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     ТОКТОМУ 
 

2022-жылдын   18-июлу            № 14/1                                                          Чолпон айылы 

 

АРИСтин “Нарын облусунда айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны 

өнҥктҥрҥҥ” программасынын алкагында Чолпон айыл өкмөтҥ менен тҥзҥлгөн 

Кызматташтык жөнҥндө макулдашуусун бекитҥҥ жөнҥндө 

 

Чолпон айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Коомчулукту 

өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосунун Кызматташтык жөнүндө макулдашуусун 

карап жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

жөнүндөгү” Мыйзамынын 36-беренесинин негизинде, Депутаттардын  Чолпон айыл 

аймагынын айылдык  кеңеши токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Коомчулуктуу өнүктүрүү жана инвестициялоо 

агентствосунун (АРИС) “Нарын облусунда айылды суу менен камсыз кылуу жана 

санитарияны өнүктүрүү” программасынын алкагында Чолпон айыл өкмөтү менен 

түзүлгөн Кызматташтык жөнүндө макулдашуусу бекитилсин. (тиркеме тиркелет) 

2. Жогорудагы Кызматташуу жөнүндө макулдашуунун максаттарына жетүү үчүн 

аракеттерди көрүү жана ишке ашыруу Чолпон айыл өкмөтүнүн башчысы У. Өмүрбековго 

тапшырылсын. 

 

 

Төрага                                                                Жумалы уулу Адил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нарын облусунда айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнҥктҥрҥҥ 

программасынын (ПРСВСНО) 

 алкагында 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООМЧУЛУКТУ ӨНҤКТҤРҤҤ ЖАНА 

ИНВЕСТИЦИЯЛОО АГЕНТСВОСУ 

ЖАНА 

НАРЫН ОБЛУСУНУН 

КОЧКОР РАЙОНУНУН 

ЧОЛПОН АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН 

АЙЫЛ ӨКМӨТҤ 

ортосунда 

КЫЗМАТТАШТЫК ЖӨНҤНДӨ МАКУЛДАШУУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АРИСтин Уставына ылайык аракеттенген, Кыргыз Республикасынын Коомчулукту өнүктүрүү 

жана инвестициялоо агентствосунун (мындан ары –  “АРИС”), атынан АРИСтин аткаруучу 

директору Супаналиев Бекжан Төрөбаевич жана Жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери 

боюнча Кыргыз Респулбикасынын Мыйзамдарына ылайык аракеттенген Чолпон айылдык 

аймагынын айыл өкмөтүнүн (мындан ары “айыл өкмөтү” деп аталуучу) атынан айыл өкмөтүнүн 

башчысы Өмүрбеков Урмат Асизович 

Мындан ары “Тараптар” деп аталуучу, 

Төмөндөгүлөрдү эске алып, 

1. АРИС Нарын облусунда айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны өнүктүрүү 

программасын (ПРСВСНО) (мындан ары – Пргорамма) Ишке ашыруучу агентство болуп 

саналат, анын максаты болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына: 

i) суу менен камсыз кылуу жана санитариянын инфраструктурасын кеңейтүү, санитардык 

чечимдерди пиоттоодо; 

ii) суу менен камсыз кылуу жана санитария секторунда туруктуулукту жогорулатуу үчүн 

институттардын потенциалын күчөтүүдө көмөк көрсөтүү болуп саналат. 

2. Чолпон айыл өкмөтү (мындан ары - айыл өкмөтү) Кыргыз Республикасынын ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдарынан Осоавиахим айылында суу менен камсыз кылуу 

системасын жана санитардык курулмаларды куруу/оңдоодо жардам сураган, ал 

Программанын алкагында ишке ашыруу үчүн артыкчылыктуу чакан долбоорлордун 

тизмесине киргизилген. Осоавиахим айылы “ПРСВСНО” чакан долбооруна киргизилген 

(мындан ары – Чакан долбоор). 

3. Айыл өкмөтү Программанын максаттарын колдойт жана Программанын максаттарына 

жетишүү үчүн бардык аракеттерди жумшайт. 

4. Айыл өкмөтү АРИС менен биргеликте бекитилген тартипте Чакан долбоорду ишке 

ашыруу боюнча иш чараларды ишке ашырат, жана ушуга байланыштуу Тараптар 

төмөндөгүлөр жөнүндө макулдашты 

 

I.Макулдашуунун предмети 

1-бер. Айыл өкмөтү ушул Макулдашуу менен каралган шарттарда жана тартипте өзүнө Чакан 

долбоорду жана төмөндөгүлөр боюнча ага байланыштуу иш чараларды аткарууга көмөк көрсөтүү 

боюнча милдеттенмелерди алат: 

а) долбоордук-сметалык документацияны иштеп чыгуу жана аны кийинки макулдашууларында 

көмөк көрсөтүү, Программага киргизилген Чолпон айылдык аймагынын Осоавиахим айылынын 

суу менен камсыз кылуу инфраструктурасынын системасын куруу/оңдоодо көмөк көрсөтүү; 

b) жергиликтүү деңгээлде санитарияны жакшыртуу жана социалдык объекттердин санитардык 

курулмаларын модернизациялоо; жана 

c) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын суу менен камсыз кылуу жана санитария 

чөйрөсүндө институционалдык потенциалын жана мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү. 



2-бер. АРИС Программанын каражаттарынын алкагында Чакан долбоордун жумуштарын 

каржылоону ишке ашырат. 

II. Айыл өкмөтҥнҥн укуктары жана милдеттери: 

3-бер. Айыл өкмөтү долбоорду ийгиликтүү жана өз убагында ишке ашыруу үчүн бардык 

аракеттерди көрүүгө милдеттенет. 

4-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте Чакан долбоорду ишке ашыруу максатында: 

а) товарларды, жумуштарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча тендердик 

комиссиянын курамында катышат; 

b) курулуш-монтаждоо жумуштарына (КМЖ) техникалык көзөмөлдү ишке ашырууда катышат; 

c) ички техникалык көзөмөлдү жүргүзөт; 

d) Чакан долбоор боюнча иш кагаздарын жүргүзөт.  

5-бер. Айыл өкмөтү долбоордук-сметалык документацияны (ДСД) иштеп чыгууда долбоордук 

уюмга көмөк көрсөтүүгө, бардык зарыл уруксаттарды жана макулдашууларды (АПУ, ИТУ, 

техникалык шарттар, бардык долбоорлонуп жаткан тилкелерге мам.актылар ж.б) алууну 

камсыздоого, зарылдыгына жараша Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарына ылайык 

суу менен камсыз кылуу системасынын объектилерин курууга жер тилкелерин трансформациялоо 

жана ажыратууда көмөк көрсөтүүгө милдеттенет. Айыл өкмөтү мында бардык алынган уруксат 

берүүчү документтердин жана кабыл алынган чечимдердин мыйзамдуулугун жана аныктыгын 

камсыздоого тийиш. Айыл өкмөтү ошондой эле долбоордук-сметалык документацияны даярдоо 

боюнча жумуштарды аткарууда долбоордук уюмга көмөк көрсөтө турган жооптуу адамдарды 

дайындайт. 

6-бер. Айыл өкмөтү долбоорлоо мезгилинин ичинде долбоорлонуп жаткан тилкелерге 

Мамлекеттик актыны берүүгө милдеттенет. Жер тилкелери муниципалдык менчикте турууга 

тийиш. 

7-бер. Айыл өкмөтү төмөндөгүлөрдү өз убагында ишке ашырууга милдеттенет: 

а) Чакан долбоор боюнча долбоордук-сметалык документацияны кароо жана макулдашууга; 

b) Подрядтык ишкана менен Контрактка кол коюуга жана кийин Контракктын бир нускасын 

АРИСке берүү; 

c) Контрактты тийиштүү аткарууну камсыздоого. 

8-бер. Айыл өкмөтү подряддык уюм менен биргеликте курулуш-монтаждоо жана оңдоо 

жумуштарына контракттарды ишке ашыруунун башталышына чейин Чакан долбоорду ишке 

ашыруу үчүн зарыл уруксаттарды макулдашуу жана алуу боюнча бардык мыйзам боюнча зарыл 

болгон жол-жоболордон өтүүгө милдеттүү. 

9-бер. Айыл өкмөтү курулуш-монтаждоо жумуштары башталганга чейин Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык тийиштүү тажрыйбасы жана классификациясы менен 

АӨ атынан жооптуу адамды жалдоого тийиш, ал Контракт боюнча жумуштардын ар күндүн 

прогрессин мониторинг жүргүзүүгө, подрядтык ишкананын аткарылган жумуштардын актысын 

(АВР) алгандан кийин үч күндүн ичинде Подрядтык ишкана аткарган жумуштардын көлөмүн 

текшерүүгө жана ырастоого тийиш. 



10-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте курулуш-монтаждоо жумуштары башталганга чейин 

Долбоорду ишке ашыруунун алкагында тийиштүү финансылык жана башка документтерди 

ырастоого же жактырууга Айыл өкмөтү ыйгарым укук берген (АӨ башчылары/м.а. АӨ 

башчылары жана АӨдон техникалык көзөмөл боюнча инженер) адамдардын кол тамгаларынын 

үлгүлөрүн АРИСке берет; 

11-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте аткарылган жумуштарды, жабдылган товарларды, 

кызмат көрсөтүүлөрдү жана жабдууларды кабыл алууну ишке ашырат; 

12-бер. Контрактты ишке ашыруунун мезгилинде Айыл өкмөтү төмөндөгүлөргө милдеттенет: 

а) Подрядтык ишкана аткарган жумуштардын актысы алынган датадан үч күндүн ичинде, 

аткарылган жумуштардын актыларын карап чыгууга жана Айыл өкмөтү күбөлөндүргөн 

Подрядтык ишкананын эсеп-чотторун берүү менен Подрядтык ишканага төлөөгө билдирмелерди 

бекитилген тартипте АРИСке жиберүүгө; 

b) Алардын техникалык базасын жайгаштыруу, темир-бетон конструкцияларын жана буюмдарын, 

материалдрадын кампасына жайгаштыруу боюнча тилкелерди бөлүү, ошондой эле зарыл 

материалдарды алуу (топурак, кум, шагыл ж.б.у.с) боюнча Подрядтык ишканага көмөк көрсөтүү; 

с) Контракт боюнча курулуш-монтаждоо жана оңдоо жумуштарын өз убагында аткаруу боюнча 

чараларды көрүү; 

d) долбоордук-чалгындоо жана курулуш-монтаждоо жана оңдоо жумуштарын аткарууда келип 

чыккан ар кандай маселелерди өз убагында чечүү; 

е) Подрядтык ишкана менен контрактта бекитилген тартипте өзгөртүү киргизүү үчүн долбоордо 

негизделген кошумча курулуш жумуштарынын жана/же өзгөртүүлөрдүн келип чыгышынын 

учурунда АРИСке өз убагында кайрылуу. 

13-бер. Айыл өкмөтү АРИСке бекитилген тартипте имараттардын суу менен камсыз кылуу 

системаларын жана санитардык түйүндөрүн куруу/реконструкциялоо боюнча таризделген жана 

күбөлөндүрүлгөн эсеп-чотторду жана жумуштарды аткаруунун актыларын (АЖА) берет, 

Программа менен аныкталган курамда, санда жана шарттарда суу менен камсыз кылуу 

системасын эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн зарыл шаймандарды жана жабдууларды алат; 

14-бер. Айыл өкмөтү үзгүлтүксүз негизде Программаны ишке ашыруунун мезгилинде жана ал 

аяктагандан кийин зарылдыгына жараша АРИСке суроо-талап боюнча таасир көрсөтүүнү 

баалоону, отчеттуулукту, ошондой эле Чакан долбоордун индикаторлоруна байкоо жүргүзүү үчүн 

маалыматтарды, базалык изилдөөнү жүргүзүү үчүн статистикалык маалыматтарды берет; 

15-бер. Айыл өкмөтү жергиликтүү деңгээлде суу менен камсыз кылуу, санитария жана гигиена 

секторунда туруктуулукту жогорулатуу үчүн институционалдык потенциалды чыңдоонун 

алкагында билим берүү, маалыматтык жана башка иш чараларды ишке ашырууда көмөк 

көрсөтүүгө милдеттенет; 

16-бер. Айыл өкмөтү жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери боюнча Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык долбоордук-чалгындоо жумуштары аяктаганга чейин 

жана курулуш жумуштары башталганга чейин суу менен камсыз кылуу системасын башкаруу, 

эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө үчүн жооптуу (мындан ары – суу менен камсыз кылуу 

боюнча муниципалдык ишкана) уюмду түзүүгө/аныктоого, ошондой эле бул уюмдун жалпы 

кызматкерлеринин 20%нан кем эмес аялдар түзүүгө тийиш жана бул уюмдун жетекчисин 

дайындоого/аныктоого тийиш; 



17-бер. Суу менен камсыз кылуу системасынын жайгашуусу бир нече айыл аймактарынын 

чегинде боло турган учурда, Айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык суу 

менен камсыз кылуу системасынын жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык 

ишканасынын кийинки туруктуу иштешин камсыздоо үчүн тийиштүү чечимди иштеп чыгуу 

менен чектеш Айыл өкмөттөрүнүн өкүлдөрү менен зарыл сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш; 

18-бер. Айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Чакан долбоордун 

алкагында курулган же оңдолгон суу менен камсыз кылуу системасын эксплуатацияга акыркы 

бекитүү/кабыл алууну уюштуруу боюнча зарыл аракеттерди аткарууну; Чакан долбоорду ишке 

ашыруунун алкагында түзүлгөн/сатылып алынган активдерди (негизги каражаттарды) 

муниципалдык менчикке кабыл алууну, аларды муниципалдык менчиктин реестрине киргизүүнү, 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык айылдык кеңештин чечими менен 

аныкталган тартипте суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишканага башкарууга 

өткөрүп берүүнү камсыздайт; 

19-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте Программанын алкагында АРИСке бөлүнүүчү ичүүчү 

суу менен камсыз кылуу системасын эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн зарыл шаймандарды жана 

жабдууларды кабыл алууну, аны баланска коюуну, муниципалдык менчиктин реестрине 

киргизүүнү жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык менчик үчүн тикелей сатылып 

алынган жабдууларды жана шаймандарды узак мөөнөткө, тийиштүү колдонуу жөнүдө кепилдик 

катын АРИСке берүү менен, суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишканага 

башкарууга өткөрүп берүүнү камсыздайт; 

20-бер. Айыл өкмөтү үзгүлтүксүз негизде айылдык кеңешке отчетторду тапшырууга жана Чакан 

долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө тургундарга, анын ичинде маалыматтык такталарда 

жана коомдук жайларда маалыматтык материалдарды жайгаштыруу аркылуу маалымдоого 

милдеттенет. Айыл өкмөтү суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана менен 

биргеликте Чакан долбоордун алкагында чечимдерди кабыл алуу процессинде айылдын (дардын) 

тургундарынын, анын ичинде аялдардын катышуусун камсыздоо боюнча тийиштүү чараларды 

кабыл алууга, анын ичинде Чакан долборду ишке ашырууга карата жарандардын суроо-

талаптарына жана кайрылууларына өз убагында жооп кайтарууга тийиш; 

21-бер. Айыл өкмөтү АРИСке жергиликтүү деңгээлде институционалдык өнүктүрүү боюнча иш 

чараларды ишке ашырууда, суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкананын 

потенциалын чыңдоону кошкондо, абоненттер менен иштөөдө жардам, тургундар менен 

чогулуштарды жана жыйындарды өткөрүүдө, семинарларды, тренингдерди жана башка иш 

чараларды уюштурууда толук колдоо көрсөтөт; 

22-бер. Айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча 

мыйзамдарынын негизинде бекитилген тартипте суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык 

ишкананын бардык аткарымдык (эксплуатациялык) чыгымдарын жабууну камсыздаган ичүүчү 

сууну берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөргө Айылдык кеңешке тарифтер, ошондой эле 

амортизациялык чегерүүлөргө чыгашалар жөнүндө сунуштарды киргизет; 

23-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте зарыл финансылык жана башка ресурстрады 

көрсөтүүнү кошкондо, Программаны ишке ашыруунун натыйжасында келип чыккан объекттерди, 

жабдууларды жана башка активдерди эксплуатациялоодо суу менен камсыз кылуу боюнча 

муниципалдык ишкананын ишмердигине көмөк көрсөтөт; 

24-бер. Айыл өкмөтү Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу маселелери 

боюнча мыйзамдарынын негизинде калкты ичүүчү суу менен камсыздоо үчүн, ошондой эле 

курулушту жүргүзүү мезгилинде, курулуш-монтаждоо жумуштары аяктагандан кийин суу менен 



камсыз кылуу системасына карата Чакан долбоордун тургундарын (абоненттерди) кошуу боюнча 

иш чараларды уюштурууга жана суу менен камсыз кылуу системасын эксплуатациялоо бардык 

зарыл чараларды көрөт; 

25-бер. Айыл өкмөтү суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана менен биргеликте: 

(i) суу өлчөгүчтөр менен үй (жеке) кошууларды жайылтуу (материалдар, жабдуулар жана 

материалдар рыногун талдоо боюнча иш чараларды уюштурууну, кошууга техникалык шарттарды 

берүүнү, асфальт жолдор, тротуарлар, ирригациялык каналдар аркылуу өтмөктөрдү, ыйгарым 

укуктуу органдардан бардык зарыл уруксат берүүчү документтерди алууну кошкондо ж.б); (ii) 

абоненттердин маалыматтык базасын калыптандыруу; (iii) ичүүчү сууга экономикалык 

негизделген тарифти бекитүү; (iv) эксплуатациялык чыгымдардын үлүшүн толук жабууну 

камсыздоо жана суу менен камсыз кылуу кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акча каражаттарынын 

чогултулушун жогорулатуу; (v) суу менен камсыз кылуу кызмат көрсөтүүлөрүнө карата аз камсыз 

болгон үй чарбаларын кошуу планын жайылтуу максатында бардык зарыл чараларды кабыл алат; 

26-бер. Курулган суу менен камсыз кылуу системасын эксплуатацияга киргизүүгө чейин жеке 

кошулган үй чарбалары үчүн Айыл өкмөтүнүн калкына суу өлчөгүчтөрдү сатып алуу жана 

ортнотууну камсыздоо; 

27-бер. Айыл аймакта туруктуу суу менен камсыз кылуу жөнүндө тараптардын милдеттерин жана 

жоопкерчилигин жөнгө салган Айыл өкмөтү жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык 

ишкана ортосундагы Келишимди түзөт; 

28-бер. Айыл өкмөтү суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана Чакан долбоорду 

ишке ашыруу боюнча төмөндөгү функцияларды аткарышын камсыздоого милдеттенет: 

а) Чакан долбоорду ишке ашыруу аяктагандан кийин Айыл өкмөтүнөн башкарууга ичүүчү суу 

менен камсыз кылуу системасын, ошондой эле эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө үчүн 

шаймандарды жана жабдууларды кабыл алууга; 

b) тейлөө сапатынын индикаторлоруна жетишүүнү кошкондо өзүнүн ишмердигинин 

натыйжаларын жакшыртуу боюнча аракеттердин планын иштеп чыгууну, кабыл алууну жана 

тийиштүү ишке ашырууну камсыздоо; 

c) ичүүчү суу менен камсыз кылуу системасын тийиштүү эксплуатациялоо жана техникалык 

тейлөөнү ишке ашыруу; 

d) эксплуатациялык чыгымдарды толук жабууну кошкондо, өзүнүн ишмердигинин финансылык 

көрсөткүчтөрүн жакшыртуу боюнча тийиштүү чараларды кабыл алуу; 

e) автоматташтырылган эсепке алуу жана эсеп-чотторду чыгаруу (биллинг системасы) 

системасын, ошондой эле ичүүчү сууну берүү боюнча көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөргө 

төлөмдү чогултууну жөнгө салуу; 

f) АРИСтин өкүлдөрүнө өздүк наркын эсептөө, ичүүчү суу менен камсыз кылуу системасын 

эксплуатациялоо боюнча чыгымдар, төлөмдөрдү чогултуу ж.б. кошкондо, финансылык жана 

башка документацияга жеткиликтүүлүктү камсыздоо; 

g) АРИС сунуштаган сунуштамаларды практикада колдонуу жана жайылтылышын камсыздоо; 

h) ичүүчү суунун сапатын аныктоо максатында райондук Оорулардын алдын-алуу жана 

мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл борбору менен макулдашууну түзүү; 



i) электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого райондук электр менен жабдуу кызматы 

менен макулдашууну түзүү. 

29-бер. Чакан долбоорду ишке ашыруунун мезгилинде Айыл өкмөтү Программанын алкагында 

тартыла турган АРИСтин кызматкерлери жана консультанттарынын иши үчүн тийиштүү 

кызматтык орунжай (-лар) менен камсыздоого милдеттенет. Орунжайлар электр менен 

жабдылууга, зарыл температуралык режимди сактоо менен интернетке кошулуу менен 

камсыздалууга тийиш. 

30-бер. Көчүрүү аракеттеринин планын ишке ашыруу зарылдыгына Айыл өкмөтү Программанын 

таасирине туш болгон жактардын активдерин баалоо үчүн баалоо комиссияларынын ишин 

уюштурууну камсыздоого милдеттенет. Ошондой эле АӨБ коргоо саясатына ылайык мындай 

түрдөгү маселелрди чечүү үчүн бардык аракеттерди көрөт. 

31-бер. Айыл өкмөтү бекитилген тартипте АӨБ коргоо саясатына ылайык Программанын 

таасирине туш болгон жактар аныкталган учурда, компенсацияларды төлөө үчүн жергиликтүү 

бюджетте каражаттарды кароого милдеттенет.  

32-бер. Айыл өкмөтү Программанын алкагында чогулуштарды, коомдук угууларды жана башка 

иш чараларды уюштурууга, мында катышуучу-аялдардын 40%нан кем эмес катышуусун 

камсыздоого милдеттенет. 

33-бер. Айыл өкмөтү суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана  менен биргеликте 

бекитилген тартипте АРИС тарабынан аныкталган бузууларды (эскертмелерди) өз убагында 

чечүүнү милдеттенет. Бузууларды чечүүдө ушул Макулдашуунун аракетинин токтотулушунун 

алдын алуу үчүн Айыл өкмөтү бул жөнүндө АРИСке дароо кабарлайт. 

 

 

III. АРИСтин укуктары жана милдеттери: 

34-бер. АРИС бекитилген тартипте төмөнкүлөрдү камсыздайт: 

а) Программа менен каралган суммалардын чегинде ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча 

Контрактты (тарды) каржылоо; 

b) Программа менен каралган суммалардын чегинде санитардык курулмаларды куруу же оңдоо 

боюнча социалдык объекттерде Контрактты (тарды) каржылоо; 

с) Программа менен аныкталган курамда жана санда суу менен камсыз кылуу системасын 

эксплуатациялоо жана тейлөө үчүн шаймандарды жана жабдууларды Айыл өкмөтүнө сатып алуу 

жана өткөрүп берүү. 

35-бер. АРИС бекитилген тартипте Айыл өкмөтү күбөлөндүргөн Подрядтык ишкананын эсеп-

чотторун төлөө жолу менен Чакан долбоордун алкагында Контракттарды каржылайт. 

36-бер. АРИС техникалык көзөмөлдү ишке ашырууну кошкондо Контрактты администрациялоону 

жүргүзөт.  

37-бер. АРИС ушул макулдашуу боюнча Айыл өкмөтүнө жүктөлгөн милдеттенмелерди аткарбаган 

учурда төлөмдөрдү токтотуп турууга укуктуу. 



38-бер. АРИС ар кандай мезгилде курулуш-монтаждоо жана оңдоо тилкелерине барууга же Чакан 

долбоорго байланыштуу документацияны текшерүүгө укуктуу.  

39-бер. АРИС Программанын алкагында аныкталган жергиликтүү деңгээлде санитарияны 

өнүктүрүү боюнча иш чараларды өткөрөт.  

40-бер. АРИС айыл өкмөтүн жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишканасын 

институционалдык өнүктүрүү, ошондой эле эксплуатация жана техтейлөө, ошондой эле 

тренингдерди жана башка иш чараларды өткөрүү жолу менен финансылык туруктуулукту сактоо 

маселелрин кошкондо, ичүүчү суу менен камсыз кылуу системасын башкаруу боюнча алардын 

потенциалын жогорулатуу боюнча иш чараларды өткөрөт.  

41-бер. АРИС суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкананын ишмердигинин 

натыйжаларын жакшыртуу боюнча аракеттер планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

жардам көрсөтөт. 

 

IV. Макулдашуунун кҥчҥнө кириши ҥчҥн шарттар 

42-бер. АРИС жана Чолпон айылдык аймагынын Айыл өкмөтү ортосунда ушул Кызматташтык 

жөнүндө макулдашуу Чолпон айылдык кеңеши бекиткенден кийин күчүнө кирет. Айылдык 

кеңештин чечими Чолпон айылдык аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, 

анын шарттарына ылайык Чолпон айыл өкмөтү үчүн кошкондо, Макулдашуу аткарууга милдеттүү 

болуп саналгандыгы жөнүндө күбөлөндүрүлөт. 

V. Корутунду жоболор 

43-бер. Ушул Макулдашуу тараптардын өз ара макулдугу боюнча Макулдашууга карата 

толуктоого кол коюу жолу менен өзгөртүлө алат же анын аракети мөөнөтүнөн мурда токтотула 

алат. 

44-бер. АРИС Айыл өкмөтү же суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана ушул 

Макулдашуу боюнча өзүнүн милдеттерин канааттандырарлык эмес аткарып жаткандыгын 

аныктаса, ушул Макулдашуунун аракетин бир тараптуу тартипте мөөнөтүнөн мурда токтото алат.  

45-бер. АРИС ал токтотулган себептерди четтетүү учурунда ушул Макулдашуунун аракетинин 

токтотулушу жөнүндө өзүнүн чечимин жокко чыгара алат. Бул учурда АРИС жазуу жүзүндө  

Айыл өкмөтүнө өзүнүн чечими жөнүндө кабарлайт жана чечим айыл өкмөтү кабарламаны алган 

күнү күчүнө кирет. Эгер Айыл өкмөтү жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык 

ишкана АРИСтин аларды четтетүү зарылдыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү эскертүүсүндө 

көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө бузууларды четтетпесе, анда АРИС жазуу формасында ушул 

Макулдашуунун аракетин бир тараптуу тартипте токтотуу, ошондой эле анын себептери жөнүндө 

Айыл өкмөтүнө жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишканага маалымдайт, 

мында ушул Макулдашуунун аракети АРИМ чечимди кабыл алуу датасынан токтотулат. Ушул 

Макулдашуунун аракети токтотулган учурда АРИС тарабынан контрактты андан аркы каржылоо 

токтотулат.  

46-бер. Тараптар ортосунда ушул Макулдашуунун кандайдыр бир жобосуна карата пикир 

келишпестиктер келип чыкса, Тараптар пикир келишпестиктерди жана талаштарды 

сүйлөшүүлөр/консультациялар жолу менен жөнгө салууга аракеттерди көрөт. Эгер тараптар 

мындай сүйлөшүүлөр/консультациялар жолу менен пикир келишпестиктерди жөнгө сала албаса, 

маселе Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралган тартипте каралууга тийиш. 



47-бер. Айыл өкмөтү жана подряддык уюм ортосунда өз ара мамилелер, алар ортосунда кол 

коюлган Контракт менен жөнгө салынат жана Айыл өкмөтү жана подряддык уюм ортосунда 

Чакан долбоорду ишке ашыруу менен байланыштуу бардык талаштар, Айыл өкмөтү жана 

подряддык уюм ортосунда гана жөнгө салынууга тийиш.  

48-бер. Айыл өкмөтү жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана ортосунда өз 

ара мамилелер алар ортосунда кол коюлган Келишим менен жөнгө салынат жана Айыл өкмөтү 

жана суу менен камсыз кылуу боюнча муниципалдык ишкана ортосунда Чакан долбоорду ишке 

ашыруу менен байланыштуу бардык талаштар, Айыл өкмөтү жана суу менен камсыз кылуу 

боюнча муниципалдык ишкана ортосунда гана жөнгө салынууга тийиш. 

49-бер. Бул Макулдашууга Тараптар ортосунда кол коюулууга тийиш жана АРИС Айыл 

өкмөтүнөн ушул Макулдашуунун IV Бөлүгүнүн 42-бер. көрсөтүлгөн шарттарды аткаруу күнүнөн 

баштап күчүнө кирет жана Чолпон Айыл өкмөтүнүн аймагында Программанын бардык иш 

чаралары аяктаганга чейин аракетте болот. 

50-бер. Бул Макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынат. 

Ушул Макулдашууга 2021-ж 15-сентябрь кол коюлду 
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