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2021 ж.  Кара-Балта шаарынын  социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын  ишке ашыруу боюнча 

иш-аракеттер планын аткарылышы  

 

№ 

п.п. 
Милдеттер Иш чаралар/ аракеттер Күтүлгөн натыйжалар 

(индикаторлор) 
Аткаруу 

мөөнөттөрү 
2021-ж. аткарылышы 

1 2 3 4 5 8 

1. Өнөр жайды өнүктүрүү  
 Кара-Балта шаарында жагымдуу шарттарды түзүү 
1.2. жаӊы  ишканаларды ачуу, 

иштебей тургандарды 

кайра иштетүү 

      Кара-Балта ЭЭА 

аймагында желимдин ар 

кандай түрлөрүн, жарнак 

такталарын жана дубал 

панелдерин өндүрүү, 

чыгаруучу жаңы ишкананын 

ачылышы. 
 
      Өнөр жай тегирмендери 

үчүн темир тоголок 

чыгаруучу «Вулкан Плюс» 

ЖЧК заводун ишке киргизүү 
    
  "МАДИЙ ДЕКХА" ЖЧК 

ишканасынын мурунку 

килем комбинатынын 

базасында трикотаж 

кездемелерин чыгаруу үчүн 

ачылышы 
 

 Инвестиция тартуу 
Жумуш орундарын түзүү - 70 

адам 
 

 

 

 

 
 Инвестиция тартуу 
Жумуш орундарын түзүү - 

100 адам 
 

 
  Инвестиция тартуу 
Жумуш орундарын түзүү - 

180 адам 

2021ж. Жаңы ишкана «Джунью Технолоджи» 

ЖЧК 2020-жылдын декабрь айынын 

аягында ачылып, учурда желимдин ар 

кандай түрлөрүн чыгарат. Кытайлык 

инвесторлор өндүрүштү кеңейтип, 

көрнөк-жарнак жана дубал панелдерин 

чыгарууну баштоону пландап жатышат. 

30 жумушчу орун түзүлдү. 
 
Ишкана 2021-жылдын апрель айында 

ишке киргизилип, 80 жумушчу түзүлгөн. 
 

 
Түрк инвесторлору мурдагы килем 

фабрикасынын базасында оңдоо иштерин 

жүргүзүүдө. 
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3. Аялуу катмарына колдоо көрсөтүү 
              Калктын аялуу катмарын колдоо боюнча демилгелерди ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү. 
3.1. «Мамлекеттик социалдык 

заказ жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын 

мыйзамы аткарылышы 

-жергиликтүү бюджетте  

150мин сомго кем эмес 

бекитүү  
- социалдык заказдын 

конкурсун өткөзүүсүн 

уюштуруу 
 

Социалдык заказ жөнүндө 2 

долбоорго каражат бөлүү  
2021ж. Сентябрь айынын аягында сынак 

өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды:  

биринчи долбоору боюнча «Өзүңө ишен» 

КФ -  45 миң сомго, экинчи долбоору 

боюнча «Нурлуу балдар» КЭУнун менен 

"Өзүңө ишен"  КФ консорциуму - 95 миң 

сомго.  Долбоорлорду ишке ашырууга 

даярдыктар көрүлүүдө. 

4. Шаарды куруу жана жашылдандыруу 
               Жарандар үчүн ыңгайлуу жашоо шарттарын түзүү . 

4.3. Курулуш жана спорттук 

аянтчаларды ондолоп 

куруу 

курулуш иштерди өткөрүү 
2 кем эмес балдардын оюн 

аянтчаларын куруу 
995,7 миң сомдон кем эмес 

өздөштүрүштү 

2021ж. Долбоорду ишке ашыруу үчүн 

документтер даярдалууда, бирок ММБ 

эсеп-счетторун жабылышынан үчүн 

балдар аянтчаларынын курулушу 

кийинкиге жылдырылып жатат. 
4.5. Шаар жолдорун 

акырындап калыбына 

келтирүү 

- ПСД жаратуу жана 

капиталдык ондоо 

- жолдордун 

чуңкурларынды оңдоо 

иштерин жүргүзүү. 

Жергиликтүү бюджеттен 

- капиталдык ондоо 

иштерине 6,7 млн сом, 
- жолдорго шагыл төгүү 

жана жолдордун  

чуңкурларынды оңдоо 

иштерине 3,2 млн.сом  

бөлүнсүн. 
Төмөнкү зонанын көчөлөрүн 

жана жогорку зонанын 

көчөлөрүн оңдоо боюнча 

талаптар боюнча сурамжылоо 

жүргүзүү 

2021ж. 38 көчөдө изилдөө иштери жүргүзүлүп, 

1812,9 миң сомго жолдорду жамоо 

иштери жүргүзүлдү. 
Садовая жана Свердлов көчөлөрүнүн 

боюндагы жолдорду капиталдык 

оңдоодон өткөрүү үчүн көчөлөрдү 

изилдөө иштери жүргүзүлдү. 
Т.Кожомбердиев көчөсүнө (шакекче) 

198,98 миң сомго капиталдык оңдоо 

иштери жүргүзүлдү. 

4.6. Турак жай курулушунун 

өнүгүшү 
- муниципалдык жерди куруу 

үчүн 25ке чейин жер 

тилкесин өткөрүп берүү; 

кеминде 25 жарандын жашоо 

шартын жакшыртуу; 
2021ж. Отчеттук мезгилде шаар тургундарынан 

жеке турак-жай куруу үчүн жер тилкесин 

берүү боюнча 71 кайрылуу түшкөн. Анын 

ичинен 65 кайрылууга ылайык, турак жай 

куруу үчүн жер тилкесин алууга муктаж 

жарандар кезекке турган. 6 арыз ар 

кандай себептер менен четке кагылган. 
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Ошол эле учурда Башкы план кабыл 

алынгандан кийин жер бөлүп берүү 

пландалууда. Ошондой эле, Оторбаев 

көчөсүндөгү №36 (үйдүн батыш тарабы) 

жана №9 орто мектептин аймагында көп 

кабаттуу турак жайларды турак жай 

куруу үчүн «ГИК» ААКыга  бөлүү 

боюнча 1000 чарчы метр 2 жер тилкесин  

түзүүлүдө. Жер тилкесин түзүү боюнча 

Жайыл райондук шаар куруу жана 

архитектура башкармалыгына кат 

жөнөтүлгөн. 
4.7. Көчөлөргө жарык берүүнү 

жакшыртуу 
Кара-Балта шаарынын 

көчөлөрүн жарык менен 

камсыз кылуу. 

2,5 млн сомго жарыктандыруу 

иштери жүргүзүү 
2021ж. Электр лампаларын үнөмдөөчү 

лампаларга алмаштыруу – 362 даана, 

14605 погондук метрге зымдарды 

алмаштыруу, көчөлөрдүн жарык берүүчү 

приборлорундагы лампаларды 

алмаштыруу – 955 даана. Жалпысынан 

7389,8 миң сомдук иштер аткарылган. 
4.8. - Кара-Балта шаарында 

таштандык полигонун 

түзүү 
 

 

 

 

  

-  “жана полигон ТБО 

куруу учун 21га жер 

участогун муниципалдык  

менчикке берүү” деген 

22.07.2009ж. №465 Кыргыз 

Республиканын Өкмөт 

Жарлыкка өзгөртүүлөр жана 

толуктоолор киргизүү 

сурамын жөнөтүү  
 

катуу таштандыларды куруу 

үчүн 21 гектар жерди 

шаардын муниципалдык 

менчигине өткөрүп берүү 

маселесин чечүү 

2021ж. 
 

 

 

 

 

Кара-Балта шаарынын муниципалдык 

менчигине 21,0 га жер тилкесин катуу 

таштанды полигонуна жана 4,5 га катуу 

таштанды полигонуна кирүүчү жолду 

уюштурууга өткөрүү иштери жүрүп 

жатат. Бул үчүн “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-

жылдын 22-июлундагы № 465 “Жер 

участокторун (калдык сактоочу 

жайларды, санитардык-коргоо зонасын) 

жана аларда жайгашкан объекттерди 

жана мүлктөрдү  "Карабалта тоо-кен 

комбинаты" ачык акционердик коомуна 

пайдаланууга берүү жөнүндө” токтомуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” 

токтомунун долбоору жана бул 

долбоордун негиздемеси 2021-ж. 

сегизинчи октябрында  № 01-5/738 кат 

менен Жайыл райондук мамлекеттик 
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администрациясына жөнөтүлгөн. 
  5. Маданиятты өнүктүрүү 
       Кара-Балта шаарында шаардык маданияттын калыптанышы жана өнүгүшү 
5.1. “Как в кино!!!”дегендей 

жаштардын мектебин 

түзүү 

Студия-мектебин түзүү үчүн 

жай бөлүштүрүп берүү 
500 000сомго жабдуулар 

сатылып алынган 
 -чыгармачыл топтун жаштар 

арасында кароолорду 
-сынактарды өткөрүшүнө 

көмөктөш болуу. 

жабдууларды сатып алууга 

каражаттын алгачкы 

бөлүнүшү - 100 миң сом. 

2021-

2022ж.ж. 
Долбоорду ашыруу  иштери башталып 

жүрүп жатат. Алгачкы этапта 117 миң 

сомго роутер, фотоаппарат, объектив 

алынган. 

6.  Мектепте билим берүүнү өнүктүрүү 
                Билим алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү 
6.1. Мектепте жана мектепке 

чейинки мекемелеринде  

инфроструктурасын оңдоо-

курулуш иштерин 

жүргүзүү:  
 - №9 орто мектеп - тосмо 

жана кичи футбол 

аянтчасын куруу үчүн - 5,5 

млн. сом; 
- “Дельфин” бала бакчасын 

оңдоо - 14,0 млн сом; 
- No7 орто мектептин 

чатырын оңдоо - 3,0 млн 

сом; 
No11 орто мектеп - канал 

тармагын капиталдык 

оңдоодон өткөрүү - 1,7 

млн сомго финансалык 

каражаттарды бөлүү. 

- долбоордук-сметалык 

документтерин даярдоо; 

- инфраструктуранын 

курулушун жана оңдоо 

иштерин жургузү 

 

24,2 миллион сомго чейин 

өздөштүрүү, жергиликтүү 

бюджеттен, Чүй облусун 

өнүктүрүү фондунан 

каржылоо булагы, башка 

булактарды тартуу 

(демөөрчүлүк жардам, ар 

кандай каражаттар). 

2021ж. 1569,0 миң сомго No9 орто мектептин 

тосмосун оңдоо иштери жүргүзүлдү. 

Кичи футбол аянтчасында конкурс 

өткөрүлүп, долбоор башталды. 3100,8 

миң сом, анын ичинде жергиликтүү 

бюджеттен 930,2 миң сом бөлүү 

пландаштырылууда. 
«Дельфин» бала бакчасын борборун 

оңдоо үчүн – сынак өткөрүлдү, оңдоо 

иштери жүрүп жатат. Болгону 13128,3 

миң сом, анын ичинде жергиликтүү 

бюджетке 3938,5 миң сом бөлүү 

пландаштырылууда. 
No7 орто мектепти оңдоого каражат 

изделүүдө. Өтүнмөлөр Чүй облусун 

өнүктүрүү фондуна жана KOICAга 

берилди. 
ММКнын эсеп-счетторун жабылышына 

байланыштуу No11 орто мектептин 

канализация тармагын капиталдык 

оңдоодон өткөрүү жылдырылды. 
7. Спортту өнүктүрүү 
    Максаты- спортту муниципалдык-жеке шериктештик негизинде туруктуу өнүктүрүү 
7.3 Опилкалык талаасы СК 

“Манас”    аймагында  

- гранттарды жана башка 

каражаттарды тартуу. 
"Манас" СКнын футбол 

талаасы үчүн "Жасалма чөптү 

2021ж. Октябрь айында жасалма талаа-газону 

алынып келинди, орнотуу 2022-жылдын 
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ФЭБдун     башчысы                                                                                    К.Шералиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атк. Суеркулов Э.К. 

т.03133 31251 

акырындык менен 

калыбына келтирүү жана 

анын ордуна стадиондун 

курулушу  

орнотуу" долбоорун улантуу 
Каржылоо булагы: "Кыргыз 

Республикасынын Футбол 

Федерациясы" коомдук 

бирикмеси 6,2 млн. сом 

(88,163 миң доллар) 
Отургучтар үчүн аянтчаны 

даярдоо, отургучтарды 

орнотуу, МБ каржылоо - 5,0 

млн сом. 

жазында күтүлүүдө. Ошол эле учурда 

экинчи этап - отургучтарды орнотуу жана 

көмөкчү жайларды куруу башталды. Иш 

уланууда. 

8. Калкты ичүүчү суу менен камсыз кылуу кырдаалы  тууралуу    
                Кызмат көрсөтүүчүлөрдүн туруктуу иштеши үчүн экономикалык шарттарды түзүү жана калкка сапаттуу кызмат көрсөтүү. 
8.1. Кара-Балта шаарында 

ичүүчү суу менен камсыз 

кылуу системасынын 

курулушу жана 

реаблитацияланышы 
 

Инвесторлорду издөө, 

ичүүчү суу менен камсыздоо 

жана канализация үчүн 

баалардын жаңы эрежелерин 

киргизүү 

Инвесторлорду издөө 

үчүн жогорку уюмдар менен 

байланышуу, суунун 

тарифин шаардык Кеңештин 

сессиясында кароо. 

2021-

2023ж.ж. 
Кара-Балта шаарынын суу түтүктөрүн 

реабилитациялоого инвесторлорду издөө 

жана суунун тарифтерин кароо боюнча 

калк арасында түшүндүрүү иштери 

жүрүп жатат. 


