Мамлекеттик социалдык заказ:
Баткен шаарынын калкынын
тазалыкка болгон кайдыгер
мамилесин өзгөртүү

Айкынова Ибадат Жумаевна,
Баткен шаарынын мэриясынын
социалдык-маданий өнүктүрүү секторунун башкы адиси

Баткен шаары
Калктын саны – 25 024 киши
Кожолуктун саны – 6 597
Эркек – 12 604, аял – 12 420
Мектеп окуучулары – 5 648

Шаардын инфраструктурасы:
Мектеп – 9
Бала бакча – 4
Оорукана – 2
Базар – 5
Социалдык мекемелер – 20
Мончо – 26
Шаардык мекеме-ишканалар – 12
Шаардын аянты – 42 765,21 га
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«Мамлекеттик социалдык заказ»
деген эмне?
 мамлекеттик социалдык заказ - республикалык жана/же
жергиликтүү бюджеттен каржылоо менен камсыздалган,
келишимдик мамилелерге негизделген, жүзөгө ашырууда
юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тартуу жолу
менен калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүгө же башка
коомдук пайдалуу максаттарга жетүүгө багытталган
республикалык, тармактык, региондук же муниципалдык
социалдык программалардын бөлүгүн ишке ашыруу
механизми
(«Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы)

Баткен шаарынын МСЗ программасы
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1 жылдык МСЗ
программа
түзүлдү

Коомдук
талкуулоо
өткөрүлдү

МСЗ
программасы
жергилиткүү
кенештин
сессиясында
каралып
бекитилди

1. Калктын социалдык кызмат көрсөтүүлөргө
муктаждыгын аныктоо боюнча изилдөөлөр өткөрүлдү
2. Социалдык көйгөйлөрдүн жана коомдук пайдалуу
максаттары жөнүндө жарандардын жана
уюмдардын сунуштары боюнча маалыматтык
базасы түзүлдү
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Мамлекеттик социалдык заказды ишке ашыруу үчүн
коомдук пайдалуу долбоорлорду аткарууга
конкурстун жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн жарандык
коомдон Баткен шаарынын мэриясынын гранттык
комиссиянын курамына талапкерлерди тандоо
тууралуу жарыя ММК берилди
 жарыянын күнү: 2018-жылдын «10»май
 Жарандык коомдон гранттык комиссиянын мүчөлүгүнө
талапкерлер коммерциялык эмес уюмдар тарабынан
сунушталат.
 Бир коммерциялык эмес уюмдан бир талапкер
сунушталышы мүмкүн.
 Жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына
талапкерлер боюнча сунуштарды берүү мөөнөтү 2018жылдын 25-майына чейин.
 Сунуштар тандоо жөнүндө жарыяланган күндөн тартып 15
календардык күндүн ичинде кабыл алынат.

Маалымат жана түшүндүрмө алууга кайрылуу үчүн
мамлекеттик заказчынын ыйгарым укуктуу
адамынын байланыш маалыматтары:
 Фамилиясы жана аты: Айкынова Ибадат
Жумаевна
 Телефон номери: 5 09 78,

(0770) 28 03 56

 Электрондук почта дареги: meria-batken@mail.ru
8. Гранттык комиссиянын курамына талапкерлерди
тандоо өтчү учур:
Күнү: 28 май 2018-ж.
Убактысы: 10:00
Орду: Баткен шаарынын мэриясы
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Баткен шаарынын калкынын тазалыкка болгон
көз карашын өзгөртүү»-аттуу темага
мамлекеттик социалдык заказды ишке
ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлорду
каржылоого жарыяланган
конкурс тууралуу
кулактандыруу ММК берилди
Конкурс жарыяланган күнү: 2018-жылдын «10»
майы
Программанын аталышы: Баткен шаарынын
калкынын тазалыкка болгон кайдыгер мамилеси
Долбоордун максаты: Баткен шаарынын
калкынын тазалыкка болгон көз карашын өзгөртүү

Көйгөйдүн сүрөттөлүшү:
Баткен шаарынын тазалык абалы канааттандырбайт
себеби, шаардын борборунда 5 базар жайгашкан.
Сатуучулардын саны барган сайын өсүүдө.
Базарлардын ичинде атайын таштанды таштоочу
жайлар, үкөктөр жок.
Шаардын борбордук көчөлөрүндө жайгашкан соода
түйүндөрүнүн 70-80% таштанды салуучу үкөктөр жок.
 «Тазалык» ишканасынын графигине
ыңгайлаштырбай, каалаган учурда таштанды чыгарууну
адатка айландырышкан. Шаар көчөлөрүндө таштанды
таштоочу кичине үкөктөр жетишсиз. Ошондуктан, көчөдө
жүргөн шаар тургундары жана коноктору таштандыны
суу агуучу ноолорго ташташат.
 Шаарда облустук, райондук, шаардык мекемеишканалар жайгашкан. Алар өз имараттарынын
алдына таштандылар үчүн үкөктөрдү орнотууга маани
беришпейт.
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 Гранттын максималдуу суммасы: 50 000 (элүү
миң) сом.
 Инвестиция тартуу боюнча дагы иштер
жүргүзүлүүдө
 Долбоор ишке ашырылчу мөөнөт: 6 ай
 Конкурсту өткөрүү убактысы: 2018-жылдын «20»
июнь
 Орду: Баткен шаарынын мэриясы.
Маалымат жана түшүндүрмө алууга кайрылуу үчүн
мамлекеттик заказчынын жооптуу адамынын
байланыш маалыматтары:
 Фамилиясы жана аты: Айкынова Ибадат Жумаевна
 Телефон номери: 5 09 78

(0770) 28 03 56

 Электрондук почта дареги: meria-batken @ mail.ru

Муниципалдык социалдык
заказдын мисалдары
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МСЗнын практикадагы мисалдары
Баткен шаарындагы «Герантологиялык кызматтар»
долбоору
2016-жылы июль айында Баткен
шаарында “Айылдык Демилге”
юридикалык жактардын бирикме
Ассоциациясы, Баткен шаарынын
мэриясынын алдындагы Баткен
шаардык социалдык өнүгүү
башкармалыгы менен биргеликте

улгайган жарандар үчүн күндүзгү
эс алуу борборунун базасында
геронтологиялык кызматтарды

түзүү боюнча бир жылдык долбоор
ишке ашырылды.
Ага социалдык буюртма катары КРнын Эмгек жана Социалдык өнүгүү
министрлиги тарабынан – 500 миң сом
Долбоордун негизинде анда шаарыбыздын улгайган жарандарына
жана жалгыз бой карыяларга колдоо көрсөтүү үчүн дарыгерлер,
мээрбан айымдар тартылган.

Улгайган аксакалдарга жана
байбичелерге:
 Жеңилдиктер, жөлөк пулдар боюнча
семинарлар өткөрүлүп, акысыз
юридикалык кызматтар көрсөтүлдү.
 Ош жана Баткен областтарынын
маданий жана туристтик жайларына
саякат маршруттары уюштурулду.
 Улуттук тогуз коргоол, шашки жана
шахмат оюндары боюнча
мелдештер уюштурулуп,
жыйынтыгында жеңүүчүлөргө
дипломдор жана акчалай сыйлыктар
тапшырылды.
Долбоордун алкагында мончого
1 тонналык суу сактоочу идиш алынып
берилип, чач тарачканага эмеректер
алынып берилген.
 60 жаштан жогорку улгайган
жарандар акысыз мончо, чач тарач
кызматарынан пайдаланышат
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МСЗнын практикадагы мисалдары
«Сары-Дөбө айылында (Коммуна) мектепке
чейинки курактагы балдарды мектепке
даярдоону уюштуруу» социалдык заказы
боюнча долбоору, Сумбула АА, Баткен облусу,
2015-жыл.
Максаты: Мектепке чейинки курактагы балдар
билим алып, курдаштары менен ойноп, өнүгө ала
тургандай шарттарды түзүү. Катышуучулар: 3-6
жаштагы 58 бала.

МСЗнын практикадагы мисалдары
«Атадан калган мурас» социалдык
заказы боюнча долбоор, Өмүралиев АА,
Талас облусу
Максаты: Өмүралиев айылдык аймагындагы жаштарды
компьютерде иштөөгө, жарнаманын заманбап
технологияларына окутуу аркылуу аталган ААда салттуу
билимди, маданиятты жана тарыхты чогултуу, сактоо
жана жайылтуу
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МСЗнын практикадагы мисалдары
«Өзгөчө муктаждыктары бар балдар үчүн
күндүзгү реабилитациялык борборду ачуу»
социалдык заказы боюнча долбоор, Тогуз-Булак
АА, Лейлек району, Баткен облусу.
Максаты: ДМЧ балдардын жашоо шартын
жакшыртуу, аларды коом менен байланыш
түзүүгө үйрөтүү, мындай балдардын атаэнелеринин билимин жогорулатуу. Катышуучулар:
аярлуу үй-бүлөлөрдөн 18 бала

6/13/2018

FOOTER GOES HERE
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Чоң ырахмат!
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