык план иштеп чыгуу 

4. Программаны ишке ашырууда мамлекеттик бийлик органдарынын функциялары  жана ыйгарым укуктары 
  

Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары айыл жерлеринде жарандарды жер 
участоктору менен камсыз кылууда, бардык жер ресурстары кыйла толук жана сарамжалдуу пайдаланууну уюштурууда айыл калкына кѳмѳк 
кѳрсѳтүшѳт. 

Райондук кыймылсыз мүлккѳ укуктарды каттоо боюнча башкармалыгы, райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгы, Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдары жана укуктук ченемдик актыларынын негизинде иш жүргүзүшѳт. 

 

5. Программаны финансылык жана матералдык-техникалык жактан камсыздоо 
Программаны финансылык-техникалык жактан камсыздоо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген республикалык жана 

жергиликтүү бюджеттеринин каражаттарынын эсебинен ушул Программанын иш-чараларын жүзѳгѳ ашырууга жооптуу тиешелүү мамлекеттик 
башкаруу органдарынын жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдарынын колдоо болгон материалдык-техникалык базасынын, ошондой эле эл 
аралык уюмдардын жана долбоорлордун каражаттарынын чегинде ишке ашырылат. 

                                                                     

6. Корутунду 
 

Бул Программаны ишке ашыруу айыл жерлеринде тургундардын турак жай менен камсыздоо жарандардын жакшы жашоого мүмкүндүк 
берет. Ички жана сырткы миграцияга тоскоолдук болуп, жеке жана юридикалык жактардын укуктарын эркин ишке ашырууга жана аларды 
гарантияланган коргоого негизденип, түпкү натыйжада айыл калкынын жашоо-турмушун жакшыртат. Айыл жерлеринде жарандарды турак-
жай менен камсыз кылуу жана ушул Программанын иш-чараларын жүзѳгѳ ашыруу үчүн ар тараптан мамлекеттик колдоо зарыл. 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
2022-жылга чейин Кыргыз Республикасынын айыл жерлеринде жарандардын турак-жай салууга жер участоктору 
менен камсыздоо үчүн С. Юсупова айыл өкмөтүнүн програмасынын  2020-2022-жылдарга айыл чарба багытындагы 

жерлеринде жарандарды жер участоктору менен камсыздоо боюнча иш-чаранын планы: 
 

№ Иш чаралар Аткаруу 
мѳѳнѳтү Аткаруучулар Финансылык 

камсыздоо Күтүлгѳн натыйжалар 

1 Айыл жеринде тургундарды 
жер участоктору менен камсыздоо 2020-2022-жж Айыл ѳкмѳтү Айыл ѳкмѳтү Тургундардын турак-жай менен 

камсыз болушу 

2 Калктуу конуштардын 
генералдык планын түзүү 2020-2022-жж 

Айыл ѳкмѳтү, Райондук 
архитектура жана шаар 
куруу башкармалыгы 

Айыл ѳкмѳтү Айылдын генералдык пландын 
негизинде ѳнүгүүсү 

3 

Калктуу конуштарда 
курулуштардын генералдык 
пландын негизинде жүргүзүүнү 
кѳзѳмѳлдѳѳ 

2020-2022-жж 
Айыл ѳкмѳтү, Райондук 
архитектура жана шаар 
куруу башкармалыгы 

Айыл ѳкмѳтү 

Курулуштардын архитектура 
жана шаар куруу 

мыйзамдарынын талаптарына 
ылайык курулушу 

4 

Калктуу конуштарда жаны 
конуштар түшүүчү аймактарды 
белгилѳѳ, жердин категориясына 
жараша турак жай категориясына 
которуу боюнча КР, ЖК, КРѲ 
сунуштоо 

2020-ж 
Айыл ѳкмѳтү, Райондук 
архитектура жана шаар 
куруу башкармалыгы 

Айыл ѳкмѳтү Токтом менен бекитилиши 

5 

КР «Жер кодексинин» белген 
шарттарына ылайык турак-жай 
курууга муктаж жарандарга жер 
тилкелерин камсыз кылууну 
уюштуруу 

2020-ж Айыл ѳкмѳтүнүн жер боюнча 
комиссиясы Айыл ѳкмѳтү 

Жарандардын мыйзам чегинде 
жер участкалары менен камсыз 

болушу 

6 
Айыл ичинде жашаган 

тургундардын арасында турак 
жайга муктаж болгон жарандарга 

2020-ж Айыл ѳкмѳтүнүн жер боюнча 
комиссиясы Айыл ѳкмѳтү 

Ѳзгѳчѳ жаш үй бүлѳөлѳрдүн жер 
участкалары менен камсыз 

болушу. 



мониторинг жүргүзүү 

  

    С.Юсупова айыл Өкмөтүнүн 

                                       башчысы:                                                                                           Ш.Файзуллаев 
 



  
       КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                                        КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 
                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ               С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-23                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

CASA-1000 долбоорунун 

алкагында айыл өкмөтүнүн 

аймагынан электр чубалгыларын 

өткөрүүгө жер тилкесин бөлүп 

берүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүнү 20.02.2020-жылдагы №105 сандуу 

токтомунун негизинде CASA-1000 долбоорунун алкагында айыл өкмөтүнүн 

аймагынан электр чубалгыларын өткөрүүгө 500Кв аба чубалгыларын куруу үчүн 

айыл өкмөтүнүн аймагынан жалпы аянты 648,0 м2 жер аянты бөлүп берүү 

максатында С. Юсупова айылдык Кеӊеши тотком кылат 

 

ТОКТОМ: 

 

1. CASA-1000 долбоорунун алкагында айыл өкмөтүнүн аймагынан 500Кв аба 

чубалгыларын куруу жана  электр тирөөчтөрүр орнотуу үчүн айыл өкмөтүнүн 

Ак-шар участкасынын №152 жана №153 контурларынан жалпы аянты 648,0 м2 

жер аянты сервитут менен ажыратып берүүгө макулдук берилсин.  

2. Бул токтомдун негизинде тийиштүү документтерди даярдоо С. Юсупова айыл 

өкмөтүнүн башчысы Ш. Файзуллаевге милдеттендирилсин.  

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алуу жагы айылдык кеӊештин жер, 

турак-жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 

көмиссиясына жүктөлсүн.  

 
 

 



                     С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов   
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                 ОШ ОБЛУСУ                                                    ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ                                           

                  АРАВАН  РАЙОНУ                                                         АРАВАНСКИЙ  РАЙОН  
   С. ЮСУПОВА АЙЫЛДЫК КЕӉЕШИ               С. ЮСУПОВСКИЙ АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

 
  Араван айылы М. Султонов көчөсү-35. тел: 5-08-31, 5-08-28                           село Араван ул. М. 

Султонов-35. тел: 5-08-31, 5-08-28 

                                                           
С.Юсупова айылдык кеӊешинин 6-чакырылышынын  13-сессиясы                                                           

 
Т О К Т О М 

 
Араван айылы                                                           №13-24                                25.02.2020-жыл  
Кыргыз Республикасы 
 

С. Юсупова айылдык Кеңешинин 2016-
жылдын 22-мартындагы С. Юсупова айыл 
өкмөтүндө турмуш тиричилик 
таштандыларын таштоочу жай куруу  үчүн 
жер ажыратуу жөнүндөгү                  4-
сессиясынын 22-4 сандуу токтомуна 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киритүү 
жөнүндө 

 
С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылынын Сырт участкасындагы 

жайыт жерге таандык болгон 2,7 га жерге турмуш тиричилик таштандыларын 
таштоочу жай куруу үчүн трансформация кылуу маселесин  карап, топтолгон 
юридикалык документтери үйрөнүп чыгып, депутаттардын сунуш пикирлерин 
эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-
мартындагы “Жер участокторун которуунун (трансформациялоо) тартиби 
жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” №169-токтомун жетекчиликке алып С. 
Юсупова айылдык Кеӊеши  
 

ТОКТОМ КЫЛАТ:  
 
1. С. Юсупова айыл Өкмөтүнүн Октябрь айылынын Сырт участкасындагы 

жайыт жерге таандык болгон №1035-контурдагы жердин 2,70 га жер аянты 
турмуш тиричилик таштандыларын таштоочу жай куруу үчүн “айыл чарба 
багытындагы жерлер” категориясынан “өнөр жай, транспорт, байланыш 
коргоонунун жана башка түрдөгү жерлер” категориясына 
трансформациялоого (которууга) макулдук берилсин. 

2. С. Юсупова айыл Өкмөтүнө Сырт участкасындагы 2,70 га жерге турмуш 
тиричилик таштандыларын таштоочу жай куруу үчүн трансформациялоого 
зарыл болгон документтерди даярдоо тапшырылсын.   



3. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу айылдык Кеӊештин жер, турак 
жай жана муниципалдык менчик маселелери боюнча туруктуу 
комиссиясына жана                      С. Юсупова айыл өкмөтүнө тапшырылсын.  

 
 

 
 

 
                     С.Юсупова айылдык 
           Кеӊешинин төрагасы:      К. Нарматов   
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