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Кочкор айыл аймагынын айылдык кеңешинин  

VII чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясынын 

 

 

ТОКТОМУ 

 

30-май  2022-жыл  №13/7                                                                         Кочкор айылы  

 

Кочкор айыл аймагына «Мал чарбасын жана рынокту өнүктүрүү 1» долбоорунун 

алкагында сатылып алынган жүктөгүч, эксковатор тракторлорунун, пайдалануусун   

жөнгө салуу боюнча жобону бекитүү жөнүндө 

 

         Кочкор айыл аймагынын жайыт комитетинин“Мал чарбасын жана рынокту 

өнүктүрүү 1” долбоорунун алкагында сатылып алынган жүктөгүч, эксковатор 

тракторлорунун, пайдалануусун жөнгө салуу боюнча жобосун  бекитип берүү жөнүндөгү 

сунушун угуп, талкуулап   «Жергиликтүү  мамлекеттик  администрация  жана  

жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндөгү»  Мыйзамынын  39-

беренесинин негизинде, Кочкор айылдык кеңеши токтом  кылат: 

 

1. Кочкор айыл өкүмөтүнүн Кочкор айыл аймагына «Мал чарбасын жана рынокту 

өнүктүрүү 1» долбоорунун алкагында сатылып алынган жүктөгүч, эксковатор 

тракторлорунун, пайдалануусун жөнгө салуу боюнча  жобосу бекитилсин. 

 

2. Жобонун талаптарына ылайык иш алып баруу жагы  жайыт комитетинин 

төрагасына милдеттендирилсин.  

 

3. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы 

М.Исраиловго тапшырылсын. 

 

 

                  Тиркелет: Жобо 3 баракта 

 

 

 

 

 

Төрага                                                                             Э.Э. Эшмукамбетов 

 _______________________________________________________________________                         

ЖИБЕРИЛСИН: Иш кагазына, веб-сайтка, облустук юстиция башкармалына, жайыт 

комитетинин төрагасына. 

 

 

 

 

 



 

Кыргыз  Республикасынын  Нарын  областынын  Кочкор 

районунун  Кочкор айылаймагына «Мал чарбасын жана рынокту онүктүрүү 1» 

Долбоорунун алкагында сатылып алынган 

Жуктогуч, эксковатор тракторлорунун,  пайдалануусун жана жонго салуу боюнча 

жобону бекитип беруу жагын сунуштайбыз. 

ЖОБО 

1. Жалпы жоболор 

2. Жуктогуч, Эксковатор тракторлорун механизаторлого 

башкарууга  беруунун  тартиби 

3. Жуктогуч,Эксковаторду  башкарууда механизатордун 

укуктары  жана  милдеттери 

4. Жуктогуч,Эксковаторду башкарууда жайыт комитетинин 

укуктары  жана  милдеттери. 

5. Жуктогуч,Эксковаторду  эксплуатациялоо  боюнча  тартиптер. 

1.Жалпы жоболор 

1.1.Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Нарын ооластынын Кочкор районунун Кочкор 
айылаймагына «Мал чарбасын жана рынокту өнуктуруу 1» Долбоорунун алкагында 
сатылып алынган жуктогуч- эксковаторлорду эффективдуу пайдалануу максатында 
иштелип чыкты. Ошондой эле жуктогуч- эксковаторлорду эксплуатациялоо жана калкка 
кызмат корсотуу тартибин жонго салат. 

1.2.Жуктогуч-эксковаторлорду  Кочкор  айыл  аймагын  караштуу жайыттардын 
инфроструктурасын ондоо, калыбына келтируу жумуштарында, башка жуктогуч- 
эксковаторду кызматына муктаж баардык объектилеринде жана ошондой эле айыл 
калкынын муктаж кызматтарына пайдаланылат. 

1.3.0згочо кырдылдар болгон учурда эч кандай тоскоолдуксуз техниканы беруу. 

1.4. Жуктогуч-эксковаторлорду Кочкор айыл аймагына караштуу башка коомдук        
уюмдарга же муниципалдык ишканаларга ошондой эле Кочкор айыл аймагынын       
ичинде пайдаланылбаган учурларда.айыл аймактан сырткары жактарга келишимдин 
негизинде пайдаланууга берилиши мумкун. 

1.5. Жуктогуч-эксковаторлорду Кочкор айыл аймагынын айыл окмотунун балансасында 
болот жана КР «Жергиликтуу оз алдынча башкаруу тууралуу» мыйзамынын 56 статьясы. 
«Мулкко муниципалдык менчик тууралуу» мыйзамынын 16 статьясы «КР Жарандык 
Кодексинин» 231 статьяларынын негизинде Кочкор айыл аймагынын жайыт комитетине 
оперативдик башкарууга откорулуп берилет. Ошондой эле Жайыт комитети оз кезегинде 
механизаторго келишимдик негизде, кызмат корсотуу учун  бекитип берет. 

1.6. Жуктогуч-эксковаторлорду пайдалануу, пайдалануу толомдору Кочкор айыл 
аймагынын жергиликтуу озун озу башкаруу органдары тарабынан бекитилген, жайыт 
комитетинин оз ара кабыл алган тарифтеринин жана чечимдеринин негизинде 
жургузулот. 



II. Жуктогуч, эксковаторлорду механизаторлорго башкарууга 

беруунун тартиби. 

2.1. Жуктогуч,  эксковаторлоду  механизаторлорго  башкарууга  беруунун жалпы 

шарттары: 

- Аталган техникаларды башкарууга укук беруучу куболуктун болушу;  

- Аталган техникаларды башкарууда 3 жылдан кем эме стажы болуусу;  

- Ден-соолугунун абалы тууралуу медициналык кароодон откондугун тастыктоочу аныктама; 

2.2.Жалпы шарттар аткарылган учурда. Жайыт комитети откоргон конкурстан откон 

механизаторго келишимдин негизинде Жуктогуч. Эксковаторбашкарууга бекитилип берилет. 

III. Жуктогуч,эксковаторлорду башкарууда механизаторлордун 

укуктары жана милдеттери. 

3.1. Механизаторлор Жуктогуч,  эксковаторлорду башкарууда 

томондогулорго милдеттуу 

-  Башкарууга берилген техникаларды оз багытында пайдаланууга; 

-  Техникаларды пайдаланууда пайдалануунун баардык эрежелерин сактоого жана 

   талап кылынуучу баардык техникалык кароолорун оз убагында откоруп турууга; 

-  Техникаларды бузук абалында иштетпоого; 

-  Техникаларды бузулгандыгы аныкталганда, токтоосуз жумушту токтоотуу жана 

  жайыт комитетине кабарлоого; 

-  Техникаларды кароосуз калтырып кетпоого; 

-  Техникалык тейлоонун мезгилдуулугун так сактоого; 

-  Ден-соолугу начарлаган мезгилде же мас абалында техникаларды башкарбоого; 

-  Кызмат корсотуунун баардык турлорун, жайыт комитетинен берилген жолдомонун 

   негизинде аткарууга; 

3.2. Механизаторлор Жуктогуч, эксковаторлорду башкарууда 

Томондогулорго укуктуу: 

-Механизаторлор Жуктогуч .эксковаторлорду пайдалануудан тушкон каражаттын келишимде 

корсотулгон болугун жайыт комитетинин бухгалтериясьна тогуп берууго; 

IV. Жуктогуч эксковаторлорду башкарууда жайыт комитетинин укуктары жана 

милдеттери: 

4.1. Жайыт комитети томондогулорго милдеттуу: 

-Жергиликтуу озун ОЗУ башкаруу органдарына техникалардын пайдаланышы. 

келишимдердин аткарылышы жана техникалардын абалы туралуу отчет берип 

турууга; 

-пайдалануудан тушкон каражатты максаттуу пайдаланууга жана ЖК нын 

Бухгалтериясы аркылуу жугуртууго. 



- Жуктогуч,' эксковаторлардьн иштоо тартибинде нормативдердин так сакталышын 

козомолдоого. 

-Кышкы мезгилде техникаларды жабык имаратта сактоого; 

-Жуктогуч, эксковаторлордун техникалык тейлоосу, ремонт жана капиталдык 

ремонтторун оз убагында жайыт комитетинин эсебинен жургузууго, запастык тетиктер, 

майлоочу-куйучу  майлар  менен камсыздоого; 

4.2. Жайыт комитети томондогулорго укуктуу; 

-Механизаторлор менен тузулгон келишимдин шарттары аткарылбай жана механизаторлор 

тарабынан озум билемдик менент ехникаларды иштеткен учурда, жайыт комитети тарабынан бир 

тараптуу келишимди жокко чыгарып, конкурстун негизинде башка механизаторлорго 

берууго; 

-Жуктогуч, эксковаторлорду пайдалануудан тушкон каражатты жайыт башкаруу 

планында корсотүлгон иш чараларды аткарууга жумшоого; 

V. Жуктогуч, эксковагорлорду экеплуатациялоо боюнча тартиптер. 

1 .Жуктогуч, эксковаторлорду Кочкор айыл аймагынын жайыт комитети тарабынан 

конкурстун негизде тандалып алынган механизаторлорго башкарууга берилет. 

Конкурстук негизде тандалып алынуучу механизвторлорго томонкудой талаптар коюлат. 

-Аталган техникаларды башкарууга укук беруучу куболуктун болушу: 

-Аталган техникаларды башкарууда 3 жылдан кем эмес иш стажысы болуусу; 

-Ден   соолугунун абалы тууралуу медициналык кароодон откондутун тасгыктоочу 

аныктама; 

2.Тандалып алынган механизаторлор жайыт комитети менен тузулгон келишимдин 

негизинде иш жургузуусу керек: 

-Келишим Жайыт комитети-тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы 

Келбеген чечимдерди жана территориялык, климаттык озгочолукторү' эске алуу менен 

иштелип чыгуусу керек. 

-Келишимде баардык талаптар камтылышы керек. Ошондой    эле    тараптардын 

Кызыкчылыгы ачык айкын жазылышы шарт. Ар бир кызмат корсотуу  акысы жайыт 

комитети тарабынан иштелип чыгыш жергиликтуу озун озу башкаруу органдары 

тарабынан бекитилген калькуляция эсептерине ылайык жургузулушу керек. 

З.Менчиктин жана уюштуручулук-укуктук форманын туруно карабастан жеке жана юридикалык 

жактарга корсотулгон баардык кызматтар учун иштелип чыккан калькуляциянын 

негизинде,  АК тарабынан  бекитилген  прейскурант  менен акы алынышы керек. 

4.Бул Жобо Кочкор айыл аймагынын айыл окмоту менен макулдашылып, айылдык кенеште 

бекитилген кундон тартып кучуно кирет. 

Жайыт комитетинин торагасы М.Таласов 
 


