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Депутаттардын VII чакырылышынан шайланган Кум-Дөбө айыл аймагынын 

айылдык кеңешинин кезектеги XIV сессиясынын 

 

ТОКТОМУ  № 14/1 

 

23-июнь  2022-жыл                                                Кум-Дөбө айылы 

 

                                    

Кум Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби жөнүндө 

Жобону бекитүү жөнүндө. 

 

Кум Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби 

жөнүндөгү жобону бекитүү жөнүндө Кум-Дөбө айылдык кеңешинин Мандат, депутаттык 

иш. Этика. Мыйзамдуулук, коомдук тартипти сактоо, адам укуктарын коргоо  боюнча 

туруктуу комиссиясынын берген сунушун карап чыгып, таанышып, талкуулап  токтом 

кылат: 

 

1. Кум Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби 

жөнүндөгү жобо тиркемеге ылайык бекитилсин. 

 

2. Токтомдун аткарылышын Кум-Дөбө айылдык кеңешинин Мандат, депутаттык 

иш.Этика.Мыйзамдуулук, коомдук тартипти сактоо, адам укуктарын коргоо  

боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын. 

 

 

 

           Төрага                                                                                      М.Чолпонкулов 
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                                                      Кум-Дөбө айыл аймагынын айылдык 

                            Кеңешинин  23-июнь 2022-жыл  

                                                     № 14/1-токтомуна тиркеме:3 баркта,1нускада. 
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Кум Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби жөнүндө 

ЖОБО 
 

1.Жалпы жоболор 

2.Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуул” наамын ыйгаруу үчүн негизги талаптар 

3.Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби 

4.Кум-Дөбө айылдык кененшинин “Ардактуу атуулу” наамынын ээсине берилүүчү өзгөчө 

укуктар 

5.Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын жокко чыгаруу 

I.Жалпы жоболор 

1.1 Бул жобо  Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн“Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу тартибин 

аныктайт. 

1.2 Ардактуу атуул” наамы Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн эң жогорку сыйлыктарынын бири. 

Айылдык кенештин токтому менен бекитилген. Ушул ЖОБОго ылайык айылдык 

кенештин төрөгасы тарабынан 31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк 

майрамына карата же башка чоң майрамдык иш чараларга карата салтанатуу түрдө 

коомчулуктун алдында ыйгарылат. 

1.3 “Ардактуу атуул” наамын ыйгаруу демилгесине жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 

органдары -айылдык кеңеш, мекеме ишканалардын эмгек жамааты, республикалык 

коомдук саясий уюмдар жана облустук , райондук мамлекеттик администрациялар, 

көчөнүн жашоочулары, жеке менчик ишканалардын жамааттары, ээ болот. 

1.4 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу” наамы жергиликтүү жамааттын эң 

жогорку наамы болуп саналат, Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн аймагына өнүгүшүнө өзгөчө 

салым кошкондугу үчүн Кум-Дөбө айылдык кеңешинин чечими менен берилет. Кум-Дөбө 

айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу” наамы бар адамдар үчүн атайын жеңилдиктерди, 

ошондой эле алар үчүн стипендияларды жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын 

чектеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына  ылайык белгилей алат. 

1.5 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндөгү сунуштарды  

арыздарды Жобонун талаптарына ылайык карап чыгат. Тиешелүү документтерин 

такталгандан кийин Талкуунун жыйынтыгы протоколдоштурулуп, талапкерлерди өзүнүн 

сунушу менен айылдык  кеңешке жөнөтөт. 

1.6 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамына талапкерлердин документтери 

айылдык  кеңештин сессиясында  депутаттардын кароосуна коюлуп, талапкерлиги 

колдоого алынды деп эсептелет жана чечим токтом түрүндө чыгарылат. 

1.7 Кум-Дөбө  айылдык кенешинин “Ардактуу атуулу” наамына сунушталган 

талапкерлердин документтери айылдык кеңеш тарабынан кабыл алынып, аны айылдык 

кеңештин  “Регламент,депутаттык этика,мандат,укук жана мыйзамдуулук” боюнча 

түзүлгөн туруктуу комиссиясынын кароосуна жөнөтөт. 



1.8  Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн наамы бир жылда 10 адамга гана ыйгарылат. Кум-Дөбө 

айылдык кеңешинин төрагасына өзгөчө учур катары 4 адамга аталган наамды ыйгарууга 

укук берилет. 

1.9 Кум-Дөбө айылынын “Ардактуу атуулу” күбөлүгү,айылдык кеңештин төрагасы 

тарабынан күбөлөндүрүлөт. 

 

II. Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуул” наамын ыйгаруу үчүн негизги 

талаптар: 

2.1 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүшүнө көп жылдар бою чоң 

салым кошуп, мамлекеттик жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон,айылдын ар кандай 

тармактарында эмгектенген инсандарга; 

2.2 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн өсүп өнүгүшү үчүн, элдин жашоо-шартын жакшыртууда 

өзгөчөлөнгөн ийгиликтерге жетишкен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин 

депутаттарына. 

2.3 Кум-Дөбө айылдык кенешинин “Ардактуу атуулу” наамы Кум-Дөбө айылынын 

аймагында 15 жылдан кем эмес жашап жана  иштеген,шаар учун өзгөчө эмгек синирген 

жергиликтуу өз алдынча башкаруунун мүчөсү алышы мүмкүн. 

2.4 Айылдык кенештин чечими менен Кум-Дөбө айылынын “Ардактуу атуулу” наамы 

жашына жана стажына карабастан эмгектеги коомдук турмуштагы өзгөчө каармандык 

иштери учун жергиликтуу өз алдынча башкаруунун мүчөлөрүнө, ошондой эле айылдык 

экономикасын,маданиятын социялдык турмушун өнүктүрүүдө  жана жаштарды 

тарбиялоодо өзгөчө эмгек синирип, ардактуу эс алууга чыккан ардагерлерге жана 

пенсионерлерге берилиши мумкун.  

2.5  Кум-Дөбө айылынын “Ардактуу атуулу” наамы айылдын аймагында төрөлүп, 

Кыргызстандын атуулу болгон,бирок жүйөлүү себептер менен айылдын аймагынан 

сыткары жерде жашап, бирок айылдын экономикалык-социалдык, маданий жактан 

өнүгүшунө  жеке өзүнүн көрүнүктүү салымын кошкон инсандарга берүүгө болот. 

-жогоруда саналган корсоткучтор менен катар жергиликтуу коомдук пайдалуу эмгекте 

активдуу катышууда жана кайрымдуулук иштеринде өзүн көрсөткөн,жеке жана үй-

бүлөдө, үйдө жана чарбачылыкты улгу болоорлук денгээлде күтө билген,журуш-турушу 

менен таанылган, коомго зарыл болгон өзгөчө тейлөөдө кызматтарын көрсөткөндөргө. 

2.6  Томондогу наамдары бар инсандарга артыкчылык берилет: 

        СССР дин, Эмгектин, КР нын Баатырларына;  

  Улуу Ата-Мекендик согуштун, Афган, Чернобыль, Баткен коогалаңынын 

катышуучуларына 

  Билим берүү, саламаттыкты сактоодо, маданият, спорт, айыл чарба ж.б. 

тармактарда жогорку көрсөткүчтөргө жетишкендерге, КР эмгек сиңирген кызматкер деген 

наам алгандарга 

  Илимий жогорку даражага ээ болгон атуулдарга; 

  Ишкана ачып, элди туруктуу жумуш орду менен камсыз кылган ишкерлерге, 



 Инвестициялык долбоорлорду тартып, Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн    

инфруструктурасын жакшыртууга өзгөчө салым кошкон инсандарга ж.б берилет. 

III. Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруунун тартиби 

3.1 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын алган атуулга Кум-Дөбө айыл 

өкмөтүнүн  “Ардактуу атуулу” деген  күбөлүк, лента жана төш белгиси ыйгарылат. 

3.2 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” төш белгиси жана лентасын даярдоо 

үчүн кеткен чыгымдар жергиликтүү бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. 

3.3 “Ардактуу атуулу” наамы жалпы жыйналыштарда, даталуу күндөрдө жылына бир 

жолу Кум-Дөбө айылдык кеңешинин чечими чыккандан кийин тапшырылат. 

3.4 ”Ардактуу атуул” наамын ыйгаруу маселесин кароодо төмөндөгү иш кагаздар талап 

кылынат: 

-“Ардактуу атуул” наамы берилүүчү адамдын айылга, анын эл чарбасына сиңирген 

эмгектери, алган сыйлыктарынын көчүрмөлөрү; 

-эмгек китепчесинин көчүрмөсү; 

-паспортунун көчүрмөсү. 

-Талапкерлерди наамга корсоткон мекемении жана жаматтын, саясий уюумдун,    

ишкананын сунушу, кайрылуусу 

-3х4 формасындагы 2 даана сурот 

 

 

IV Кум-Дөбө айылынын “ Ардактуу атуулу” наамына ээ болгон инсандардын 

озгочо укуктары 

4.1 Айылда өткөрүлгөн чогулуштардын ардактуу мейман катары чакыруу менен 

катышууга. 

4.2 Айылдын аймагындагы муниципалдык коомдку транспортоо акысыз журууго. 

4.3 Айылдык мамлекеттик жана жергиликтуу өз алдынча башкаруу органдары тарабынан 

кезексиз кабыл алынууга. 

 V. Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамын жокко чыгаруу 

5.1 Кум-Дөбө айыл өкмөтүнүн “Ардактуу атуулу” наамы төмөндөгүдөй учурларда   

кенештин токтому менен жокко чыгарылат: 

 Соттун чечими менен кылмыш жоопкерчилигине тартылганда; 

 Тиешелүү документтердин туура эместиги ачыкталганда; 

 Кыргыз Республикасынын жарандыгынан ажыратылганда. 

Жобо 5 пункттан турат жана зарыл учурларда Кум-Дөбө айыл кеңештин 

депутаттарынын сунушу менен өзгөртүү жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн. 

 

 


