
"Бекитемин "

                                  Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин VI-чакырылышынын депутаттарынын 2016-жылга карата ИШ ПЛАНЫ.

№                              Аткарылуучу иштин мазмуну. Өтүү мөөнөтүКим жооптуу Докладчы

1
Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнүн  башчысы Т Султамуратовдун  жыл ичинде  жүргүзгөн иши   

жөнүндө  жылдык  отчету.
 январь өкмөтбашчы Т Султамуратов

1 2 Ак-Жол айыл аймактык Кеӊешинин 2023-жылга карата кабыл алган иш планын бекитүү. январь жооптуу катчы К.Сатыбеков

3
Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнүн 2022-жылга карата бюджетинин аткарылышын кароо жана 2023-

жылдын бюджетин   бекитүү
январь туруктуу комиссия

ШекербековЭ, 

Сейитбеков Т

   
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата  түзүлгөн  социалдык-экономикалык өнүгүү 

планын бекитүү жөнүндө
январь ѳкмѳт башчы Т Султамуратов

5
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн алдындагы Жайыт Комитетининжылдык отчету. 2022-жылга карата 

бюджетинин аткарылышыкароо жана 2023-жылга карата бюджетин бекитүү. -
январь туруктуу комиссия

Т Сейитбеков  А 

Коңурбаев

6/1
Ар түрдүү маселелер :6/1 Ак-Жол айыл  аймагынын Бер-Булак айылындагы жалгыз көчөгө 

Улуу Ата-Мекендик согуштун катышуучусу Асаналиев Анаркулдун ысмын ыйгаруу. .
январь туруктуу комиссия БостоноваГ, 

6/2 
6/2 Ак-Жол айыл өкмөтүнун аппарат кызматкерлери Суеркулов Тынарбек жана Сейитбеков  

Чолпоналыга " Айылдын ардактуу атуулу"наамын ыйгаруу жөнүндө.
январь Фэб  башчысы

Туратбек уулу 

Бакберген 

6\3

 М Сыдыков  атындагы №17-жалпы  билим  берүүчү  мектебинин  математика  

мугалими  Берикбаева Сейилбүбү Саламатовнаны  Кыргыз Республикасынын "Эмгек  

сиңирген мугалими" ардактуу наамына  көрсөтүү жөнүндө.

январь жооптуу катчы М Сманов

6/4
Ак-Жол айыл аймагынын Айылдык коомчулуктун  инвестициялык  ассоцииясынын  уставын 

бекитүү  жөнүндө.
январь Өкмөт башчы Т Султамуратов

6\5
Тегене айылынын тургуну 1958-жылы туулган Атаяров Рашид  Өмүрбековичке Ак-Жол айыл 

аймагынын " Ардактуу атуул" наамын  ыйгаруу жөнүндө
январь Туруктуу комиссия Бостонова Г

Ак-Жол айыл аймактык Кеӊешинин VIII-чакырылышынын депутаттарынын 2023-жылга карата  И Ш    П Л А Н Ы.

Ак-Жол  айыл аймактык    Кеңешинин  VIII- чакырылышынын   кезектеги

XIII сессиясынын №2-токтому менен бекитилди.



2 1

Ак-Жол айыл Окмотунун аймагындагы бадачылардын,  механизаторлордун эмгек акысы ,  

белгиленген айып  акылардын өлчөмүн , жер айдоо компаниясына  байланышкан  тарифтер, 

жакынкы, алыскы жайыттарга кочүп чыгуу,көчүп келуу мөөнөттөрүн белгилөө жана тоют 

топтоодогу тарифтерди бекитүү боюнча  чыккан  айыл өкмөтүнун буйругун  бекитүү жөнүндө.

март туруктуу комиссия 
А Көңурбаев, Б 

Райымбеков

2

Ак-Жол айыл аймагында  жайгашкан башталгыч,негизги жана жалпы билим  берүүчү 

мектептердин жана мектепке чейинки  билим берүү мекемелеринин жүргүзүп жаткан иштери 

жана келечек муундарын тамак аш менен камсыздоо абалы жөнүндө

март Туруктуу комиссия

Мектеп 

жетекчилери Бала 

бакчанын 

жетекчилери 

3
Курчап турган айлана-чойрону коргоо жана жаратылыш ресурстарын рационалдуу пайдалануу 

боюнча Аксы токой чарба кызматкерлеринин жургузуп жаткан иштери жонундо.
март туруктуу комиссия

Аксы токой 

чарбасы

4

Айыл өкмөтүнун аймагындагы КИТЕПКАНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН  ЖУРГҮЗУП ЖАТКАН  ИШТЕРИНИН 

,Китеп сүйүүчүлөрдүн  китепкана менен болгон байланышынын учурдагы абалы 

жөнүндө

март туруктуу комиссия
Ктепкана 

башчылары

5 Ар түрдүү маселелер:

3 1
Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнун аймагындагы жаңыдан курулуп  ишке берилген  обьектилердин  

талапка  жооп берерлиги  тууралуу депуттаттык комиссиянын  көзөмөлдөөсү жөнүндө 
май туруктуу комиссия

жумушчу топтун 

жетекчиси

2
Ак-Жол айыл аймагындагы уюшулган  коомдук  уюмдардын (Аксакалдар 

Кеңеши,АялдарКеңеши, Жаштар уюму) жүргүзүп жаткан иштери жөнүндө 
май туруктуу комиссия Бостонова Г

3
Ак-Жол айыл аймагынын негизги авто жолдорун тейлеген ДЭП-38 ишканасынын жүргүзүп 

жаткан иштери жѳнүндѳ.
Май туруктуу комиссия Т Султамуратов

4

М.Сыдыков , О.Ташкулов,Т Тыныбеков ,А Мырзабеков атындагы жалпы билим берүүчү 

мектептеринин бүтүрүүчү класстарынын акыркы конгуроо салтанатына даярдыгы жана мектеп 

жетечилеринин   бутүрүү кечелер боюнча жүргүзгөн иштери жөнүндө.

май туруктуу комиссия

БостоноваГ, 

мектеп 

жетекчилери

5
Ак-Жол айыл өкмөтүнун башчысы Т Султамуратовдун 6 ай ичинде жүргүзгөн иши жөнүндө 

маалыматы
май Өкмөт башчы Т Султамуратов

1
Айыл өкмөтүнун аймагындагы  аялуу катмарлар боюнча  соц адистин жана соц кызматкердин  

жүргүзгөн иштери жөнүндө
сентябрь туруктуу комиссия Муратова Н

2
Байланыш кызматкерлеринин  калкты тейлөөдөгү абалы жана жүргүзүп жаткан иштери 

жөнүндө 
сентябрь туруктуу комиссия

Кулжабаев Ж 

Жаныбек уулу Б



4 3

Жаңы  окуу жылына карата  айыл өкмөтүнүн аймагындгы мектептердин даярдыгы , 

ремонттордун жүрүшү жана кемчиликтери боюнча  мектеп жетекчилеринин билдирүүсу 

жонундө

сентябрь туруктуу комиссия
Мектеп  

жетекчилери

4
Ак-Жол ,Тегене ,Кечүү ,Жолборсту айылдарынын  айыл башчыларынын айыл тургундары 

менен  жүргүзуп жаткан  иши жөнүндө
сентябрь туруктуу комиссия Айыл башчылар, 

5

Ак-Жол айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин (жооптуу катчы,жер адис,мал чарба 

адиси,өзгөчө кырдаалдар боюнча адиси)жургузуп жаткан иштери жана алардын жыйынтыгы 

боюнча  маалыматы жөнүндө.  

сентябрь туруктуу комиссия
Аппарат 

кызматкерлери

6 Ар түрдүү маселелер:

1 Айыл өкмөтүнүн аймагындагы социалдык объектилердин кышка карата даярдыгы. декабрь туруктуу комиссия Жетекчилер

2
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн салык  кызматкеринин  мамлекеттик жыйымдарды жана  салыктарды 

чогултуудагы  жүргүзгөн  иштеринин абалы  жөнүндө.
декабрь туруктуу комиссия

 Сатыбалдиев 

Ыманалы

5 3
Ак-Жол айыл ѳкмѳтүнүн башчысы Т Султамуратовдун  жыл ичинде жүргүзгөн иши жөнүндө 

жылдык отчету 
декабрь Айыл өкмөтү Т Султамуратов

4
Айыл өкмөтүнүн алдындагы  Жайыт  комитетинин  жыл ичинде жүргүзгөн иши жана малдан 

чогулуучу  акча каражатынын абалы  жөнүндө
декабрь труктуу комиссия А Коңурбаев

5
Райкомол, Кара-Тыт, Разан-Сай, Кызыл-Бейит айылдарынын айыл башчыларынын  эл  менен 

жүргүзгөн  иштери  жөнундө
декабрь труктуу комиссия Айыл башчылар

6
Ак-Жол айыл аймагындаагы ҮДТ кызматкерлеринин жана ФАП башчыларынын жыл ичинде 

жугуштуу оорулар жана эдөө иштерин  жүргүзгөндуктөрү тууралуу маалыматы . 
декабрь туруктуу комиссия Жетекчилер

7
Ак-Жол айыл өкмөтүнүн учаскалык инспекторунун жана  өспүрүмдөр менен жумуш алып 

баруучу инспектордун жүргүзгөн иштери жөнүндө маалыматы.
декабрь туруктуу комиссия уч инспектор

8

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы кен казып жаткан ишканалардын экологияны сактоо жаатында 

иш алып  баруусу жана мыйзамдуу  жумуш аткарып  жаткандыгын депутаттык  көзөмөл 

жөнүндө.

декабрь туруктуу комиссия Т Султамуратов

9 Ар түрдү маселелер:

              Ак-Жол айыл аймактык Кенешинин жооптуу катчысы :                                                                                 К.Сатыбеков.


