Мыктылардын мыктысы аныкталды
Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү Республика боюнча 453 айыл
Өкмөттүн ичинен мыкты айыл Өкмөт катары III
орунга татыктуу болду

Урматтуу айыл тургундары! 2014жылдын ІІІ кварталынан тарта
айылдык
маалымат
бюллетени
чыгарыла баштагандыгын кабарлайбыз. Маалымат бюллетени айыл
тургундары менен жергиликтүү
бийликтин ортосунда көпүрө катары
кызмат көрсөтө турган булак болуп
берээрине терен ишеним артып,
Сиздерден сунуштарды жана ойпикирлерди күтөбүз.

Айыл
аймагынын
социалдык-экономикалык
өнүгүүсүндө,
коомчулуктун туруктуулугун камсыз кылууда, айылдын социалдык
инфраструктурасын көтөрүүдө жана тазалык-тартип, жашылдандыруукөрктөндүрүү иштерин жүргүзүүдө Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн
аппарат кызматкерлери ошондой эле жалпы коомчулук эн жогорку
денгээлде иш алып
бара алды. Жыйынтыгында Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнүн 9-апрель 2013-жылдагы №181 “Эн мыкты
айыл Өкмөтү” наамына жалпы мамлекеттик конкурс өткөрүү тартиби
жөнүндө” токтомунун негизинде III орунга татыктуу болду.
Сыйлыгыӊыздар жана сыймыӊыздар кут болсун, кымбаттуу айыл
тургундары!

Урматтуу мусулман бир

Урматтуу ата-апалар!

туугандар!
Сиздерди Курман-Айт
майрамыныздар менен чын
дилден куттуктайбыз. Айтыӊз
дар маарек болсун!

Сиздерди 1-октябрь улгайган адамдардын күнү менен
куттуктайбыз! Сиздерге аппараттын жана айыл
тургундарынын атынан бекем ден-соолук, бактылуу карылык
каалайбыз!
Терен урматтоо менен, Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн
башчысы:- У.К.Турганбаев.

Дареги:
Боконбаев айылы.
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Күн-Чыгыш айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат
Күн-Чыгыш айыл аймагы Боконбаев жана Сырт-Арчалы айылдарынан турат. Калкынын саны 13824 адам,
3001 кожолук бар. Бөкөнбаев айылы Тоң районунун административдик борбору болуп эсептелип, калктын
басымдуу бөлүгү ушул айылда жашайт.
Айыл аймагынын аянты 162475 га. Айдоо аянты 2780 гектар, анын ичинен сугат жери 2328 гектар, кайрак
жер 452 гектарды түзөт, ошондой эле 81323 гектар жайыт жери бар.
Бишкек шаарынан- 260 км, Каракол шаарынан - 127 км аралыкта жайгашкан.
Айыл Өкмөттүн аппаратык курамы - 18адам.
Айылдык кеңеш – 21 адам.
Айыл Өкмөтүнүн бюджети – 20 млн. 221,8 миң сом;
Туруктуу комиссиялар: Инфраструктура боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Сагындыков Б.
Агрардык маселелер боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Орозбаев Б.
Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Разыков К.
Экономика жана социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия – төрагасы Сарыкова Г.

Көптөн күткөн бала бакчанын курулушу башталды
Боконбаев айылында бул учурга чейин бала бакчанын жетишсиздиги негизги көйгөйлөрдүн бири болуп
келген. Айылда мектеп жашына чейин 1970 бала болсо бала бакчага 220 бала гана барууга мүмкүнчүлүк
алган. 1600 дөн ашык бала мектепке чейинки билим алуу укугуна ээ болбой келген эле. Мындай негизги
көйгөйдү чечүү үчүн Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү тарабынан 2013-жылы АРИС программасынын КДКИ 3
сынагына бала бакчанын долбоору жазылып, 21 айыл Өкмөтү катышкан конкурста алдынкы орун камсыз
кылынган. 2014-жылдын июнь айынан баштап Боконбаев айылында курулушу 22 млн сомду түзгөн 100
орундуу бала бакчанын курулушу башталды жана үстүбүздөгү жылдын декарь айында бала бакчанын
курулушу аяктоо алдында турат

Июнь 2014-ж

сентябрь 2014-ж

декабрь 2014-ж

Жаӊы мектеп саамаалыгы
Боконбаев айылында 3 жалпы билим берүүчү орто мектеп,
1
музыкалык, 1 спорт мектеби бар. 2240 бала мектепте окуйт.
Жылдан жылга мектепке бара турган балдардын саны өсүп
жаткандыгынан улам мектептеги окуучулардын саны көбөйүп бара
жатат. Т.Шамей орто мектеби 1936-жылы курулган. 2013-жылга
чейин мектеп урап калуу абалында болуп, мектеп окуучуларына
жана мугалимдерге коркунуч жаратып келген. Билим берүү, илим
жана маданият министрлигинин колдоосу менен Түрк
мамлекетинин насыясынын негизинде азыркы орто мектептин
короосуна курулушу 31,0 млн сомго бааланган жаны 275 орундуу
орто мектептин курулуш иштери баштады. Аталган орто мектептин
окуучуларын кубандыра турган дагы бир жаӊылык жаны мектеп
менен бирге жаны спорт залдын курулуп жаткандыгы. Мектеп 20152016-окуу жылына карата ишке берилгени турат
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Ураа! Айылыбызга парк ачылды!
Айылдын борборундагы аллеяга көп жылдардан бери көӊүл бурулбай келген. Аллея таштандыларга толуп,
коомчулукту тынчсыздандырып келген. 2014-жылы Күн-Чыгыш айыл Өкмөтү тарабынан бул паркты көрктөндүрүүжашылдандыруу, андагы тазалыкты сактоо максатында балдар эс алуучу жай куруу боюнча жергиликтүү бюджеттен
1500,0 миң сом каралган. Парктын ичи толугу менен реконструкцияланып, балдар ойноочу жайлар орнотулду.
Мындан сырткары парктын ичине атайын жобо иштеп чыгуу менен инвестициялык конкурска ылайык эс алуу үчүн
аттракциондору үчүн жер аянтчалары долбоордун негизинде каралып, конкурсту жарыялоо иштери жүргүзүлүүдө.
Жакын арада парктын ичинде заманбап үлгүсүндөгү аттракциондор коюлат. Ал эми парктын ичине түнкү жарык
орнотуу иштерин Кумтөр компаниясы менен Евразия фондунун алдында түзүлгөн активдүү жаштардан турган
“Жаштар Банкы” долбоорунун негизинде 2500 $ га орнотулду. Парктын ичиндеги балдардын күлкүсү, ата-энелеринин
кубанычтуу жүздөрүнөн улам элибиздин көптөн тилеги орундалгандыгына ынандык.

Корумдунун жолу ондолду,
дагы бир көйгөй чечилди

Жергиликтүү бюджеттен 221
мин
сомго
жана
Жайыт
комитетинен 32 мин сомго 2014жылы Боконбаев-Корумду айыл
чарба
багытындагы
жол
каттамынын 4 км чакырым
аралыктагы жолуна кум-топурак,
шагыл-таш
төгүлүп,
жолдор
оңдолду.

Балдар эмес, улактар да
кубанычта

Түнкү жарык
айылыбызга көрк
кошту

Айыл тургундарынын балдары үчүн

2013-жылы
жергилктүү
бюджеттен 604,0 миң сом каралып,
9,5 чакырым аралыктагы көчөлөргө
140 даана фонарлары орнотулган.
2014-жылы
1 100
мин
сомго
борбордук 5 көчөгө
түнкү
жарыктарды орнотуу боюнча атайын
тендер
өткөрүлүп,
жергиликтүү
бюджеттин эсебинен жарыктарды
орнотуу иштери башталды.

ойноочу
жайларды
куруп
берүү
максатында жергиликтүү бюджеттен
2013-жылы 400, 0 мин сом бөлүнүп,
оюн аянтчалары орнотулган. Ал эми
2014-жылга жергиликтүү бюджеттен
168,6 миң сом каралып, жогорудагыдай
бир катар оюн аянтчалары кошумча
орнотулду.

Эл менен сен бийиксиӊ, Элден чыксан кийиксиӊ!
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Жаштар демилгеси

Инвестицияларды тартуу
Тышкы жана ички инвестициялардын
аткарылышы боюнча көрсөткүчтөр
26 993,10

23 040,50

21 073,60

2011-жылга карата

2012-жылга карата

2013-жылга карата

Өсүү динамикасы 10%

Урматтуу айыл тургундары!
Сиздерден
айылыбыздын
тазалыгын
сактоону,
таштандыларды өз убагы менен
чыгарууну суранабыз. Боконбаев
айылы Сиздин жана биздин
жерибиз,
айылыбызды
бөтөн
жактан бирөө келип тазалап

бербейт.
сактайлы!

Жерибизди

таза

2012-жылы тышкы жана ички
инвестиция 23040,5 миң сомду, ал
эми 2013-жылга карата 26 993,1
мин сомду түзгөн.
2014-жылы 6 айына карата тартылган
ички жана тышкы инвестициялар

15 140, 4 мин сомду түздү.
Тартылган
инвестициялардын
өзөгүн жаны салынып жаткан
социалдык объектилер түзүүдө

Евразия фонду жана Кумтөр
компаниясы тарабынан түзүлгөн
«Жаштар Банкы» уюму бүгүнкү
күндө ар кандай долбоорлор
жана жаштар менен активдүү иш
алып барышты. 2013-жылы
уюшулган активдүү жаштар
бүгүнкү күнгө чейин 1 млн 800
мин сомго инвестиция тартып,
айылга
өздөрүнүн
чон
салымдарын кошуп жатышат.
.

Жүз жылдык бай тарыхы бар айылыбыз жылдан жылга көркүнө көрк
кошулуп, кулачын кенен жаюуда. Элибиздеги жакшы жетишкендиктерге
күбө болуп, өткөн-кеткендерге саресеп салып, шаарга айланып бараткан
айылыбыз менен сыймыктанып, «Ааламга кеткен жол айылдан башталат»
деген сөз
бекеринен айтылбаганына ынанасың. Айыл Өкмөтү
айылыбыздын экономикасын көтөрүү, социалдык инфраструктураны
жакшыртуу, көрктөндүрүү-жашылдандырууну иштерин алдыңкы орунга
коюп, жыл сайын жергиликтүү бюджеттен бул тармактарга каражат
жумшалып, иш-чаралар уюшкандыкта жүргүзүлөт. Айылдык Кенештин
депутаттары, квартал башчылары, айыл активдери, жаштар уюму,
аксакалдар сотунун мүчөлөрү жана айыл Өкмөтүнүн кызматкерлери өз
милдеттерин так аткара билишет. Алар жашоочулардын алдындагы
жоопкерчилигин толук сезишип, айылдын ар бир тургуну айыл
Өкмөтүнөн колдоо алынууга тийиш деген максаттын алдында иш алып
барышууда.

Урматтуу салык
ээлери!
2014-жыл аяктап
жаткандыгына
байланыштүү салыктын
бардык түрлөрүн төлөп
кетүүнүздөрдү өтүнөбүз.
Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнүн
салык бөлүмү

Анонс! Кийинки санда!

Жолбун иттерди атууга жыл сайын
жергиликтүү бюджеттен акча каражаты
бөлүнөт. Жолбун иттерди атуу боюнча
Күн-Чыгыш айыл Өкмөтүнө
кайрылууӊуздарды суранабыз


Мыкты айыл
Өкмөтүнөн сынагынын байгеси
кандай болду

9 айлык пландын
аткарылышы

Жыл аягына чейин
жергиликтүү бюджеттен дагы
кандай иш-чаралар аткарылат

Мал жайлоодон кандай
түштү

Спорт тармагындагы
жаӊылыктар

Кыргызстан, Ысык-Көл областы Тоӊ району Бөкөнбаев айылы Базаров № 51 +996 3947 91390
kunchygysh_ao@mail.ru
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