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2022-жылдын   18-августу            № 15/14                                                        Чолпон айылы 

 

Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин типтүү түзүмү, штаттык санын 

бекитүү жана 2022-жылдын август айына карата административдик муниципалдык 

кызмат орундарынын топторун жылдыруу жөнүндө 

 

Чолпон айыл аймагынын Айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин типтүү 

түзүмү, штаттык санын бекитүү жана 2022-жылдын август айына карата 

административдик муниципалдык кызмат орундарынын топторун жылдыруу жөнүндө 

Чолпон айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы А. Боогачиевдин билдирүүсүн угуп жана 

талкуулап Депутаттардын  Чолпон айыл аймагынын айылдык  кеңеши токтом кылат: 

 

            1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын №451 “КР жергиликтүү өз 

алдынча башкаруусунун аткаруу органынын типтүү түзүмүн жана штаттык санын бекитүү 

жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

2013-жылдын 8-июлундагы №403 токтомуна ылайык Чолпон айыл аймагынын айыл 

өкмөтүнүн аппарат кызматкерлеринин типтүү түзүмү жана штаттык саны 2022-жылдын 

август айына карата бекитилсин. (тиркеме тиркелет). 

 

2. 2022-жылдын август айына карата административдик муниципалдык кызмат 

орундарынын топторун жылдыруу (мал чарбачылык жана ветеринария маселелери 

боюнча башкы адисти жетектөөчү адиске, социалдык жактан коргоо боюнча жетектөөчү 

адисти, башкы адиске жылдыруу) аткарылуучу иштин көлөмүн эске алуу менен 

жылдыруу, токтомду көзөмөлдөө жагы айыл өкмөт башчысына жүктөлсүн. 

 

 

Төрага                                                                Жумалы уулу Адил 

 

 

 

 

 

 

 



Аппарат кызматкерлеринин типтүү түзүмү жана штаттык саны 

№ Айыл өкмөтүндөгү каралган штаттык бирдиктер Штаттык 

бирдиктердин 

саны 

1 Айыл өкмөт башчы 1 

2 Жооптуу катчы 1 

3 Айылдык кеңештин жооптуу катчысы 1 

4 Башкы эсепчи 1 

5 Жер турак-жай коммуналдык маселелер жана өзгөчө 

кырдаалдар боюнча башкы адис  

1 

6 Киреше боюнча башкы адис  1 

7 Маалыматтык компьютердик техникалар боюнча башкы адис 1 

8 Социалдык жактан коргоо боюнча башкы адис 1 

9 Мал чарбачылыгы жана ветеринария маселелери боюнча 

жетектөөчү адис 

1 

10 Экономика жана статистика боюнча жетектөөчү адис 1 

11 Жер, жайгаштыруу айыл чарба боюнча жетектөөчү адис 1 

12 Инвестиция тартуу жана мамлекеттик сатып алуулар боюнча 

адис 

1 

13 Чыгымдар боюнча адис 1 

14 Аскердик эсепке алуу столунун инспектору 1 

15 Аскердик эсепке алуу столунун инспектору 1 

16 Иш алып баруучу 1 

17 Осоавиахим айылынын айыл башчысы  1 

18 Чолпон, Тармал-Саз айылдарынын айыл башчысы 1 

19 Эпкин айылынын айыл башчысы 1 

20 Ак-Чий айылынын айыл башчысы 1 

21 Узун-Булак айылынын айыл башчысы 1 

22 Ара-Көл айылынын айыл башчысы 1 



23 Туз айылынын айыл башчысы 1 

24 Оро-Башы айылынын айыл башчысы 1 

25 Кароолчу 0,5 

26 Тазалоочу 0,5 

 

 

Жооптуу катчы                                                                                          А. Боогачиев 

 


