Айыл аймагынын маалымат
баракчасы

№1 саны
IV квартал 2014жыл

31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендуулугунун
23 жылдыгына карата майрамдык иш чара
өткөрүлдү.
31-август куну «Кош жылдыз»
аттуу айыл аймактын таланттуу атуулдарынын
арасында кароо-сынак
уюштурулуп,айыл аймактын эли активдуу
катышышты.
Кароо-сынак жогорку
денгээлде уюштурулуп ,элдин маанайы которулду.

айылында
«Реабилитациялык
борбор» ачылды

Спорт оюндарына жана НовоВознесеновка айылында откон
«Кош-Жылдыз» кароо-сынагына
айыл окмоттун бюджетинен
30 000(он мин)сом акча каражаты болунуп берилди.

БОЗ-УЧУК
АЙЫЛ АЙМАГЫНДА
ӨТКӨРҮЛГӨН
ИШ ЧАРАЛАР

Женуучулорго баалуу белектер
тапшырылды. Ново-Вознесеновка,Боз-

Ново-Вознесеновка

Учук айылдарында спорт оюндары ойнотулду.

Шахмат,шашки,тогузкоргол оюндарына дагы
сыйлыктар ыйгарылды.

Эгемендуулуктун 23 жылдыгына арналган салтанатта
айыл аймактын экономикалык
жана маданий онугуусуно салымдарын кошкон жарандарыбыз
«Ыраазычылык баракчалары», «Грамоталар»

Ново-Вознесеновка айылында 6-cентябрда
«реабилитациялык борбордун» ачылуу аземи болду.Бул куну
кун дагы ачык болуп ачылуу аземге айыл тургундары активдуулук менен коп келишти. «Реабилитациялык борбордун» имаратынын алды ачылуу аземге карата жасалгаланып ,майрамдык
маанай билинип турду.
Ачылышка 18 жашка чейинки мумкунчулугу чектелген балдар
ата-энелери менен,айылдык кенештин депутаттары,ошондой
эле айыл аймактын осуп-онугушуно салымын кошуп келген
атуулдарыбыз чакырылышкан.

Кыргыз Республикасынын социалдык онугуу министри Кудайберген Базарбаев ,Ысык-Кол областтык ыйгарым укуктуу окулунун орун басары Борбукеева
Рита
Нурманбетовна,Ак-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы-аким Байсеитов Жолдошбек Абылович,Ак-Суу райондук социалдык онугуу болумунун башчысы М.Т.Кожомбердиев озунун эмгек жамааты менен ошондой
эле Ак-Суу районуна караштуу айыл аймактардын соц.кызматкерлери
келип катышышты.
Ачылуу азем оз денгээлинде, иш-чарада белгиленгендей убактысы менен болду.Ачылууга келген меймандар «реабилитациялык борбордун»
шарттары менен таанышышып,ыраазы болушту.Себеби
«реабилитациялык борбор» заманбап жабдуулар менен жабдылган.Мумкунчулугу чектелген балдар учун баардык шарттар тузулуп
берилген. Учурда реабилитациялык борбор иштеп жатат.

Боз-Учук айыл аймагында
«Карылар күнү» өткөрүлдү
Боз-Учук айыл аймагында «Карылар күнүнө»
карата 19-сентябрь 2014-жыл менен №74буйрук кабыл алынып,иш-чара иштелип
чыгып ,бир айлык жарыяланган.
1-октябрь «Карылар кунуно» карата айыл
окмоттун бюджетинен 10000(он мин) сом олчомундогу акча каражаты каралып,80 жаштан
жогорку карыларыбызга :энелерибизге
жоолук,аталарыбызга койнок жана 90 жаштан
откон беш карыбызга азык-тулук ,таттуулар
салынган пакеттер тапшырылды.
Айыл окмоттун жана айылдык кенештин депутаттары менен бирдикте карыларыбызга
открыткалар тапшырылып,каалоо тилектер
айтылып карыларыбыздын конулдору которулду.Карыларыбыз ыраазычылыктарын билдиришти.

Баардыгы болуп бул майрамга 10 000(он мин)
сом акча каражаты кралып,55(элуу беш) карыга белектер тапшырылды.

Карысы бардын ырысы бар (кыргыз эл макалы)

Боз-Учук айыл аймагындагы ГСВ,ФАП,АДК
кызматкерлери айыл аймактын тургундарын кыдырып ,ВИЧ инфекциясына бекер тестирлоодон откоруу журуп
жаткандыгын,ар кимде
ар кандай кооптонуу
жаралбасы учун акцияга катышып,
кандарын текшертиши талап кылынууда .Учурда акция журуп жатат.Айыл аймак боюнча 123 жаран
кандарын текшертишкен. Акция 1-декабрга чейин уланат.

Боз-Учук айыл аймагындагы ВИЧ инфекциясына бекер тестирлөө
өткөрүлүүдө

Боз-Учук айыл аймагында 2014-жылдын сентябрь айында жакырчылыкты кыскартуу боюнча ар тараптуу иш –аракеттер жасалды.
Социалдык коргоо болумундо козомолдо турган калктын аялуу катмары менен иштер
алынып барылууда.Быйылкы жылы жер болукчосун алып ,уй куруп жаткан жаш уйбулоолордун саны арбыды..Аз-камсыз уй-булооолорго сууга толонуучу салыктан женилдиктер
берилди.сентябрь айына карата 75 жакыр уй-булоонун балдарына жолок пул чектелип берилди.
Аз-камсыз болгон 4 уй-булоого мечиттин кызматкерлери тарабынан азык-тулуктон жардамдар корсотулду.

Жогорку кенештин депутаты Чолпонбаев
Айыл аймак боюнча жогорку кенештин депутаты Чолпонбаев Уландын демоорчулугу менен аз-камсыз жана коп балалуу уй-булоонун балдарынан 5 оспурум балабыз Ысык-Колго эс алууга барып келишти.
Боз-Учук айыл аймагы боюнча жогорку кенештин депутаты Чолпонбаев Уландын демоорчулугу
менен уюштурулуп жаткан жайкы эс алуу лагерине жонотуу учун аз-камсыз болгон ,көп балалуу уй-булоонун балдарынын томондогулору барды

№

Ф.И.О.

Туулган жылы

Дареги

23.10.2003

Туулгандыгы тууралуу куболугу
кр-х 2076649

1

Асанов Орозобек Таалайбекович

2

Мырзабек уулу Сыймык

19.07.2002

Кр-х899091

Ичке-Жергез

3

Замиров Аскат

24.08.2000

Кр-х699450

Ново-Воз-ка

4

Намазбек уулу Кайрат

27.01.2000

Кр-х621921

Ичке-Жергез

5

Самойленко Сергей

01.01.2001

Кр-х 731781

Ново-Воз-ка

Боз-Учук

«Эне тилим-эне –сүтүм» конкурсу
Ново-Вознесеновка айылынын М.Жусупов ,Ичке-Жергез айылынын А.Истамбеков ,БозУчук айылындагы М.Чөкүев атындагы орто мектептеринде «Эне тилим-эне –сүтүм» деген темаларда конкурстар болуп өттү.
Класстар арасында тил боюнча атайын класстык сааттар өткөрүлдү. Жаштар арасында ар
кандай конференциялар викториналар өттү.
Улуттук каада салттар,ыр-бий дагы камтылган чон иш-чара уюштурулду.Ичке-Жергез айылында «Мамлекеттуулукту бекемдоо» жылына карата «Ыр-кесе» откорулду.

Эне тилин билбеген,
Элин сүйүп жыргатпайт

Боз-Учук айыл аймагынын 2014ж октябрь айына чейинки
бюджети
Көнүл бургула

Кулактандыруу
Урматуу Боз-Учук айыл аймагынын
жашоочулары, сиздерде жогорудагы
жазылган маалыматтар жонундо суроо
талап сын-пикирлер болсо, томондогу
байланыш телефондоруна чалуунуздарды суранабыз

