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Ош шаарынын 2022-жылга карата жергиликтүү бюджетинин долбоору боюнча
суроо-жооптор (суроолор, сунуштар):

1. Зиядулло
- Я буду говорить на русском языке. У меня есть одно предлжение и один вопрос.

Это общественное слушание, общественное место, мы тоже являемся частью
общества, но я не вижу доступности для людей с инвалидностью,
инклюзивности, нет волонтеров, которые бы оказывали помощь людям с
инвалидностью. Мне легко было подняться, все хотели помочь, но что будет
делать человек с инвалидностью в коляске.

- Сколько выделили на спорт, культуру и есть ли что то инклюзивное? Я хочу
пойти в спорт и для это мне нужно удобство.

Жооп: бул жерде мамлекеттик тил жана расмий тилде суйлоосо болот
2. №6 аймактык башкармалыктын басчысы

- Балдар аянтчасы бар, 12 жылдан бери ошону ондоп берууну суранабыз.
- Суугат маселе, бак – дарактар куурап жатат. Арык системасын кылып

бериниздер.
Жооп: Эске алынат

3. Кузнцова Лариса, директор ОФ “СмайлKG”
- Мы защищаем права людей с инвалидностью, я полность поддерживаю

выступление Зиядулло. Таких ребят очень много. Сегодня я передала вам
обращение от родителей.

- Наши предложения: мы хотим, чтоб наш город был инклюзивным городом,
который позволит ЛОВЗ пользоваться всеми структурами города. Мы недавно
провели рейд, благодаря ИНтербилим и прошли небольшо участок города.
Увидели, что тротуары не приспособлены, ямы, стоят столбы, бордюры,
остановки у нас не доступны, парки тоже не доступны. Услуги образования
тоже не доступны. Наши рекомендации в обращении.



Жооп: Я лично возьму под контроль, будем совместно работать с УВД,
архитектурой, чтоб учитывать ваше обращение.

4. Юсупов Марат – ОШМУ мугалим
- Зеленхоздун машиналарын карап коюнуздар. ЗИЛ чыгарылбай калган.
- Инвестицияларды тартуу боюнча расшифровкасы жок. Инвестициянын 16 млн.

Сомдун 2 млн.  выпадение болду. Ошону талкуулап койсонуздар.
5. Келдибаев Турат МТУ Керме-Тоо

- Шаардын ортосунда жол жок, пешеход жок, тротуар жок, Черемушкада мектеп
жок. Качан чечилет. Бизде сууга труба тартып барган, жарым жолдо токтоп
калган, 2 млн. Сом керек деп. 3-4 жылдан бери пайдаланууга берилген жок.
50% дагы толоп бере албайбыз.

Жооп: Жеке козомолго алабыз, Жол маселесинин, соц.лбъектилерди куруу
маселеси оной эмескен. 242 млнго 17 % кобойтконго аракет кылабыз. Бул салык
жыйындарынан, жаны Налоговый кодекс эске алып, Салык органдары менен
суйлошуп, 50 млн. Муниципалдык жерлерди арендага берип жана башка
булактарды издеп киргиздик. Спецсчеттон киреше болбойт. 1 млрд. Тегерегинде
Оштогу мекемелердин, муниципалдык ишканаларды содержать эткени кетет эле.
На развитие 300 млн эле каралган. Анын ичинен 100 млн. Жолдор башкармалыгына
болунуп, 200 млн. Капиталдык курушка болунуп келген. Караганда, бул Ошко
аябай аз акча. Быйыл аракет кылып жолдор башкармалыгына 165 млнго кобойткону
аракет кылып жатабыз. Капиталдык курулушка 250 млнго. 2014 ж. Бери айлык
маселеси которулуп, айлык которулбосо болбой калды, ошого бюджеттен 100
млндой акча болдук. Кошумча булактарды издеп жататбыз.
Инвестиция боюнча, 3-4 жылдан бери мына келет деп тилеп турабыз келип
калсын деп. Келип калса Ош шаардын жолдору ондолуп. Жолдор башкармалыктын
чыгымдары 1 млрд 900 мин сом тузот экен. Ушул акча болсо койгойлор чечилет.
Капиталдык курулуш бащкармалына да 1 млрддын тегерегинде акча келет. Ушул
акча болсо биз Ошту онуккон шаар кылабыз. Бизде болсо 400 млн. Сомдун
тегерегинде акча бар. Ошого мумкунчулукко жараша эн актуалдуу, эн керектууго
болгонго аракет кылабыз.
Комиссионно барып коробуз, керек болсо куруп беребиз, акча болуп.
УМС боюнча 26 млнго кобоюп жатат, цифровизация, QR код, спец техника ушул
сумманын ичинде. УМСтин балансы 95 млнго кобоюп. Баарын ачык чыгарабыз
СМИге. Зеленхоздун техникасы дагы кириптир.
Молочная кухняга каржы болунгон. Белак керек экен. Ойлонуштурабыз.
МЖКУ боюнча маселе коп. Жоелу десек обоснованиесин айтып калтырган.

6. Кузнецова Лариса
- Имеет ли город Ош от машинного базара?
Жооп: Конечно имеет
- Скажите когда будет реконструкция дороги Кулатов/ Кенеш? Я живу по улице
Подгорная, все жители знают какая там дорога, ямочный ремонт идет уже 5 лет,
тротуаров нет, грязь, остановка вся разваленная, пешеходных переходов нет. Нужно
решить эту проблему
Жооп: Мы изучим этот вопрос, дорога эта республиканского значения ипрямого
финансирования нет. Обсудим этот вопрос с минтрансом.

7. Мурзакматов Муктаржон.



Шаардын ичин таза кармап, экологияны сактап турзак меймандар суйунушот,
Ак-Бууранын эки жагын тазалап.
Жооп:

8. Жапалак айылынын башкармалыгына караштуу Курманжан Датка шайыр
апаларынын жетекчиси Азимова Тасилхан
- 2004 жылы менин 4 уулум террористерден машинада жарылып олгон, 2017 –

жылы анын атында кочонун атын койгом. Кат жаздым сиздерге, жолду бутуруп
бериниздер деп.

- Транспорт каттабайт
- Айыл окмот суугат сууну 9 сомго которуп койду, дыйкандар баардыгын оздору

кылышат, бирок 9 сом которулуп калды, мурда 6,5 сом эле.
- Мусор Кенеш айылына барбайт.
Жооп: Эске алабыз, жазып алдык. Керектуу жол болсо, финансовый план
бузулбайт.

9. Гидроцефалия менен ооруган балдардын ата-энелирин атынан турган окул.
- Балдарды садике алышпайт, биздин балдардын развитиеси баардык балдардай

эле, бирок заведующийлер гидроцефалия жрнундо билбей садике кабыл
алышпайт. Бюджеттен акча кетирпейт. Персоналдарды чогултуп окуу откоруп,
садике хотя бы 5 жаштан алышсын.

- Биз апалар 8000 сом пособие алабыз, 4900 сом пособиени апалар алышпайт,
2018 ж. “пособие по уходу за ребенком” деген на государственном уровне алып,
“персональный ассистент” киргизилген. Ошто бир эле реабилитационный
центр, “алтын балалык” деген реабилитационный центр Ысык-Колдо ачылды.
Бюджетте каражат болсо апаларга “дорожные расходы” толоп бериниздер.

Жооп: Изилдеп коройлу, бюджетте акча соцтармака болунот, тактап туруп айтабыз.
10. Жанышбаев Аттокур Жапалак, Толойкон айылы

- Абий Калый кочосунун жашоочуларынан. Инфракструктурасын озубуз
бутургонбуз. Канализация боюнча кыналып, 50% акчасынан жардам берип
койсонуздар.

Жооп: Созсуз жардам беребиз, кошумча каржылоо. Кочону киргиздик.
11. ОСОО “Алайкуу органик” исполнительный директор Даврон

- Мы строим большой цех в южном микрорайоне Туран по ул. Джамбула, так как
отсутствует канализация не можем достроить этот цех. Неоднократно
обращались по этому поводу.  С нашей стороны будет софинансирование

- Недавно начали строительство в промзоне многоэтажный жилой комплекс,
просим чтобы соблюдались санитарные нормы, чтоб в дальнешем не было
жалоб относительно нахождения промзоны, где присутствуют шум, котельная,
запах.

Жооп: Изучим этот вопрос
12. Раева Перизат

- Уй маселеси боюнча, документтерди жанылагыланда, очередь аркага жылып
кетет. 9 папкада кезете турам, акча толошум керекби? Ипотека алыш учун мен
иштешим керек, мумкунчулугу чектелгендерге ишке орношуу кыйын. Жазлгыз
ата – эне статус бар. Ушул маселени чечип берип коюнуздар

Жооп: Мумкунчулук чектелген адамдарга кезексиз бериш керек. Комиссиядан
жооп берет. 9 папка деген документ жок, жанылоо болбош керек. Ипотека



комиссияны торагасы: комиссиянын иши токтом турат. Мыйзам чегинде иш
кылышыбыз керек. Адамды жылдырганга кезекте мумкунчулук жок. Исключение
кылып мумкунчугу чектелген адамдарга башкача подход кылыш керек.
Г.Мамасалиева: мен комиссиянын мучосумун, социалдык уйлор деген мыйзам
киргизгенбиз ЖКга, кабыл алышын кутуп жатабыз. Колдо жок, мумкунчугу
чектелген адамдарга спонсор табуу керек.ГЧП менен ишке ашырсак болот.
Ишинизди тактап беребиз, фонд спонсорлорду издеп жатабыз, органдарга
кайрылдык.

13. Рапиева Инара, Курманжан Датка шайыр апаларынын мучосу
- Курманжан Датканын урпактарын Кыргыз уйдун ичине салым кошунуздарды

суранабыз, 150 мин сом, Турцияга жолдомо болуп жатат, Кыргызстандын атын
которобуз.

Жооп: кошумча булактар болсо карап коройлу. Суммасы чон эмес экен, карап
беребиз.

14. Сактанова Азиза- Нурзаман коомунун жетекчиси.
- 18 жаштан жогоруу майып балдарга эч кандай шарт жок Кундузгу борборлор,

реабилитационныйй центр,  копоро коюп бериниздер салиева кочосу.
Жооп: Эске алабыз. Кузнецова Лариса инклюзивность 4 жылдык программага
киргизилген

15. Абдуллаева Улпатхон
- Тешик таштагы сатуучулардан киреше тушобу? Текшерип коюнуздар.
- Шырдаков боюнча сот иштери журуп жатат, козомолго алып коюнуз
Жооп: Тактап коебуз

16. Хаким кватальный комитет №3
- Маршрутка жок, Копоро бар, реконструкция кылыш керек, ГАИ уруксат бербей

жатат
Жооп: 103 маршрутту 105 кочого тушуруну караганбыз, ошол жерде темир копоро
бар. ГАИ уруксат берсе, койгой чечилет. Копорону куруп берсе, маршрутка журот.
Мэрия келип чечилген вопрос.
Бюджетная стоимосттин эсептеп берсениздер софинансирование менен 50% мене
чечилип калышы мумкун.
караштырабыз

17. Завод кочосу, Кирпичный микрорайон.
- Коп кабатту уйлор кобоюп, мектеп жок. Ошону бюджеттин кийинки жылдарына

киргизип койсонуздар
- Трасса бар Мамырова-республиканского значения, Остановка куруш керек.

Асан – Усон деген магазиндин ээси, озу куруп берем деген, жер болуп бериш
керек.
Жооп: быйыл бюджеттен акча болунду остановкаларга. 5 млн каралады.
Архитектура менен УМСке тапшырма беребиз.

18. Усонова Айзада
- Кенеш айылынын Мээркан айылынан келдим, биздин аыйлга маршрутка

каттабайт. Ошону чечип бериниздерди суранам.
Жооп: 28 автобус киргизилген, 7-9 га чейин баардыгы журот, кийин через один, кэчинде
баары журот.

19. Салибаева Сайрагул



- Ош шаарындагы дулой балдардын атынан. Жолдубаев А. 1 группадагы инвалид.
Суйлосунон чектелген балдарга спортклуб берсениздер, залдын светин, налогун
озубуз тологонго аракет кылабыз. Залда туштук региондон келген балдар
соревнование откорот элек.

- 1-2 группадагы майыптарга ипотеканын очереди жок уй берилсе жакшы болот
эле

- 3 группаларга % тушуруп беруу.
- Кафеде официанттар, администраторлор чыгып кеткиле дейт, бизге чогулуп

отуратурган жер берсениздер
- Окуу жайлар каралбаган, 100 % контракты тологону мумкунчулугубуз жок, окуу

жайлардын контрагын азайтып берсениздер
- Окуу жайларда 1 группа ачып берсениздер, биздин балдарыбыз окуушат эле.

Жооп: эске алабыз
20. Жапалак айылынын Кенеш айлынын башчысы

- 13  айылга бюджет тен болунбой жатат. Соцобъект жок Кенеш айылында.
- Биздин айылда жапайы иттерди атканы Тазалыка бюджеттен болунбойт экен.

Быйыл болундубу?
Жооп: Тазалык хозрасчетное учреждение.

21. Акматжанов Амир
- 103 маршрут боюнча. Копорого 2 млн акча керек.
Жооп: Жооп берилди

22. 7 квартал Аэропорт
Дворниктер тазалыкка киргизтлгенби? Биз озубуз эле толоп берет элек.
Жооп: 133 млнго айлыгына болунду 146 штатка, тактап беребиз

23. Манас ата, 16 квартал
- Детская площадка жок
- Билим тармагын озгортсок болобу
Жооп: 13 сом кенже тайпага, 18 сом жогорку тайпага, 10 сом – 1-4 класстарга, 800
сомго которулгон

24. Даткабек
- Оптимизацияга качан барасыздар, Жаштар, спорт, мданият комитеттерин

бириктирсе болобу?
Жооп:  Каралып жатат

25. Депутат местного кенеша
- Максатсыз чыгымдарга жол жок болсуз.Бюджетте каралбаган 50 млн. Сом

максатсыз кетип, биз жаббып берип жататбыз. Баардк чыгымдарга кенештин
макулдуулугу барбы.?
Жооп: УВДнын карыздары

26. Майрамбек
- Майыптардын маселесин карап бериниздер.

Жооп: министрество соццразвития бар. Марта майыптар боюнча коллегия отот.
10 млн сомго жакын болунду

27. Навои 17
- Копоронун тугундо стоянка жк детская площадка кылайлы. Базар тоскоол болуп

жатат.
Жооп: Эске алабыз



28. Рамашев Умарбек, 8 кочо
- 13 район деп айтабыз, тизеден лай, инфраструктура, остановка жок, депутатская

комиссия кылып коруп кетиниздер
29. Абдыкадыров Дастан

Жапалак Электрический мамычаларды карап бериниздер, мектепте балдар 4
класска чейин окуушат, 5 класстан баштап башка мектепке барышат Мээркан
айылындагы мектеп.
Вопросы и рекомендации на листах для записи вопросов:

30. Урматту мэрия. А. Навои дом 17, домкому Аттокуров жаны мостун ишин ачып
бербейсиздерби. Пробка тыгын кобойду

31. Ош шаарына караштуу Мээрикан айлына маршрутка жк, адамдар айабай кыйналып
жатат, 28 маршрутканы каттатып беруунузду. Элдин атынан суранып кетебиз келген
бирагы депутат дагы аткарбай кетти.

32. Жеке ишкер Нуркул Шырдаков боюнча иш чара корулобу. Госфонд имуществога
65,000 м2 жерин Окмотко алып кою боюнча. Тешик таш жашоочулары сурашат.

33. Мен, Азимова Тасилхан, Асанов Темирбек Мариповичтин апасы болом .
2022-жылдын май айылына чейин асфальт басып беруунуздорду суранам.
Киллометр 5,500сом, жол курулуштарды текшерип туруунуздарды суранам. Себеби
таныш билиш болуп кетет. Анан суугат сууну эгин суугаруучу суу 9 сом элге оор.
6,5 сомго тушсун деп эл суранып жатат.

34. Майыптыгы бар адамдарга уй берилетпи? Уй курулатпы? Ош шаарында
майыптыгы бар адамдарга ишкана барбы?

35. Керме тоо кватальный комитет Чалова Анарадан. Менин кайрылуум Г.Айтие коч.
Толойкон к/р 21 уйдун артындагы остановкадан откон жерге пешеходный
переходко сфетофор же лежачий полицейский койдуруп берсениздер. Балдарга оор
болуп жатат. 2 садик, 4 мектеп балдары отот. Эгер-Белдин ээси Медер мырза озу
деле коюп берем деп жатат, уруксат берсе. Канча жолу кызматтык кат жазып.
Зебраны бийик кылып сызып бергенде, озубуз жасап алат элек.

36. Ж.М.Эдельвейс элинен сураныч: Жолубузду ондо, жол коопсуздугун карап
беруунузду суранабыз. Жолубуз начар. Маршрут жок

37. Биз жалпы квартальный комиттердин атынан. Биздин айлыктарды которуп
беруунуздорду суранабыз. Себеби бардык тапшырмаларды уйго-уй журуп аткарып
беребиз.

38. Урматуу Исаев Марс Асанович, сиздин сураныч, ул. Достук менен 81 кочого столба
коюлган эмес. Койдуруп беринизди суранам Рапиева Инавар.


