
Кара-Балта шаарынын 2021-ж. социалдык-экономикалык өнүгүүсү 

боюнча маалымат. 

Кара-Балта шаарынын 2021-жылга социалдык-экономикалык 

өнүгүүсүнүн планында белгиленген милдеттерди ишке ашыруу, 

экономиканы эффективдүү өстүрүү максатында төмөндөгүлөр аткарылып 

жатат: 

Бюджет аткарылышы боюнча 

Атайын эсепке алуу менен кирешелер жана чыгашалар каражаттары: 

Киреше 238 миллион 769 миң 100 сомду, чыгаша 220 миллион 690 

миң 200 сомду түздү. Бюджеттин профицити 18,1 миллион сомду түздү. 

Киреше боюнча 228 млн 858 миң 500 сом такталган пландын аткарылышы 

104,3%ды түздү. 

 

 

 Жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүнүн бөлүмдөр боюнча 

аткарылышы төмөндөгүдөй болду: 

• Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр – 24068,8 миң сом 

• Турак жай-коммуналдык чарба – 92176,7 миң сом 

• Маданият жана спорт - 33808,7 миң сом 

Жалпы 
мамлекеттик 

салыгы
70%

Жергиликтүү 
салыктар

17%

Салыктар эмес 
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7%

2021-жылдын Кара-Балта шаарынын  киреше 
бөлүгүнүн аткарылышы



• Билим берүү – 58720,3 миң сом  

 

Көрсөткүчтөр 
Бекитилген 

планы 

Такталган 

планы 

Кассалык 

чыгымдар 

Эмгек акы  48472,6 48 929,1 47 661,0 

Социалдык муктаждыкка 

төгүмдөр/чегерүү 
8 059,1 8132,9 7 589,1 

Товарларды жана кызмат 

көрсөтүүлөрдү пайдалануу жана 

сатып алуу 

43 201,4 35952,9 31317,0 

Товарларды жана кызматтарды 

сатып алуу 
17622,6 19751,6 16862,7 

Коммуналдык кызматтар 43582,6 51865,5 51529,3 

Калкка социалдык жардам боюнча 

жөлөкпул 
302,1 972,1 972,1 

Ар кандай башка чыгымдар 4023,2 39270,1 39269,9 

Негизги фонддор 26331,1 20916,4 13573,5 

Чыгымдар жалпы: 191594,7 225790,6 208774,6 

 

 

 

 

Өнөр жай жана бизнес 

 

2021-жылдын 12 айында Кара-Балта шаарындагы ишканалардын өнөр 

жай өндүрүшүнүн көлөмү 91,4 млрд сомду түздү же өсүү темпи 92,3%ды 

түздү. Өндүрүштүн көлөмүнүн азайышы, негизинен, Кумтөрдөн 

Аффинаждык заводго чийки заттын келүүсүнүн азайышы жана 
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коронавирустук пандемияга байланыштуу кытайлык адистердин келбестен 

үчүн «Джунда» мунай заводунун токтоп калуусу менен шартталган. 

Ишканалардын ишин көзөмөлдөө, токтоп турган ишканаларда 

өндүрүштү калыбына келтирүү боюнча иштер улантылууда. Ишканалардын 

иш-аракетине тоскоол болгон проблемалардын келип чыгышы женунде 

кандайдыр бир маалымат келип түшкөндө, бул маалымат тез арада жогору 

турган органдарга билдирилген. 

Ошентип, 2020-жылдын декабрынын аягында «Кара-Балта» ЭЭАнын 

аймагында «Джинью Технолоджи» ЖЧК жаңы ишканасы ачылып, учурда 

желимдин ар кандай түрлөрүн чыгарат. Кытайлык инвесторлор өндүрүштү 

кеңейтип, көрнөк-жарнак жана дубал панелдерин чыгарууну баштоону 

пландап жатышат. Алгачкы этапта 30 жумушчу орун түзүлдү. 2021-жылдын 

экинчи кварталында «Вулкан плюс» ЖЧКсынын өнөр жай тегирмендери 

үчүн болот шарларды чыгаруучу ишкана ишке киргизилген. 80 жумушчу 

түзүлдү, келечекте өндүрүштү кеңейтүү пландалууда. 

Мурдагы килем комбинатынын базасында текстиль өндүрүшүн 

чыгаруучу жаңы ишкана ачуу пландалууда. Инвестицияларды коргоо жана 

илгерилетүү агенттигинин колдоосу менен түрк инвестору 400 миң доллар 

инвестиция салган. Учурда имараттар оңдолуп жатат. Алгачкы этапта 180ге 

чейин жумушчу орундары түзүлүп, андан кийин өндүрүштү кеңейтүү жана 

жумушчулардын санын 1000 адамга чейин көбөйтүү каралган. 

 

Башкы план 

 

Башкы планды түзүү маселесин чечүү үчүн шаардын топографиялык 

сүрөтүн жүргүзүү зарыл. Кыргыз Республикасынын Шаар куруу жана 

архитектура мамлекеттик долбоорлоо институтуна Кара-Балта шаарын 

Башкы планды түзүү үчүн керектүү акча каржаттарды  алуу боюнча  

шаарлардын тизмесине киргизүү маселесин кароо өтүнүчү менен кат 

жолдонду. Ошондой эле Кара-Балта шаарынын Башкы планын иштеп 

чыгуунун наркын (сметасын) эсептөө өтүнүчү менен кайрылдык. Ошондой 

эле, Кара-Балта шаарынын мэриясы тарабынан Жайыл райондук шаар куруу 

жана архитектура башкармалыгына шаардын инженердик тармактары 

менен топографиялык изилдөө иштерин жүргүзүү боюнча иштердин наркын 

(сметасын) эсептөө өтүнүчү менен кат жөнөтүлгөн. Жайыл райондук шаар 

куруу жана архитектура бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн эсепке ылайык, 

топографиялык-геодезиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн аткарылган 

иштердин (сметалык) баасы 12 216 466 сомду түздү. 

Топографиялык-геодезиялык изилдөөлөрдүн маалыматтары 

кийинчерээк Кара-Балта шаарынын башкы планын иштеп чыгуу үчүн 

Мамлекеттик шаар куруу жана архитектура долбоорлоо институтуна 

жөнөтүлөт. 



Социалдык сектору 

“Кыйын турмуштук кырдаалга кабылган шаардын аялуу катмарына 

колдоо көрсөтүү…” долбоору аяктады. Долбоорго 271 адам катышып, анын 

ичинен 174ү аялдар, 90у эркектер. Бул долбоор боюнча 260 адамдын 

көрсөткүчү менен сурамжылоо жүргүзүлүп, 271 адамга маалымат базасы 

түзүлдү (план 104% аткарылган). Булар 271 үй-бүлө, алардын 637си чоңдор 

жана 535и балдар. Жалпысынан “Өзүңө ишен” фонду 1004 адамга жардам 

көрсөттү. Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө бардык 271 адамга 

керектүү консультациялык, усулдук, психологиялык жардамдар көрсөтүлүп, 

гуманитардык азык-түлүк пакеттери берилди. Долбоордун 

катышуучуларынын жалпы санынын ичинен 20 адам гуманитардык 

гигиеналык пакеттерди алышты, 10 адам паспорт алууда, 10 адам аз камсыз 

болгон балдарга жөлөкпул алууда, 1 адам майыптык боюнча 3-топтун 

каттоого турууда жардам алды. 

Ошондой эле, сентябрь айынын аягында «Жаштар арасында 

психоактивдүү заттарды колдонуунун алдын алуу» багыттарын ишке 

ашыруу боюнча сынак өткөрүлүп, жеңүүчүлөр аныкталды - «Өзүңө ишен» 

коомдук фонду тарабынан «Дени сак муун» долбоору менен 45 миң сомго 

жеңүүчү деп табылды. Экинчи багыты боюнча «Үй-бүлөлүк зомбулуктан 

жапа чеккен аялдарга жана ата-энеси таштап кеткен балдарга (анын ичинде 

иштебеген үй-бүлөлөргө, толук эмес жана эмгек мигранттарына) жардам 

көрсөтүү» консорциуму «Нурлуу балдар» бейөкмөт уюму жана «Өзүңө 

ишен» КФсы «Сен жалгыз эмессиң» долбоору менен 95 миң сомго жеңүүчү 

деп табылды. Долбоорду ишке ашырууга даярдыктар көрүлүүдө. 

2021-жылдын аягында Кара-Балта шаарында жумушсуз жарандардын 

саны 375 адамды же өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 

130,7%ды түздү. Иш менен камсыз кылуу кызматына иш издеп 260 адам 

кайрылса, 35 адам коомдук жумуштарга, 42 адам кесиптик окууга, 123 адам 

ишке орноштурулган. 

Майыптарды социалдык жактан коргоону жана колдоону күчөтүү 

максатында мэрия тарабынан Жайыл психоневрологиялык диспансерине 

5000 сом өлчөмүндө материалдык жардам көрсөтүлдү. 

Кара-Балта шаарындагы улгайган жарандардын жашоо сапатын 

жакшыртуу, ошондой эле улгайган жарандардын көйгөйлөрүнө 

коомчулуктун көңүлүн буруу максатында шаардын мэриясы тарабынан 

«Саламат» баш калкалоочу жайына 5000 сомдук самын жуучу каражаттар 

алынып келинди. Эл аралык карылар күнүндө 50 адамдын ар бирине 500 

сомдон, 5 улгайган жаранга 1000 сомдон материалдык жардам берилди. 

Шаарда жалгыз бой жарандар үчүн «Саламат» карылар баш 

калкалоочу жайы иштейт. Кызыл Жарым Ай коому шаардагы кары-

картаңдарды үй шартында тейлөө, тамак-аш соодасы, чач тарач кызматы 

жана тамак-аш жеткирүү боюнча ишин улантты. «Саламат» баш калкалоочу 

жайы карылардын ден соолугун сактоо максатында катуу карантинди 

сактайт. 



 

Шаарды, жакшыртуу, көктөндүрүү. 

 

2021-жылдын жыйынтыгы боюнча Кара-Балта шаарынын 

муниципалдык менчигине 71 объект кирет, алар: 14 - мектеп имараттары, 10 

- мектепке чейинки мекемелер, 46 ар кандай багыттагы имараттар жана 

курулуштар жана башка объектилер, баштапкы наркы - 453 855,0 миң 

сомду, ал эми калдык наркы 388 357,6 миң сомду түздү. Шаардын 

муниципалдык менчигиндеги 71 объектинин ичинен 55 объект мамлекеттик 

актыны алуу менен каттоодон өткөн. 

Отчеттук мезгилде шаардын аймагында жайгашкан имараттардын 

жана баардык муниципалдык объектилерине инвентаризация жүргүзүлүп, 

шаардын муниципалдык менчик объектилерин оперативдүү башкарууга, 

муниципалдык ишкананын чарбалык башкаруусуна өткөрүү боюнча 66 

келишим түзүлгөн. Алардын ичинен «Кара-Балта суу каналы» (объекттер, 

имараттар жана курулуштар), «Универсал» муниципалдык ишканасы 

тарабынан атайын техникалар бардыгы - 7 автомашина баштапкы 

баланстык наркы менен - 3960,0 миң сом. Ошондой эле, Жайыл райондук 

эмгек жана социалдык өнүктүрүү бөлүмү менен муниципалдык объектти 

(аянты 128,2 м2 болгон аймактык оруканасынын  (төмөнкү аймактык 

оруканасы) административдик имараты) оперативдүү башкарууга берүү 

боюнча келишим түзүлгөн. 

Кара-Балта шаарынын муниципалдык менчигиндеги объектилерге 

(бош имараттар жана курулмалар) инвентаризация жүргүзүлдү. 

Жыйынтыгында 8 бош объект аныкталды: мурунку өлүккана, кир жуучу 

жай, жыгач устачылык, кан тапшыруучу пункт, тери бөлүмү, мурунку төрөт 

үйү, №7 орто мектептин имараты  жана инфекциялык оорулар имараты. 

Жарандарыбыздын жашоо шартын жакшыртуу боюнча иштерге да 

көңүл бурулууда. 2021-жылдын 24-декабрына карата жалпысынан 242 

жаран турак жай шарттарын жакшыртууга муктаж катары мэриянын 

каттоосунда турат, анын ичинен 45 жаран кезексиз негизде. 

 «Араб үйлөрү» - Кара-Балта шаары, Токтогул көч., дарегинде 

жайгашкан казарма тибиндеги 40 батир (8 үй, ар бири 5 батир) шаардын 

муниципалдык менчигине алынган. Бул батирлер каттоодон өтүп, каттоо 

документтери кабыл алынган. 

2021-жылдын отчеттук мезгилинде жарандарды ижарага жер 

тилкелери менен камсыз кылуу, ишкердикти өнүктүрүү үчүн бир топ иштер 

аткарылды. Алсак, отчеттук мезгил ичинде мэриянын алдындагы 

муниципалдык менчик бөлүмүнө 493 арыз, анын ичинен жер тилкелерин 

берүү боюнча 275, жер тилкелеринин ижара мөөнөтүн узартуу боюнча 23, 

аукционго катышуу үчүн 46, павильондорду орнотуунун мыйзамдуулугун 

кароо жөнүндө 149 арыз келип түшкөн., ошондой эле талаштуу маселелер 

боюнча. Отчеттук мезгилде жер комиссиясынын 11 отуруму өткөрүлүп, 



анда 132 арыз каралып, анын ичинен 24 арыз өз убагында 

узартылбагандыктан келишимди узартуудан баш тартылган.   

Мүлктүк муниципалдык бөлүмүндө жеке турак-жай куруу үчүн жер 

тилкелерин берүү маселеси туруктуу көзөмөлдө турат. Отчеттук мезгилде 

Кара-Балта шаарынын аймагында жеке турак-жай куруу үчүн жер 

тилкелерин алуу үчүн документтерди инвентаризациялоо боюнча бир топ 

иштер аткарылды. Отчеттук мезгилде шаар тургундарынан жеке турак-жай 

куруу үчүн жер тилкелерин берүү боюнча 71 арыз түшкөн. Анын ичинен 65 

кайрылууга ылайык, турак жай куруу үчүн жер тилкесин алууга муктаж 

жарандар кезекке тургузулган. Кара-Балта шаарынын аймагында бир 

жылдан кем убакыт жашагандыгына байланыштуу, документтердин толук 

эмес пакетин бергендигине байланыштуу, ошондой эле комиссиянын 

ишинин жүрүшүндө 6 арыз канааттандыруусуз калтырылган, ошондой эле 

акыркы 5 жыл ичинде менчигиндеги турак жайды үчүнчү жактарга сатуу-

сатып алуу бүтүмдөрүн түзүү, алмаштыруу жана белекке берүү жолу менен 

ээликтен ажыратууга багытталган жарандык аракеттерди жасалган. 

Жер тилкелерин ижарага берүү боюнча болжолдонгон план менен 

6000,0 миң сом, иш жүзүндө шаардын бюджетине отчеттук мезгилге 6640,8 

миң сом түшүп, башкача айтканда план 111,3%га аткарылган. 

Айыл чарбадан тышкаркы салык боюнча бекитилген план менен 10 

630,0 миң сом, иш жүзүндө 14 160,7 миң сом түшүп, план 133,2%га 

аткарылган. 

Ижарага жер тилкелеринен тышкары шаардын муниципалдык 

менчигиндеги объектилер – жайлар берилет. Алсак, отчеттук мезгилге 

бекитилген план менен – 450,0 миң сом, иш жүзүндө – 398,5 миң сом 

түшүп, план 88,4%га аткарылган. 

Кара-Балта шаарындагы катуу таштанды полигону боюнча. Кара-

Балта шаарынын муниципалдык менчигине катуу таштанды полигонун 

куруу үчүн 21,0 га жана катуу таштанды полигонуна кирүүчү жолду 

уюштуруу үчүн 4,5 га жер тилкесин 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” Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору даярдалды жана бул 

долбоордун негиздемеси 2021-ж. сегизинчи октябрында  № 01-5/738 кат 

менен Жайыл райондук мамлекеттик администрациясына жөнөтүлгөн. 
2021-жылдын ичинде көчөлөрдү кардан жана таштандылардан, 

аялдама аянттарынан тазалоо, куураган жыгачтарды кыюу, чөптөрдү чабуу, 

стихиялуу жана уруксат берилген таштандыларды тазалоо, каналдарды, 

арыктарды тазалоо иштери жүргүзүлдү. Алсак, 11190 линия метр жашыл 

аянтчаларды сугаруу үчүн ирригациялык системаны тазалоо иштери 3117,4 

миң сомго аткарылып, 1231 даана көп жылдык көчөттөр отургузулуп, 3,6 



миң сомго катталып, 143,6 миң сомдук иштер аткарылып  2700 метр жаңы 

арыктар кесилген, 23694 даана бак-дарактардын көчөттөрү сугарылып, 

1682,5 миң сомдук иштер аткарылган. 

Шаардын жана эс алуу жайларынын эстетикалык жасалгасына зор 

маани берилет. Фонтанды, аялдаманы, дүкөндөрдү, эстеликтерди тазалоо 

жана башка жумуштардын түрлөрүн кароо иштери жүргүзүлүп, 913,5 миң 

сомдук иштер аткарылууда. 

2021-жылдын 2-жарым жылдыгында негизги иштердин түрлөрүнө 

кирбеген иштер аткарылды: Кожомбердиев көчөгө жаңы фундамент 

куюлган жана бак-дарактардын көчөттөрүн отургузушту. К. Маркс менен 

Кожомбердиев көчөлөрүндө темир тосмо орнотту. №9 орто мектебинде 

эски тосмону жаңы тосмого алмаштырып демонтаждоо иштери жүргүзүлдү. 

Сосновский бурулушундагы стела жаңыртылган жана сырдалган, 

жарыктандыруу долбоорлоо иштери жүргүзүлгөн. Гүл өсүмдүктөрүн 

отургузуу үчүн клумба даярдалган. 

Ал эми таштанды таштоочу жайды тейлөө боюнча 2932,5 миң сомдук 

иштер аткарылган. 

2021-жылдын башынан бери көчөлөрдү жарыктандыруу иштери 

жүргүзүлүүдө. 

Жыл башынан бери эски лампаларды 362 даана үнөмдөөчү 

лампаларга алмаштыруу боюнча иш аткарылган. 14605 погондук метрде 

жылаңач зымдын ордуна изоляцияланган зымды алмаштыруу иштери 

жүргүзүлдү. 

Көчө жарык берүүчү приборлорунун 955 даана лампаларын 

алмаштыруу боюнча иш аткарылган.  

Жыл башынан бери 129 жарык берүүчү (колдонулган) орнотулду. 

Жалпысынан көчөлөрдү жарыктандырууну тейлөө жана оңдоо 

боюнча 7389,8 миң сомдук иштер аткарылып, 2020-жылдын ушул 

мезгилине карата 120,3% (6140,2 миң сом) аткарылды. 

No7 орто мектепти капиталдык оңдоого долбоордук-сметалык 

документтер түзүлүп, бирок каржылоо булактары аныктала элек. Чүй 

облусун өнүктүрүү фондуна жана KOICAга өтүнмөлөр берилди. 

“Турак жай-коммуналдык чарба” (ЖКХ) бөлүмүндө жергиликтүү 

маанидеги маселелерди чечүү үчүн Кара-Балта шаарынын мэриясына 

караштуу мүлккө муниципалдык менчик бөлүмү тарабынан 2021-жылдын 

жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй иштерди жүргүздү. 

Бекитилген реестрге ылайык жалпы суммасы 1,8 млн сомго 

өткөрүлгөн тендер боюнча 8 март, Октябрь, Ковровщиков кварталында, 

Гвардейская, Эмгек (Труда) көчөлөрүндө жолдорду жамоо иштери 

жүргүзүлдү.  

Ошондой эле, 32 көчөнү тизмеге киргизүү үчүн изилдөө иштери 

жүргүзүлүп, анда жол белгилерин орнотуу жана жол сызыктарын орнотуу 

иштери жүргүзүлүшү керек. Баардык керектүү жол белгилерин, жол 

сызыктарын орнотууга жана калыбына келтирүүгө шаардык бюджеттен 1,0 



млн сом акча каражаты бөлүнгөн. Учурда 116 жол белгилери орнотулду. 

Ошондой эле Луговая жана Фрунзенская көчөлөрүнө 4 даана «лежачий 

полицейский» орнотулду. Бул маселелер боюнча жарандардын, 

юридикалык жактардын 178 арызы жана кайрылуусу каралды. 

«Коопсуз шаар» долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасындагы 

ФА ЖЧК «Шэнь Чжэн Сайвэй Интеллект» уюму тарабынан траншеялык 

жана жабык ыкма (пункция) менен төмөнкү аймактарда видеокамераларды 

орнотуу боюнча ордер берилген: 

• Кара-Балта шаары, Т.Кожомбердиев жана К.Маркс көчөлөрүнүн 

кесилиши; 

• Т.Кожомбердиев жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилиши; 

• Т.Владимирова жана Шопоков көчөлөрүнүн кесилиши. 

«Коопсуз шаар» долбоорунун 2-этабын ишке ашыруу үчүн фото-

видеофиксация жана видеобайкоо тутумдарын Кара-Балта шаарында 

орнотуу боюнча, Жайыл-Баатыр жана Т.Кожомбердиева, Жайыл-Баатыр 

жана 8-март көчөлөрүнүн кесилишиндеги кемчиликтерди жоюу үчүн ДЭУ-

40 менен биргеликте иш уюштуруу зарыл. 

Кара-Балта шаарында 2021-жылга светофорлорду оңдоо жана 

тейлөөгө 204,3 миң сом каражат жумшалды. Ал эми светофордун авариялык 

иштерине - 33,0 миң сом. 

Кара-Балта шаарындагы мектеп жана бала бакчалардагы авариялык 

кырдаалдар боюнча подрядчы «Капитал Сервис» ЖЧКсы тарабынан бир 

топ иштер аткарылган. Ошондой эле, муниципалдык объектилерди оңдоо 

иштери жүргүзүлдү. Жалпысынан отчеттук мезгилде жалпы суммасы 2 

890,0 миң сомдук авариялык иштер аткарылды. 

Кооперативная көчөсүндө коллектордук-дренаждык тармагы  

орнотуу, ошондой эле Луговая жан Солнечная көчөлөрүндөгү 

коллектордук-дренаждык тармагы  тазалоо иштери жүргүзүлдү. 

Өткөрүлгөн тендерге ылайык, 8-март Ж.Баатыр көчөлөрүнүн 

кесилишинде дренаждык септик курууга жалпы суммасы 110,043 миң сомго 

келишим түзүлгөн. Устубуздөгу жылдын 24-декабрына карата иш толук 

бүткөрүлгөн жок, бирок аяктоо стадиясында турат. Курама темир-бетондон 

тегерек скважиналарды куруу боюнча жумуштар аткарылды. 

«ЛОИ» ЖЧКсы тарабынан жалпы суммасы 156,9 миң сомго 

«Юбилейный» стадионунун тосмосун жарым-жартылай оңдоо иштери 

жүргүзүлдү. 

«ЛОИ» ЖЧК тарабынан Кара-Балта шаарынын мэриясынын 

фойесинде жалпы суммасы 209,6 миң сомдук оңдоо иштери бүткөрүлдү. 

Жер титирөөгө туруктуу курулуш жана инженердик долбоорлоо 

мамлекеттик институту тарабынан П.Тольятти  көчөсүндөгү №7 үйдүн 

(килем комбинатынын мурдагы жатаканасы) көп кабаттуу турак жайдын 

имаратынын техникалык абалына баа берүү үчүн жалпы суммасы 369,1 миң 

сомго инженердик изилдөө жүргүзүлгөн. 



1569,0 миң сомго тендердин негизинде “ЛОИ” ЖЧК тарабынан №9 

орто мектебинин аймагын тосуу иштери бүткөрүлдү.  

«Манас» спорт комплексинин аймагындагы күрөш залынын чатырын 

орнотуу үчүн долбоордук-сметалык документтер (ДСД) даярдалды. 

Подрядчы «СТРИМ ГРУПП» ЖЧКсы курулуш компаниясы Кара-

Балта шаарындагы «Дельфин» бала бакчасына жалпы суммасы 13 128 257,0 

сомго капиталдык оңдоодон өткөрүүдө, анын ичинен 30% жергиликтүү 

бюджеттен кошумча каржылоо Кара-Балта шаары боюнча бардыгы – 3 938 

477,0 сом. Негизги үлүш – 70% суммасында – 9 189 780,0 сом Чүй облусун 

өнүктүрүү фондунан бөлүнөт. 

Подрядчы «СТРИМ ГРУПП» ЖЧКсы тарабынан дагы Кара-Балта 

шаарындагы 9-орто мектептин аймагына жалпы суммасы 3 100 791,0 

сомдук кичи футбол аянтчасын куруу иштери жүргүзүлүүдө (анын ичинде 

жергиликтүү бюджеттен кошумча каржылоо – 930,2 миң сом). 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн фискалдык жана 

инвестициялык саясат боюнча Координациялык кеңешинин жыйынында 

кабыл алынган «Кара-Балта шаарынын суу менен камсыз кылуу жана 

канализациясын реабилитациялоо» долбоорун денонсациялоого 

байланыштуу бул долбоорду реабилитациялоо үчүн башка булактардан акча 

каражатын издөө иштери жүрүп жатат. 

 

Маданият жана спорт 

 

2021-жылы жалпысынан 186 иш-чара өткөрүлүп, аларга -46 731 

көрүүчү катышкан. Бардык иш-чаралар жогорку профессионалдык 

деңгээлде, бардык санитардык нормаларды сактоо менен, учурдагы 

эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу өткөрүлдү. 

Ленин атындагы шаардык маданият сарайы Кара-Балта шаарын 

маданий жактан тейлөөнун борбору болуп саналат, анда шаардын гана эмес, 

областтын бардык иш-чаралары, областтык жана республикалык маанидеги 

иш-чаралар өткөрүлүп турат. Шаардык маданият сарайы – бул Кыргыз 

Республикасынын архитектуралык эстелиги болуп саналат. 

 Шаардык маданият сарайында маданий баалуулуктарды өнүктүрүүгө, 

каада-салтты сактоого, патриоттук тарбиялоого, өсүп келе жаткан 

муундарды өстүрүүгө ж.б. багытталган 19 ийрим, клубдар иштейт. 

Кружоктордун жана клубдардын түзүмдөрү 4 жаштагы балдардан улуу 

муунга чейин ар кандай курактык курамга ээ. Эки коллектив «ЭЛДИК» 

билимине ээ — бул «Аллегро» элдик бий ансамбли жана «Ветеран» элдик 

ыр ансамбли, ал эми бир коллектив «Улгулуу» деген наамга ээ — «Келечек» 

балдар хореографиялык улгулуу ансамбли. 

«Манас» СК – бул бардык санитардык-гигиеналык жабдыктары бар, 

18 спорттук объектилер 10 гектар аянтка компакттуу жайгашкан 

республикадагы жалгыз спорт комплекси. Өткөн жылы “Манас” МКсынын 

жетекчилиги тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-



жылдын 29-январындагы “Инсанды руханий-адептик жактан өнүктүрүү 

жана дене тарбиялоо жөнүндө” No1 Жарлыгы ыкчам аткарылды. Өткөн 

мезгил аралыгында 1527 кара-балталык спортчу 150 эл аралык жана 

республикалык мелдештерге катышып, 127 алтын, 116 күмүш жана 126 

коло медалга ээ болушкан. Белгилей кетсек, юбилейлик 20-Эл аралык 

Ысык-Көл оюндарына спорттун он түрү боюнча толук программада 

катышкан «Манас» СК командасы байгелүү орундарга ээ болгон. 

       Ошондой эле, Кара-Балта шаарынын баскетбол командасы Кыргыз 

Республикасынын «Мектеп лигасы» мелдешинде талашсыз лидер болуп 

саналат. “Манас” СКнын футболчулары – кыздар Чүй облусунун 2 жолку 

чемпиону жана кыздар арасындагы республикалык мелдештин байге 

ээлери. Айрыкча 2021-жылы Кыргыз Республикасынын бокс боюнча 

чемпиону болгон Манас СК спортчуларыбыз Медведев София менен 

Эльмар Сатаркуловду белгилегим келет. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз 

Республикасынын чоңдор арасындагы чемпионатында Бекжан Кожонтаев 

күмүш байгеге ээ болгон, Марлис Иманкулов Ысык-Көл облусунун Кара-

Коо айылда грэпплинг боюнча чемпионын наамына жеңишке жетишкен  

жана ошол эле учурда 2021-жылы ардагерлер арасындагы грек-рим күрөшү 

боюнча республикалык чемпионаттын күмүш байгесинин ээси болду. Өткөн 

жылы ММА боюнча республикалык турнирде  Осмонов Эмран чемпион 

болду. 

 “Манас” СКнын спорттук базасын жакшыртууга да көңүл бурулууда. 

Ошентип, 2021-жылдын 30-октябрында Кыргыз Республикасынын Футбол 

федерациясы тарабынан долбоорго ылайык «Манас» КБнын аймагына 

жасалма талаа-газон берилди. 2022-жылдын жазында жылуу аба ырайынын 

шарттарында жабууну орнотуу пландаштырылууда. Долбоордун экинчи 

этабы да башталды – 300 орундуу трибуналарды куруу иштери жүрүп 

жатат, СКнын башкы административдик имаратынын эки кызматтык жайын 

учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлдү. Башка спорттук жана социалдык 

объектилерге да көп көңүл бурулууда. Ошентип, 18-майда “Стрим Групп”  

ЖЧК подряддык уюму кышкы бассейнге ным кармагычтарды орнотту. 

Жайкы бассейнди эксплуатациялоодо өз күчү менен косметикалык оңдоо 

иштери жүргүзүлүп, спорт комплексинин түндүк-чыгыш тарабы («Золотой 

петушок» бала бакчасы) дагы 15 метр узундуктагы бетон плиталар менен 

тосулган. СКнын жумушчулары жатакананын чатырды учурдагы оңдоодон 

өткөрүштү 

 

Цифровизация 

 

Кара-Балта шаарынын мэриясы толугу менен электрондук документ 

жүгүртүүгө өттү, «Е-Кызмат» аркылуу «Санарип аймак» программасы 

кошулду. Электрондук документ жүгүртүүнү киргизүү менен мэриянын 

ишинин эффективдүүлүгү акырындап жогорулап, келип түшкөн кат-

кабарлардын аткарылышын көзөмөлдөө жеңилдей баштады. “Санарип 



аймак” программасынын негизинде жарандардын маалымат базасы 

толукталууда. Өткөн мезгил ичинде «Санарип аймак» системасына 1982 

кожолук же 5712 жаран киргизилген. Бирок кварталдык комитеттердин 

төрагалары аркылуу аткарылып жаткан иштерге, массалык маалымат 

каражаттарына жарыяланган жарнактарга карабай, калктын басымдуу 

бөлүгү каттоодон өткөн эмес. Ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдүн 

жашоочулары жеке менчик уюм болгон ЖЭКтерге тиешелүү болгондуктан 

каттоого туруу кыйын. 

Белгилей кетсек, жарандардын ыңгайлуулугу жана коронавирус 

инфекциясын жуктурбоо максатында калк менен байланышты азайтуу 

максатында мэриянын имаратында “бирдиктүү терезе” иштейт. 

 

 

 

ФЭБнун    башчысы                                             К.Шералиева    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Атк.Суеркулов Э.К. 

т.03133 31251 


