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Аксы районунун Ак-Жол айыл өкмөтүнүн башчысынын 2023-жылга карата иш аракеттер планы 

№ Милдеттер Чаралар 
Индикатор / күтүлүүчү натыйжа, 

каржы булактар 

Аткаруу 

мөөнөтү 
Жооптуулар 

1 2 3 4 5 6 

1. Экономикалык көрсөткүчтөр 

1.1 Айыл өкмөтүнүн 

өндүрүштүк 

потенциалын 

жогорулатуу 

Айыл өкмөтүнүн ички дүң 

продукциясынын өсүшүн 

камсыздоо 

Өнөр жайы ФКИ-2,0% 

Айыл чарбасы өсүү темпи-1,5% 

Инвестиция өсүү темпи - 15,0 % 

Рыноктук кызмат көрсөтүү өсүү 

темпи – 3,0 % 

2023-жыл 

ичинде 
Ак-Жол айыл өкмөтү, 

мекеме-ишканалар, 

жергиликтүү жаамат 

1.2  Салык базасын кеңейтүү жана 

салыктык төлөмдөрдүн толук 

кандуу түшүүсүн камсыздоо 

боюнча иш-чараларды ишке 

ашыруу. 

Салык төлөөчүлөр менен 

түшүндүрүү иштерин жүргүзүү; 

- Салык төлөөчүлөрдү толугу 

менен салык кызматынын 

каттоосуна алуу; 

- Кошумча салык базаларын түзүү 

(жаӊы ишканаларды ачуу); 

-ККМ аппараттарын орнотуу) 

2023-жылга жергиликтүү 

бюджеттин киреше бөлүгүнүн 

планы  28612,0 миӊ сомго 

бекитилип, айыл өкмөтүнүн өздүк 

кирешеси 15352,0 миң сом болуп, 

53,6% пайызды  түзөт. Ал эми 

теӊдөөчү гранттар 13260,0 миӊ сом 

берилип, жалпы кирешенин 46,4% 

пайызын түзөт. 

2023-жыл 

ичинде 

Ак-Жол айыл өкмөтү, 

мекеме-ишканалар, 

жергиликтүү жаамат 

2. Өнөр жай тармагын өнүктүрүү 

2.1 Жеңил өнөр жай 

тармагын 

өнүктүрүү 

Тегене айылына кирпич заводдун 

курулушун баштоо боюнча иш алып 

баруу 

Айыл аймактын калкы сапаттуу, арзан 

кирпич менен камсыз болот. 

20- 30 жумуш оруну түзүлөт. 

Сметалык баасы 15 млн 

2023-жыл 

ичинде Айыл өкмөтү, 

ОсОО “Осмонбек + Д” 

  Ак-Жол айыл аймагынын Ак-Жол 

айылына тигүү цехин уюштуруу 

жумуштарын баштоо 

Ак-Жол айылына тигүү цехин 

долбоорун даярдоо менен уюштуруу 

жумуштарын баштоо.  Жаңы 8 

жумуш орун түзүлөт. Жеке 

ишкерлер тарабынан каржыланып,  

2023-жыл 

4-квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү, 

Жеке ишкер 



баасы 1,5 млн. сомду түзөт. 

2.2      

3. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү 

3.1 Айыл 

аймагындагы 

айдоо жерлерди 

натыйжалуу 

пайдалануу 

иштерин жүргүзүү  

Айдоо жер аянттарын толук жана 

натыйжалуу иштетүүгө жетишүү  

(759 га айдоо жер аянты, ал эми 122 

га там арка жер аянттарын 

кошкондо) 

Айыл аймагында жалпысы 759 га 

айдоо жер болсо, 2023-жылы анын 

250 га жер аянтына айыл чарба 

өсүмдүктөрү эгилет же болбосо 

2022-жылга салыштырмалуу 60 га 

аянтка көбөйтүлөт. 

2023-жыл 

2-квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү, 

мекеме-ишканалар, 

жергиликтүү жаамат 

4. Ирригация тармагын өнүктүрүү 

4.1 Суу чарба 

курулмаларын 

жакшыртуу, 

реаблитациялоо  

иштерин жүргүзүү 

Ак-Жол айылындагы ички 

арыктарды ашар жолу менен 

тазалоо 

Ак-Жол айылындагы 6 км ички 

арыктарды ашар жолу менен 

тазалоо. Жергиликтүү бюджеттен 

50,0 миң сом акча каражаты каралат. 

 

2023-жыл 

2-квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү, 

жергиликтүү жаамат 

5. Мал чарбачылыгын өнүктүрүү 

5.1 
Мал чарбачылыгын 

өнүктүрүү 

Шынаа айылынын тургундары менен 

биргеликте иш алып баруу. Капташ 

куруу. 

Малдарды суу менен камсыздалат 

.Жергиликтүү бюджеттен 100,0 миң 

сом 

2023-жыл 

3-квартал 
Айыл өкмөтү, Жайыт 

комитети 

5.2  

Кечүү, Райкомол жана Жолборсту 

айылынын тургундары менен иш алып 

барып, мал камак куруу. 

Малды дарылоого жана эгин талаасын 

коргоо үчүн ушул айылдарга шарт 

түзүлөт. Жергиликтүү бюджеттен 210 

миң сом жумшалат 

2023-жыл 

2-квартал Айыл өкмөтү, Жайыт 

комитети 

6. Курулуш тармагын өнүктүрүү 

6.1 

Социалдык 

обьектилердин 

шартын жакшыртуу 

Кара-Тыт мектебинин ашканасын 

куруу. Ашкананы толук буторуп,ысык 

тамак программасына киргизуу 

Окуучуларга тамактануучу жай 

курулуп, жакшы шарт 

түзүлөт.жергиликтүү бюджет 900миң 

сом 

2023-жыл 

ичинде Айыл өкмөтү 

6.2  

Шынаа айылындагы А.Жолдошов 

мектебинин кошумча корпус куруу. 

ПСД даярдоо,тендерге беруу боюнча 

иш алып баруу 

Мектеп окуучуларынын билим 

алуусуна шарт түзүлөт.Жергиликтүү 

бюджеттен 6 млн.сом каралат. 

2023-жыл 

ичинде 
Айыл өкмөтү 

Райондук онуктуруу 

фонд 

6.3  

Жолборсту айылындагы мектепке 

спортзал куруу. Сметалык баасы 

жогору болгондугуна байланыштуу 

ПСДга озгортуу киргизуу жана тендер 

жарыялоо  

Мектеп окуучуларынын жана айыл 

жаштарынын спорттук маданияты 

көтөрүлөт 

2023-жыл 

ичинде 
Айыл өкмөтү 

6.4  

О Ташкулов мектебине спорт зал 

куруу ишин толук буторуу. Толук 

буторуп,ачылышын ачуу 

Айыл жаштарынын ден-соолугу 

чыңдалат, спорттук маданият 

калыптанып, келечектеги чемпиондор 

тарбияланат 

2023-жыл 

ичинде 
Республикалык бюджет, 

Айыл өкмөтү, куруучу 

ишкана 



6.5  

О.Ташкулов мектебинин ашканасын 

куруу.Ашкананы толук буторуп,ысык 

тамак программасына киргизуу 

Окуучуларга тамактануучу жай 

курулуп, жакшы шарт түзүлөт 

2023-жыл 

ичинде Айыл өкмөтү 

6.6  

Т.Тыныбеков  мектебинин чатырын 

жана эшик терезесин алмаштыруу. 

Түрткү берүүчү грантка долбоор 

сунушталып,өздүк салымды 

жергиликтүү бюджеттен бекитүү 

Окуучулардын билим алуусуна жакшы 

шарт түзүлөт.Түрткү берүүчү гранттан 

3 млн.Жергиликтүү бюджеттен 1млн 

300 миң сом каржыланат 

2023-жыл 

3-квартал Айыл өкмөтү, 

Түрткү берүүчү грант 

7.Электр тармагын өнүктүрүү 

7.1 

Айыл аймактын 

тургундарын электр 

энергиясы менен  

камсыдыгын 

жакшыртуу 

Тегене,Бел-Орук жана башка 

айылдардагы жараксыз абалдагы 

электро мамычаларын алмаштыруу 

боюнча иш алып баруу 

Айыл тургундары электр жарыгы менен 

камсыз болот, социалдык-

экономикалык абалы жакшырат. 

Жергиликтүү бюджеттен 1 млн 300 миң 

сом 

2023-жыл 

2-квартал Айыл өкмөтү, 

Аксы РЭСи 

7.2  

Айыл өкмөтүндөгү жаңы конуштарга 

трансформатор коюу. Разан-Сай,Бел-

Орук,Чегир,Тегене жана Шынаа 

айылдарына трансформатор орнотуп 

РЭСтин балансына откозуп беруу 

боюнча иш алып баруу 

Айыл тургундары электр жарыгы менен 

камсыз болот, социалдык-

экономикалык абалы жакшырат. 

Жергиликтүү бюджеттен 520 миң сом 

2023-жыл 

2-квартал 
Айыл өкмөтү, 

Аксы РЭСи 

8. Таза суу 

8.1 

Айыл аймактагы 

айылдарды таза 

сууу менген 

камсыздоо. 

Райкомол – Кечүү – Ак-Жол – Шынаа 

айылдарына таза суу проектисин ишке 

ашыруу. Корей мамлекеттик грантка 

документтерди тапшыруу боюнча иш 

алып баруу 

Айыл аймактын калкы ичүүчү таза суу 

менен камсыз болот 

2023-жыл 

1-квартал Айыл өкмөтү, 

демөөрчүлөр Корей 

мамлекеттик грант 

8.2  

Тегене айылына таза суу проектисин 

ишке ашыруу. Трансформацияга 

документтерин даярдоо боюнча иш 

алып баруу 

Тегене айылынын калкы таза суу менен 

камсыз болот 

2023-жыл 

3-квартал Айыл өкмөтү, 

демөөрчүлөр 

9. Өзгөчө кырдалдарды алдын алуу, экологиялык коопсуздукту жоюу жана айлана-чөйрөнү коргоо 

9.1 Өзгөчө 

кырдаалдардын 

алдын алуу, 

экологиялык 

коопсуздукту 

жоюу жана 

айлана-чөйрөнү 

коргоо 

Ак-Жол айыл аймагындагы Ак-

Жол дарыясынын жээктерин 

бекемдөө  

Ак-Жол айыл аймагындагы Ак-Жол 

дарыясынын жээктерин бекемдөө. 

750м жээкти түздөп суунун нугун 

буруу. 

Кыргыз Республикасынын ӨКМнин 

2022-2023-жылдардагы авариялык 

калыбына келтирүү иш чарасына 

сунуштоо   

2023-жыл 

3-квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү 

10. Укук коргоо жана коопсуздук системасы 

10.1 Диний 

экстремизмдин 

Диний-экстремисттик жана 

террористтик идеологиялардын 

Жашоочулардын. айрыкча жаштар 

арасында ар кандай диний-

2023-жыл 

ичинде 

Ак-Жол айыл өкмөтү, 

аймактык милиция 



жана 

терроризмдин 

жайылуусуна 

бөгөт коюу 

калк жана жаштар арасында 

жайылуусунун алдын-алуу  

экстремисттик фундаментализмдин 

жайылуусуна бөгөт коюлат  

бөлүмү 

10.2  

Кечүү, Райкомол айылдарындагы 

мечиттерди баланска алуу. Гос акт.тех 

паспорт жана проектилерин чийдируу 

Айыл тургундарын ыйманга чакырууга 

шарт тузулот 

2023-жыл 

2-квартал 
Айыл өкмөтү 

11. Маданят тармагын өнүктүрүү 

11.1 
Маданий иш-

чараларды өткөрүү 

Коомдук ишмер М.Сыдыковдун 100 

жылдыгын өткөрүү. Аксы РМА менен 

биргеликте юбилейлик иш чараны 

уюштуруу.М.Сыдыковдун айкелин 

орнотуу 

Областык деңгээлде юбилейлик 100 

жылдык иш чара 

өткөрүлөт.Жергиликтүү бюджеттен 

300миң сом жумшалат 

2023-жыл 

Май-июнь 

айы 

Айыл өкмөтү 

Аксы РМА 

Аксы райондук маданият 

бөлүмү 

11.2  

Нооруз майрамы,энелер жана балдар 

күнү,Эгемендүүлүк күнүн жана 

карылар күнүн белгилөө. Даталуу 

күндөрдү айыл аймактын 

жашоочулары менен биргеликте 

жогорку деңгээлде өткөрүү 

Даталуу күндөр жогорку дэңгээлде 

өткөрүлөт.Жергиликтүү бюджеттен 300 

миң Даталуу күндөр жогорку дэңгээлде 

өткөрүлөт.Жергиликтүү бюджеттен 300 

миң жумшалат 

2023-жыл 

ичинде 
Айыл өкмөтү 

12. Саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү 

12.1 

Айыл аймакта айыл 

тургундарына 

медициналык 

кызматты 

жакшыртуу. 

Ак-Жол айылына төрөткана куруу 

боюнча иш алып баруу.ПСД даярдап 

АРИС CASA 1000 программасына 

сунуштоо 

Айыл тургундарына жакындан шарт 

түзүлөт 

2023-жыл 

ичинде 
АРИС CASA 1000 

12.2  

Тегене жана Жолборсту айылына ФАП 

куруу боюнча иш алып баруу. ПСД 

даярдап АРИС CASA 1000 

программасына сунуштоо 

Айыл тургундарына жакындан шарт 

тузулот 

2023-жыл 

ичинде 
АРИС CASA 1000 

13. Билим берүү тармагын ѳнүктүрүү 

13.1 Билим берүү 

сапатын 

жакшыртууну 

колдоо 

Мыкты окуган окуучуларга 

материалдык колдоо көрсөтүү. 

Окуучулардын билим сапаттарын 

жакшыртуу, көтөрүү багытында 

системалуу иш алып барууну жана 

окуу тарбия иштерин уюштурууну 

көзөмөлдөө 

Окуусундагы мыкты жетишкендиги 

үчүн демөөрчүлөрдун жана 

жергиликтүү бюджеттен 30,0 сомго 

чейиин сыйлыктарды уюштуруу 

2023-

жылдын II- 

кварталы 

Айыл өкмөтү  

14. Социалдык өнүктүрүү 

14.1 Жакырчылыктын 

денгээлин 

төмөндөтүү 

Жакыр үй-бүлөлөргө 

жакырчылыктан чыгуу жолдору 

боюнча тренинг семинарларды 

уюштуруу Чогулуш, семинар-

Калктын аярлуу катмарынын 

кирешени сарамжалдоо боюнча 

билимдери жогорулайт, 

Кирешелерин рацианалдуу 

2023-

жылдын I- 

IV 

кварталы 

Айыл өкмөтү 



тренингдерди уюштруу пайдаланууну колго алат, 

жергиликтуу бюджет жана донорлор 

менен 50,0 сом 

14.2  Аярлуу катмарга материалдык 

колдоо. Жарым жана толук жетим 

балдарга, материалдык 

муктаждыгы бар үй-бүлөлөргө, 

материалдык жана моралдык 

колдоо көрсөтүү 

Айыл өкмөту тарабынан социалдык 

жактан жарандарга колдоо 

көрсөтүү, жерргиликтүү бюджет 

жана демөөрчүлөр жалпы каражат 

250,0 сом 

2023-

жылдын I- 

IV 

кварталы 

Айыл өкмөтү 

15. Жер аянттарын которуу (трансформациалоо) 

15.1 КР нын 

министрлер 

кабинетинин 

№291 токтомун 

аткарууга алуу 

“Жер мунапысы” жүргүзүүнү өз 

мөөнөтүндө бүтөрүү. Мыйзамсыз 

салынган турак жайларды толук 

иликтөөдөн өткөрүү жана жер 

укуктарына болгон мамлекекттик 

актыларды берүү. 

Мыйзамсыз курулмаларды 

мыйзамдаштыруу, жарандардын 

турак жайларынын мыйзам 

негизинде бекитип берүү менен жер 

учаскалары мамлекеттик акт менен 

толук камсыздат. 

2023-

жылдын I-

кварталы 

Айыл өкмөтү 

16. Инфраструктураны жакшыртуу 

16.1 

Айыл аймактын 

Инфраструктураны 

жакшыртуу  

Райкомол айылына сейил багын куруу. 

Райкомол элинин жана окуучулардын 

эс алуусуна шарт түзүлөт 

Айыл тургундарына жана окуучулар 

үчүн эс алууга шарт 

түзүлөт.Жергиликтүү бюджеттен 1,4 

млн сом жумшалат 

2023-жыл 

3-квартал Айыл өкмөтү 

16.2  Таштанды тазалоо Ак-Жол айыл 

аймагына таштанды таштоо 

полигондун курулуш долбоорун 

ишке ашыруу, архитектуралык 

докуметтерин 

бүтөрүү.Трансформация 

документин бүтөрүү. 

Айыл аймактан таштандылар 

чыгарылып санитардык-

экологиялык абалы жакшырат. 

Долбоор Евро союз уюмуна 

сунушталат. Сметалык баасы 2000,0 

мин сомду түзөт. 

2023-жыл 

1-4 квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү 

Евро союз уюму 

16.3  Ак-Жол айылдык кеңешине 

таштанды чыгарууга элден 

чогулуучу тарифин бекитүү Ак-

Жол тазалык ишканасына 

техникалык базасын чыңдоо 

үчүн,областык өнүктүрүү фондуна 

долбоор сунуштоо 

Айыл аймагынын экологиялык 

абалы жакшырат, адам ден 

соолугуна терс тийгизүүчү 

зыяндардан арылат. 

2023-жыл 

ичинде 

Ак-Жол айыл өкмөтү 

Областык өнүктүрүү 

фонду 

16.4 Коомдук 

коопсуздукту 

камсыздоо 

Ак-Жол айыл аймыгынын Ак-Жол 

айылына көзөмөл  камера орнотуу 

Ак-Жол айылына камера орнотулат. 

Жергиликтүү бюджеттен 100,0 миң 

сом каралат. Айылдагы 

кылмыштуулук уруулуктун саны 

азайтууга шарт тузулот. 

2023-жыл 

1-квартал 

Ак-Жол айыл өкмөтү 

Жалпы 16 пунктан турган 33 иш-чара: 9. Өзгөчө кырдалдарды алдын алуу, экологиялык коопсуздукту 



1. Экономикалык көрсөткүчтөр – 2; 

2. Өнөр жай тармагын өнүктүрүү – 2; 

3. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү – 1; 

4. Ирригация тармагын өнүктүрүү – 1; 

5. Мал чарбачылыгын өнүктүрүү – 2; 

6. Курулуш тармагын өнүктүрүү – 6; 

7. Электр тармагын өнүктүрүү -2; 

8. Таза суу – 2; 

жоюу жана айлана-чөйрөнү коргоо -1; 

10. Укук коргоо жана коопсуздук системасы – 2. 

11.  Маданият тармагын өнүктүрүү-2 

12.  Саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү-2 

13. Билим берүү тармагын өнүктүрүү-1 

14.  Социалдык тармагын өнүктүрүү-2 

15.  Жер аянттарын которуу-1 

16. Инфракструктураны жакшыртуу-4 

 

 

Ак-Жол  айыл өкмөтүнүн башчысы             Т.Султамуратов 

 

  

 


