
Ош шаарынын жергиликт\\ бюджетинин 2017-жылга карата долбоорун

талкуулоо боюнча коомдук угууда жарандардан келип т\шкън кайрылуулар

№ Кимден Маселе Кошумча

1. Ош  шаарындагы
Раимбеков  къчъс\н\н
№20  \й\н\н  домкому
Г.Момунова

Ош шаарындагы №7 «Алымбек Датка» аймактык кеёешинин офисинде 1
бълмъдъ  13  адис  иштъъгъ  туура  келип  жаткандыгына  байланыштуу
аймактык кеёешинин каанасын башка жакка къч\р\\ боюнча кайрылган.

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

2. «Ак  Тилек»  кичи
шаарчасынын
жашоочуларынын
атынан

«Ак Тилек» кичи шаарчасындагы №71 «/м\т» балдар бакчасы (финский)
жеёил  конструкцияда  курулуп,  эскилиги  жетип,  имараты  чирий
баштагандыгына  байланыштуу  бул   аймака  талаптагыдай  балдар
бакчасын куру маселеси менен кайрылышкан.

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

3. Ош  шаарына  караштуу
«Кен сай» жеринен жаёы
участка  алгандардын
атынан

Ош  шаарына  караштуу“Кеё  Сайдан”берилген  жаёы  участкаларына
курулуш иштерин ж\рг\з\\ \ч\н жол жана жарыктандыруу маселери боюнча
кайрылышкан

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

4. Ош  шаарына  караштуу
«Амир-Тимур»  аймактык
кеёешинин
жашоочулары

Аталган аймактагы суу проблемалары боюнча кайрылышкан Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

5. Шаар  тургундарынын
атынан

Жайкы эс алуу учурунда Ак Буура дарыясындагы жана ички каналдардагы
сууга  агып  кет\\  коркунучун  туудурган  жерлерге  акча  каражатынын
каралышы  жън\ндъ кайрылышкан

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

6. Ош  шаарындагы  №6
жатакана  башчысы
А.Шабданова

№6-  жатаканага  коюлган  жылытуу  системасынын  сапатынын  тъмънд\г\
боюнча кайрылган

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

7. Шаар тургуну Г.Акматова Ош шаарындагы  №6-Макаренко  мектебинин  айланасындагы  мыйзамсыз
авто  унааларды  убактылуу  токтотуу  жайлары  жана  Ъзгън,  Жалал-Абад
каттамдары  боюнча  турган  таксилердин  ыёгайсыздыктарды  жаратып
жаткандыгы жън\ндъ кайрылган

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

8. Шаар тургундарынан Шаардын  ичиндеги   мал  жандыктарын  багышкан  шаар  тургундары
шаардын  жашылдандыруу  жана  кърктънд\р\\с\нъ  терс  таасирлерин
тийгизип жаткан учурлар боюнча кайрылышкан

Кайрылуу
катынын  къч\
рмъс\ тиркелет

9. Кварталдык Ош шаарында иштеп жатышкан кварталдык комитеттеринин айлык Кайрылуу 



комитеттеринин атынан акыларын кътър\\ маселеси боюнча кайрылышкан катынын къч\
рмъс\ тиркелет

10. Домкомдордун атынан Ош шаарында къп кабаттуу \йлърдъ иштеп жатышкан домкомдордун 
айлык акыларынын каралуусу же башка жеёилдиктердин болуусу жън\ндъ 
кайрылган

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

11. №8 “Ак буура” аймактык 
кеёешинин №2 
кварталдык комитетинин
търагасы Т.Жунусов

Къп кабаттуу \йлърдъг\ жарыктандыруу, арык, т\т\кчълърд\ орнотуу, 
бактарды сугаруу, спорттук балдар аянтчаларын, эс алуу скверлерин куруу
маселелери боюнча кайрылган жана бул багытта долбоор жазылгандыгын 
билдирген.  

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

12. №73 балдар бакчасынын
директору С.Эшманова

№73 балдар бакчасынын алдына сфетофор жана канализация орнотуу 
маселелери боюнча кайрылган

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

13. Ош шаарындагы ИИБден
Ъ.Обдунов

Ош шаардык ИИБнын убактылуу кармоочу жайына акча каражатынын 
каралбай жаткандыгы жана кошумча чыгымдарына 2017-жылга карата 
тиешел\\ акча каражатын карап бер\\ маселеси боюнча кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

14. Ош шаардык СЭС 
кызматкерлеринин 
атынан

Медицина тармагындагы оорууларды алдын алуу жана мамлекеттик 
санитардык къзъмълдъъ (СЭС) борборунун лабораторияларына керектел\\
ч\ тиешел\\ акча каражаты боюнча кайрылган. 

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

15. Жапалак айылынын 
тургунунан

Жапалак айылы Ош шаарынын аймагына  ъткънд\г\нъ карабай ушул 
мезгилге чейин жолдорунун абалы начар абалда экендиги жана качан 
иретке келтирилээри боюнча кайрылган

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

16. Ош шаарынын 
М.Горький къчъс\н\н 
тургундарынан

Ош шаарынын М.Горький къчъс\нъ качан канализация орнотулаары жън\
ндъ кайрылышкан.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

17. “Манас Ата” кичи 
шаарчасынын  Салиева 
къчъс\ндъг\ №2,4,6,8,10 -
\й-б\лъл\к 
жатаканаларынын 
жашоочуларынын 
атынан

Салиева къчъс\ндъг\ №2,4,6,8,10 - \й б\лъл\к жатаканаларынын сырткы 
кър\н\ш\ ътъ начардыгы жана имараттардын сырты качан акталып 
сырдалаары жана жарыктандырылышы жън\ндъ кайрылышкан

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

18. Жапалак айылдык 
аймагынын 
жашоочуларынан

Жапалак айылдык аймактык башкармалыгындагы Орке айылында таза 
суунун жоктугу, санитардык абалдын тъмънд\г\, айыл башчысы жана айыл 
ъкмът\н\н талаптагыдай иштебей жаткандыгы боюнча кайрылышкан

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

19. “Ак Тилек” аймактык 
кеёешинин търайымы 

“Ак Тилек” аймактык кеёешинин талаптагыдай кааналарынын жоктугунан 
учурда жер тълъдъ иштеп жаткандыгына байланыштуу,  бул маселени 

Кайрылуу 
катынын къч\



Н.Калилова чеч\\ суралган. рмъс\ тиркелет
20. Ош шаарындагы 

Тълъйкън кичи 
шаарчасынын 
жашоочуларынан

Ош шаарындагы Тълъйкън кичи шаарчасындагы къп кабаттуу \йлърд\н 
чатырларын жабууда мэрия тарабынан берил\\ч\ 30% акча каражатынын 
берилбей жаткандыгы жана \йлърд\н арасындагы жолдордун ътъ начар 
абалы боюнча кайрылышкан. Бул багытта жол башкармалыгы жана ЖЭК 
жетекчилиги тарабынан жеткиликт\\ иш ж\рг\збъй жаткандыгы кърсът\лгън. 

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

21. №37 Г.Айтиев орто 
мектебинин директору 
А.Акжолова

№37 Г.Айтиев мектебине спорт зал куруу боюнча проект б\т\п, 
тапшырылгандыгына карабай ушул мезгилге чейин курулуш иштери 
башталбай жаткандыгы боюнча кайрылган. 

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

22. Ош шаарындагы 
Бекбалаев къчъс\н\н 
тургундарынан

№5 аймактык кеёешинин Бекбалаев къчъс\ндъг\ 
№7,8,9,10,11,12,33,34,35,36,37,38 ,58, 29 эки кабаттуу \йлърдъг\ жылуулук 
системасынын жоктугу жана качан киргизилээри жън\ндъ кайрылышкан.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

23. “Ош шейиттери” 
коомунун търайымы 
Н.Жанизакова

2010-жылда жабырлануучуларга берилген Раззаков 18а \й\н\н алдындагы
балдар аянтчасынын бузулуп, колдонууга жараксыз болуп калган абалына
байланыштуу жаёы аянтча куруп бер\\ суранычы менен кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

24. Ош шаарынын 
тургундарынан

Ош шаарынын борбордук къчълър\ндъг\ 1992-жылдан бери акталып 
сырдала элек къп кабаттуу \йлърд\н сырткы кър\н\ш\н иретке келтир\\ 
боюнча кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

25. №5 “Керме Тоо” 
аймактык кенешинин 218
кварталдык комитетинин
башчысы Алашбаева

Аталган аймактагы айыл жаёы чек болгондуктан суу, жол, жарыктандыруу, 
балдар бакчаларын куруу къйгъйлър\ боюнча кайрылган. Бул жер 
трансформация болбогондукан \йлърд\н документтерин  мыйзамдаштыруу 
кыйын болуп жаткандыгы билдирилген.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

26. Ош шаарынын тургуну 
Т.Жусупов.

Ош шаарына коомдук ажатканаларды куруу сунушу менен кайрылган. Бул 
багытта тиешел\\ ажатканалардын жоктугунан къп кабаттуу \йлърд\н 
аянттары жана шаар бактары булганып жаткандыгы билдирилген. 

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

27. Ош шаарынын Мамыров 
къчъс\ндъг\ №95 \й\н\н 
жашоочусунан

Мамыров къчъс\ндъг\ №95 \йдъ таза суу сааты менен чыгып, 
ыёгайсыздыктар жаралып жаткандыгына байланыштуу \зг\лт\кс\з суу менен
камсыз кылуу маселеси боюнча кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

28. №4 “Ак Тилек” аймактык 
кеёешинин 
тургундарынан

Ош шаарындагы Анар кичи шаарчасында мамлекеттик балдар бакчасы 
жок болгондугуна байланыштуу бюджеттик балдар бакчасын куруу 
маселеси боюнча кайрылышкан

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

29. Ош шаардык 
жарыктандыруу 
ишканасынан И.Ражапов

Шаардагы чырактардын саны салыштырмалуу 100%га къбъйгънд\г\нъ 
байланыштуу 30 жылдан бери колдонулуп жаткан автовышкалардын 
эскилиги жеткендигин белгилеп, жаёы автовышка алуу зарыл экендиги 
боюнча кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

30. Ош шаарынын тургуну 
Б.Н.Мадалиева

Шаардагы къп кабаттуу \йлърд\н алдында мыйзамсыз \й канаттууларын 
жана \й жандыктарын кармагандарды жазага тартуу менен алардын 

Кайрылуу 
катынын къч\



ордуна балдар аянтчаларын куруу сураныч, сунушу менен кайрылган. рмъс\ тиркелет
31. Шаар туругуну, ата-

энеден
Ош шаарындагы “Мээрим” балдар бакчасындагы балдардын къпт\г\нън 
талап кылынган нормалардын сакталбай жаткандыгы жана бул маселени 
чеч\\ зарыл экендиги боюнча кайрылган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

32. Ашимахунов къчъс\н\н 
жашоочулары, №8 
квартал комитетинин 
кызматкери К.Калыков

Ош шаарындагы №48 къп кабаттуу \й\нъ чейинки жолдордун начар абалы 
боюнча кайрылган. Санитардык абал, жолдордун баткактыгынан 
балдардын мектепке баруудагы кыйынчылыктары, канализациянын 
жоктугу, столбалардын коркунуч жаратып жаткандыгы боюнча 
кайрылышкан. Бул абалды жакшыртууда Ашимахунов къчъс\ндъг\ \йлър 
качан сноско кет\\с\ боюнча так маалымат суралган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

33. Ош шаарынын тургуну 
Б.Калыков

Ош шаарындагы “ОсОО” жана ЧП ишканалары соц.фондго тълъп жаткан 
социалдык тълъмдърд\н иретсиздиги жана так маалыматттардын жоктугу 
боюнча сунуш берилген. Бул багытта бирдей талаптагы келишим иштелип 
чыгылса соц.фондго киреше болоору жън\ндъ маалымдалган.

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

34 Ташбулатов Акылбек, 
Аймактык граждандык 
форумунан

-Билим бер\\дън алыстаган жана билими начар окуучуларга билим бер\\ 
мекемелериндеги ар кандай ийримдердин эсебинен билим бер\\н\ 
уюштуруу;
-билим бер\\дън алыстаган окуучуларга кечки билим бер\\н\ милдетт\\ 
каржылоо;
-“Аяр Бала”реабилитациялык борборунда оорулу балдарды суу 
процедурасы менен дарылоого атайын шарттарды т\з\\ \ч\н каражаттар 
менен камсыздоо; 
-Ак-Буура дарыясынын калктуу конушундагы коопту жээктерин элдердин 
коопсуздугу \ч\н тосмо менен тосуу;
-шаардагы муниципалдык жана билим бер\\ мекемелеринде м\мк\нч\л\г\ 
чектелген жараандарга шарт т\з\\ \ч\н пандустарды курууга каражат кароо;
-“Ак-Ж\рък” кризистик борборунун Шелторунун дайыма иштъъс\ \ч\н 
каражат бъл\\ 

Кайрылуу 
катынын къч\
рмъс\ тиркелет

35 Жусупов Талантбек, №8 
аймактык кеёешинин 
№2- кварталдык 
комитетинин търагасы

 -къп кабаттуу \йлърд\н арасын жарыктандыруу маселесин чеч\\;
-къп кабаттуу \йлърд\н арасындагы арык т\тк\чълър\н калыбына келтир\\, 
себеби дарактар куурап жатат;
-къп кабатуу \йлърд\н алдына балдар ойноочу аянтчаларды куруу №8 
аймактык кеёешинде балдар ойноочу аянтча жок;  
-къп кабатуу \йлърд\н алдындагы сел ж\р\\ч\ арыктарды, т\тк\чълърд\ 
калыбына келтир\\ жана бул боюнча долбоорлор ишке ашабы.

Ооз эки залдан 
берилген суроо



36 Шарипова С. -шаарда маданият тармагына къё\л буруу маселеси боюнча кайрылып, 
маданият кызматкерлерин чек аралаш Таджикистан жана Ъзбекистан 
республикаларында ът\\ч\ ар кандай деёгелдеги конкурстарга катышууга 
акча каражатын кароо, аймактык кеёештеринде маданият тармагында ар 
кандай конкурстарды уюштуруу;
-Ош шаарынын бренди болгон Этно-Ош фольклордук тобун материалдык 
жактан колдоо кърсът\\ маселесин кароо;
-  Гагарин мектебинен тартып Ак-Буурадан Борсокко чейин пакет жана 
баклашкага толуп кеткен. Ошол маселени да карап коюш керектиги 
баяндалган.    

Ооз эки залдан 
берилген суроо

37 Сулайманов Тълън, 
Эдельвейс Дача 
конушунан.

 Союз убагында 1600 т\т\н жашаган Дача участкасында азыр жер 
участкалары берилип \й къбъй\п жатат. Азыркы учурда 1200 адамга жер 
берилиптир. Ал жерде суу, свет жок. Жол жок. Азыр мэрия \й маселесин 
къзд\ жумуп эле жер берилип жатат. Бирок шарт жок. Ушуларды бюджетке 
киргизип коюш керек. Трансформатордун ушунча адамга жетпейт. 
Кошумча трансформатор коюу маселесин бюджетке киргизиш керек. Суу 
сордура турган электромотор, насос керек. Ал жерге элдер жашагандан 
кийин м\рзъ маселесин чечиш керек. Жеткинчек лагерине чейин 24-
маршруттук каттам каттайт. Бирок Дачага чейин барбайт. Ал жерде кары 
картаё, мектеп окуучулары катташат. Эрте менен саат 7ден 8ге чейин бир 
саат. Кечинде 5 тен 6га чейин бир саат 2-3 маршрутту ошол жакка 
каттатып койсоёуздар. Жолду грейдер менен тегиздеш керек. Ушул 
къйгъйлър айтылган боюнча калбаса экен. 

Ооз эки залдан 
берилген суроо

38 А.Акимбеков- Ак-Таёдай 
коомунунан 

-Май айында шаарды даёазалоо ыйманга, адепке чакыруу максатында Эл 
аралык айтыштарды ъткър\\ \ч\н керектел\\ч\ акча каражаттарын бюджетке 
киргиз\\;
-чиркъън\н жанында биринчи  Маданият \й\ болчу, Ош шаарында бир дагы 
маданият \й\ жок. Ошону бир къзъмълдъп берсеёиздер. Бишкекте бирден , 
экиден маданият \йлър\ бар. Шаарда бир да маданият \й\ жок. Токтогул 
паркындагы жайкы театрды маданият \й\нъ берсеёиздер. Тъкмъ акындарга
Манасчыларга ал жерде жардам берсеёиздер. Ошол жерде, тъкмъ 
акындарды, манасчыларды, дастанчыларды, этнотопторду топтоп ъст\р\\ 
керек. 
-Бабур, Токтогул эки  эс алуу жайын кылбастан эле жаёы курулган къп\
ръдън баштап Токтогул эс алуу багы деп берсеёиздер.     

Ооз эки залдан 
берилген суроо

39  Кожогулова К\л\йпа, 
Туран аймактык 

 -Аймакка канализация маселесине къё\л буруп койсоёуздар;
-Аймактык кеёештин офиси жок Токтогул мектебинин бир канасында 

Ооз эки залдан 
берилген суроо



Кеёешинен олтурат. Офис маселесин чечип бер\\ керек. 
-Латибжанов къчъс\н асфальтоо керек, асфалтоо маселесин карап коюш 
керек;
-Мушкетов къчъс\ндъ къп балалуулар жашашат. Ошол жерге балдар 
ойноочу аянтча куруп берсеёиздер. 

40 Сактанова Азиза, м\мк\
нч\л\г\ чектелген 
балдардын ата-
энелеринин атынан

-Б\ч\р к\нд\зг\ борборунда 3 эле комната бар. м\мк\нч\л\г\ чектелген балдар 
менен кайрылганыбызда тар болот. Шаар боюнча 300 жакын м\мк\нч\л\г\ 
чектелген балдар бар. Б\ч\р борбору 30 баланы эле камтый алат. Ошон \ч\
н бизге кеёирирээк участок же имарат берсеёиздер жакшы болот эле. 
Себеби балдар ал жайда бир гана медициналык жактан жардам албастан 
башка дагы жактан жардамга муктаж болуп жатат.  

Ооз эки залдан 
берилген суроо

41 Масалиев къчъс\н\н 
№94-\й\н\н \й комитет 
търагасынын милдетин 
аткаруучусу 

-Домкомдорго коммуналдык тълъмдъргъ жеёилдик бер\\ же болбосо айлык
акысын карап берсеёиздер. Домкомдор иштебей жатат такыр. Акысыз 
иштегиси келбейт эч кимдин. 
-ЖЭКтин иштегенин мен къргън жокмун. Ъз\б\з чогултуп, ъз\б\з кылып 
жатабыз бардык нерсени \йлърд\н ичиндегилерди. 
-Масалиев къчъс\ндъ эч кандай балдар аянтчасы жок. 94-\йд\н артында 
аянтча бар деп 2 жылдан бери кайрылып келебиз аянтча куруп бергиле 
деп. Бирок чечилбей келет. 
-Тротуар маселеси боюнча Горбанянын алды калып калган. Баткак, ылай. 
Масалиев эстелиги турган жерге лоток барган дагы ортосу кала берген. 
Суу болсо жолдун ортосуна т\шъ берет. Къл болуп жатып калган. Лоток 
арык барган дагы толук улантылып кеткен эмес.   

Ооз эки залдан 
берилген суроо

42 Эшбаева М. -Шаарда балдарга эстетикалык тарбия бер\\ аксап жатат. Маданиятка ътъ 
аз къё\л бурулуп жатат. Бизде шаарда эки эле музыкалык мектеп бар. 
Бизди республикалык бюджетке ъткъз\п берип бир сом приобретенияга 
ала албайбыз. Ътъ ъгъй бала болуп калдык. Ушуну эске алып 
койсоёуздар. 
-Шаарда бий мектеби жок. Шаарда хореография мектебин ачыш керек. 
Музыкалык мектептерге къё\л буруп койсоёуздар. 
-Шаарда маданият \й\н кайрадан калыбына коюш керек. 
- Аппаратка дагы къё\л буруп койсоёуздар. Аянта иш-чаралар ъткъндъ \н\ 
араё угулат. 
-Этно-Ош тобуна музыкалып аппаратура алып бериш керек. Музыкалык 
аппаратуралары жок, музыкалык мектептердикин алып иштетишет.  

Ооз эки залдан 
берилген суроо

43 Султанов Абдырахман, 
Салиева къчъс\н\н №48 

  -Салиева №48 \йлър\ 4 жылдан бери газдаштырылбаган. Подстанция ъз\
н\к\ эмес. Азыр эч кимге тиешел\\ эмес подстанцияны пайдаланып 

Ооз эки залдан 
берилген суроо



а,б,в \йлър\н\н атынан жатышат. Подстанцияны ъткър\\ боюнча жазуу т\р\ндъ эки жолу 
кайрылганбыз. Бирок чечиле элек. 
-2012-жылдан бери жашап жаткан \йлърд\ менчиктештир\\ маселесин 
тездетиш керек. Себеби шаардык мэриясынын муниципалдык башкармасы
тарабынан кайрадан текшер\\ болуп жатат. Менчиктештир\\ маселесин бир 
мэрдин буйругу менен чечип койсо болбойбу. 

44 Адашбаев Нурмухамед, 
Жаштар бизнес клубу 
демилгел\\ тобунан.   

-Бюджетке кичи бизнеси колдоо боюнча графа катары бъл\п койсоёуздар. 
Себеби жол деп эле башкага къё\л бурбасак кийин кыйын болуп калат 
экен. Жаштар дагы бекер иштеп бермекбиз. Бизде деле резерв бар. Ошого
байланыштуу аутсорсинг менен соофинансированияга приоритеттер 
менен коюп койсоёуздар. Мына бул жакка аутсорсинг кыла алабыз 
десеёиздер биз ошого карап сиздерге кайрылабыз же кайрылбайбызда 
ушул нерселерди приоритеттер менен тактап коюёуздар.  

Ооз эки залдан 
берилген суроо

45 Жолдошбаева Дария 
Манас-Ата кичи 
районунан

-Манас-Ата кичи районундагы Салиева къчъс\ндъ  4 шарты жок \й-б\лъъл\к
жатакана бар. №2,,4,8, 10.  Сырткы ремонту такыр болгон эмес. Ушуну 
жергиликт\\ бюджеттен жардам берип боеп берсеёиздер.  

Ооз эки залдан 
берилген суроо

 46 Бала бакчасында 
иштеген шаар тургуну

-балдар бакчаларында иштеген медицина кызматкерлеринин айлык 
маянасы качан кътър\лът. Алар 1800 сом айлык алат. 

Ооз эки залдан 
берилген суроо

Ош шаардык Кеёешинин 
аппарат жетекчиси          С.Маматалиева


