Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча
дирекциясынын
2018-жылдын январь-декабрь айына карата аткарган иштери боюнча
маалымат
2018-жылга карата Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондусунун байкоочу кеңеши
тарабынан бекитилген план 564,2 млн сомду түзгөн, бул акча каражатынын ичинде
2017-жылдын планынан калдык 49,0 млн.сом акча каражаты кирет.
2018-жылы январь-декабрь айларында “Кумтөр Оперейтинг Компани”
ишканасы тарабынан Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондусуна 504,8 млн.сом акча
каражаты
которулган.
2018-жылдын
январь-декабрь
айларына
карата
410,2млн.сомдук иштер аткарылып, пландык көрсөткүч 73,8пайызга аткарылды.
Дирекциянын эсеп счетунда 124,4 млн. сом калдык болуп калды.
Район жана шаарларга бөлүнүшү төмөндөгүдөй:
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Эскертүү: Бекитилген план 2018-жылдын башында Кумтөр ишканасы
тарабынан берилген болжолдуу суммадан ашыгырак түзүлгөн.
2018-жыл ичинде Байкоочу кеңештин 7 отуруму өтүп, жыл башында
бекитилген планга өзгөртүүлөр жана толуктоолор жүргүзүлдү.
Жогоруда аталган акча каражатын пайдалануу менен ар кандай тармактарда
иштер аткарылды жана тармактар боюнча төмөндөгүдөй бөлүндү;
Билим берүү тармагына жалпысынан 90 223,8 миң.сом бөлүнүп ЖетиӨгүз районунундагы Ан-Өстөн айылындагы бала бакчанын капиталдык оңдоо
иштери аяктап колдонууга берилген. Мындан сырткары, Дархан айылындагы бала
бакчанын имаратын оңдоп, бүгүнкү күндө чатырын алмаштырууга иштер
жүргүзүлүп, аяктоо алдында турат, Ак-Терек айылында бала бакчанын курулуш
иштери аяктап колдонууга берилиши пландалууда. Ак-Дөбө, Кабак айылдарында
мектептин курулуштары башталды жана Липенка айылындагы бала бакчага
кошумча имарат курууга иш башталууда. Ошондой эле, Тамга айылынын
мектебине компьютердик класс ачууга орг.техникалар жана китепканасына
жабдуулар алынды. Кичи-Жаргылчак жана Саруу айылдарындагы мектептердин от

казандары оңдоолду. Мындан сырткары, Ак-Терек айылындагы “Тополек” балдар
лагеринин имаратын оңдоо иштери жүргүзүлүп, аяктады.
Тоң району боюнча Тоң айылындагы бала бакчанын курулуш иши
бүткөрүлүп колдонууга берилди. Ошондой эле, инвестор менен биргеликте иш
алып барууда Эшперов айылындагы бала бакчанын курулушуна өздүк салым
катары 2017-жылы 1800,0 миң сом берилген жана көрктөндүрүү иштерине 2018жылдын планына 1500,0 миң сом бөлүнүп, ушул эле жылдын декабрь айында
колдонууга берилди. Мындан сырткары 2019-жылы ушул эле бала бакчага
кошумча 50 орундуу имарат курулушу пландалууда. Боконбаев айылындагы
мектептин от казаны (котельный) имараты оңдоодон өткөрүлуп жатат. Көл-Төр
айылындагы бала бакчанын имаратын оңдоо иштери жүргүзүлүп, Кара-Коо
айылындагы бала бакча эмерек жана жабдуулар менен камсыздандырылды.
Ошондой эле, Балыкчы шаарында 100 орундуу бала бакчанын курулуш
иштери аяктоо алдында турат жана колдонууга берүү боюнча иш
жүрүүдө.Ошондой эле, Балыкчы шаарынын мектептерин интернет менен
камсыздоо боюнча иштер жүргүзүлүп, Кыргыз телеком аркылуу сүйлөшүлөр
жүрүүдө. Балыкчы шаары боюнча бүгүнкү күндө 3 мектептин ашканасын
капиталдык оңдоодон жүргүзүп, ПРООН уюмунун “1-4 класстын окучууларына
ысык-тамак берүү боюнча долбоорго” даярдыкдар жүргүзүлүүдө.
Ысык-Көл району боюнча Жаркынбаев айылында дагы бир бала бакчанын
курулуш иштери аяктоо алдында турууда.Ысык-Көл районунун ПРООН уюмунун
“1-4 класстын окучууларына ысык-тамак берүү долбоору” боюнча 3 мектебинин
ашканалары
капиталдык
оңдоодон
өткөрүлүп,
жабдуулар
менен
камсыздандырылды.
Ак-Суу району боюнча Тегизчил айылында 60 орундуу бала бакчанын
курулуш иши толугу менен аяктап колдонууга берилиши күтүлүүдө. Жылдыз жана
Кайырма Арык айылдарындагы балдар бакчаларына эмерек жана жабдуулар менен
камсыздандырылды.
Каракол шаарындагы Т.Сатылганов атындагы мектеп-лицейдин ашканасын
жана имаратынын ички келбетин оңдоо иштерине акча каражат бөлүнүп берилген.
Бүгүнкү күндө оңдоо иштери аяктап колдонууга берилди.
Жогоруда аталган ПРООН уюмунун “1-4 класстын окучууларына ысыктамак берүү долбоору” боюнча жалпысынан облустун 11 мектебине жабдуулар
алынды жана 6 мектептин ашканаларын оңдоого жалпысынан 8,0 млн.сомдон
ашык акча каражаты жумшалды. Ошондой эле Кичи Жаргылчак айылындагы бала
бакчанын курулуш иштери бүткөрүлүп, ишке берүүгө даяр турат.
Саламаттыкты сактоо тармагы боюнча 31 939,4 миң сом бөлүп берилди,
бул акча каражатка облустук оорукананын психоневрология бөлүмүнүн
имараттары оңдоодон өткөрүүлүп жакшыртылды, мындан сырткары заманбап
ажаткана курулуп берилди.Ошондой эле, оорукананын бөйрөктү кайра иштетүүчү

аппараттарына тетиктерди алып берди, ушундай эле бөйрөктү кайра иштетүүчү 4
аппарат алынып берилди.
Ушуну менен бирге, адамды кайра репродукциялоо борборунун имараты
оңдолду, И.Ахунбаев атындагы медицина колледжинин имаратынын ички
келбетин оңдоо иштери аяктап, бүгүңкү күндө тышкы келбетин оңдоо иштери
жүрүүдө,
Балыкчы шаарынын ооруканасынын, имаратынын ондоо иштери
өткөрүлүп жабдуулар алынып берилди.
Райондор боюнча, Ысык-Көлрайонунун Чоң-Өрүктүү айылындагы ФАПтын
курулушу аяктап колдонууга берилди, ошондой эле, аймактык ооруканалынын кир
жуучу жайын оңдоо боюнча иштер жана Тоң районунун аймактык ооруканасынын
канализациясын оңдоо иштери жүрүүдө.Ак-Суу району боюнчаКурбу айылында
ФАП курулуп колдонууга берилди жана Маман айылында ФАПтын курулушу
жүрүүдө, 2019-жылга карата колдонууга берилиши пландалууда.
Маданият тармагына 17 233,5 миң сом берилген, бул тармакта
райондордун маданият үйлөрүнүн материалдык техникалык базаларын чындалып
жабдуулар алынып берилди.Ак-Суу районуна караштуу Боз-Учук айыл аймагынын
маданият үйүнүн имараты капиталдык оңдоодон өткөрүлүүдө. Ошондой эле, 3дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүүгө акча каражаттары бөлүнгөн. Ошондой
эле, Тоң районунун Төрт-Күл айылында жаңы маданият үйүнүн курулушу
башталды.
Спорт тармагына 46 596,4миң сом бөлүнүп, Жети-Өгүз району боюнча
Тамга, Саруу, Дархан, айылдарына кичи футбол аянчасын курууга жасалма газон
алынып берилди, Светлая Поляна айылындагы спортзал курулууда жана 2019жылдынфевраль айына карата курулуш иштерин бүткөрүлүшү пландалууда, Тоң
районунун Кара-Коо, Кара-Талаа, айылдарында спортзалдардын курулуш иштери
аяктоо алдында турууда, Төрт-Күл айылына кичи футбол аянчасына жасалма газон
алынып берилген, мындан сырткары Темир-Канат айылына газон сатып берилиши
пландалууда. Түп районундагы Түп, Ак-Булак жана Жаңы-Арык айылдарындагы
кичи футбол аянчаларынын курулуш иштери аяктап, ишке берилди. Ой-Тал
айылындагы спортзалдын курулуш иштери аяктап колдонууга берилди.
Ошондой эле, ар бир район шаарлардын, спортчуларын колдоо максатында
жабдуулар менен камсыз кылынды жана ар кандай спорт иш чаралардын
чыгымдарын камсыздап берүүгө жана башка өлкөлөрдө өткөн мелдештерге
катышуу үчүн барууга жол кирелерине жардам берүүгө жетиштик.
Жол жана суу менен камсыздоо тармагына 43 021,0 миң сом бөлүнүп
Каракол шаарынын Кыдыр-Аке, Пржевальск көчөсүнөн жана Күчүков шоссесине
чейинки жолдун калдык акчасы берилип жана Кыдыр-Аке көчөсүн улантып 1400
км асфальтоо иштерин жүргүзүүгө тендер өткөрүлүп, жеңүүчү аныкталып жатат.

Тоң районунун Кажы-Сай айылынын Ысык-Көл көчөсүнүн тратуарларын
оңдоо боюнча тендер жарыяланган. Ошондой эле, ар бир райондордун ички
жолдорун оңдоого акча каражаты бөлүнүүдө.
Мындан сырткары, райондордун ичүүчү сууларынын системаларын оңдоо
боюнча иштер жүрүүдө жана БСР, скважиналарды тазалоо иштери болууда.
Өздүк салымдарга 58 300,5 миң сом бөлүнүп, район жана шаарларынын
жетекчиликтери аркылуу ар кандай эл аралык уюмдарга даярдалган долбоорлорго
өздүк салымдарын колдоо көрсөтүү максатында акча каражаттар которулуп
берилген, бул бөлүнгөн акча каражатка жалпысынан облус боюнча 158,9
млн.сомдон ашык суммада инвестиция келип түшкөн, мындан сырткары Ысык-Көл
районунун Чолпон-Ата шаарында таза суу тартуу долбоору боюнча Чолпон-Ата
шаарынын мэриясы менен биргеликте иш алып барууда жана 3,0 млн.сом колдоо
көрсөтүлгөн. Ошондой элеайыл аймактарында МТС ачуу максатында Айыл Банк
аркылуу биргеликте иш алып барууда техникаларды камсыз кылуу максатында
өздүк салымдары которулуп берилди, өздүк салымдын өлчөмү жалпы техниканын
баасынын 30% өлчөмдө акча каражаттарын которуп берүүгө жетиштик. Тактап
айтканда 60,4 млн сом жалпы техниканын баасын түзсө, мунун ичинен 30% өздүк
салымдын суммасы 29,3 млн.сомду түзөт.
Ушуну менен бирге башка ишчараларга 123702,8 миң сом бөлүнүп, айыл
аймактарынын жана мамлекеттик органдардын имараттарын оңдоо иштерине жана
материалдык техникалык базаларын чындоо боюнча иштер аткарылган.
Аткарылган иштердин натыйжасында, быйыл облус боюнча төмөндөгү
объектилердин курулуш иштери аяктап колдонууга берилди;
1. Тоң айылындагы 100 орундуу бала бакча берилди.
2. Ан-Өстөн айылындагы бала бакчанын капиталдык оңдоо иштери
бүткөрүлдү.
3. Ак-Булак айылындагы ФАП берилди.
4. Сары-Тологой айылындагы спортзал берилди.
5. Тегизчил айылындагы 60 орундуу бала бакча берилди.
6. Ой-Тал айылындагы мектептин спортзалы галлереясы менен берилди.
7. Чон Өрүктү айылындагы ФАП берилди.
8. Ак-Терек айылындагы бала бакча берилди.

Ал эми фонддун бөлүмдөрү 2018-жыл ичинде төмөндөгүдөй
жумуштарды аткарышты.
2018-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейинки аралыкта Укуктук
камсыздоо жана экспертиза бөлүмү тарабынан 487 келишим даярдалды.
Алардын ичинен сатып алуулар үчүн жүргүзүлгөн тендерлердин жыйынтыгы
менен эки тараптуу 212 келишим, үч тараптуу 275 келишимдер түзүлдү. Ошондой
эле, укуктук камсыздоо бөлүмү 26 соттук иште фонддун кызыкчылын коргоодо.
Анын ичинен 12си граждандык жана экономикалык бузууларга кирсе, 14 кылмыш
иши козголгон.
Төмөндөгүдөй корреспонденциялар каттодон өткөн:
Ички буйруктардын саны 1458 түздү. Алардан
-

Эмгек өргүүсү боюнча 23 буйрук;
Кызматтык иш сапарлар боюнча 74 буйрук;
Өздүк тутумга 47 буйрук;
Негизги ишмердүүлүк боюнча 493 буйрук;
Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 66
токтому катталды.
Кириш каттардын саны 2748 түздү.
Ал эми 821 кат чыгыш каттар.
Ошондой эле, Укуктук камсыздоо жана экспертиза бөлүмү дирекциянын
бөлүмдөрүнүн жоболорун жана кызматкерлеринин кызматтык милдеттерин
иштеп чыгып, эмгек келишимдерин түзүүдө, жумушка кабыл алууда жана
жумуштан кетирүүдө юридикалык жактан иш алып барды. Айыл чарба
техникаларынын ижара келишимдеринин карыздарын сотко чейинки жөнгө
салуу иштерин алып барууда. Жогорудагы көрсөтүлгөн иштерден сырткары
Укуктук камсыздоо жана экспертиза бөлүмү кириш жана чыгыш каттар
менен иш алып барууда.

Эсеп кысап бөлүмү 2018-жыл ичинде “Кумтөр Оперейтинг Компани” ишканасы
тарабынан которулган акча каражаттары боюнча төмөндөгүдөй иштерди алып
барды.
2018-жылы “Кумтөр Голд Компани” ишканасы тарабынан казыналык эсепке
504 847 606 сом өлчөмүндөгү акча каражаты которулган. Андан тышкары 2017жылдагы калдык акча 49 315 060 сом кирет. Жогоруда айтылгандай 2018-жылы
429,8 млн сом тиешелүү мекемелерге которулуп берилди жана 2018-жылга карата
калдык акчанын суммасы 124 363 528 сомду түздү.
2018-жылы 49 759 304 сомго 700 ГОКЗ келип түшкөн. Анын ичинен 53 405 906
суммага 440 ГОКЗ кайтарылып берилген.

2018-жылы 5 608 428 сомго 96 ГОИД түшкөн. Анын ичинен 32 ГОИД 2 083 673
сом кайтарылган.
2018-жылы 377 300 000 сомдук дебитордук карыз жабылды.

Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча Дирекциясынын
сатып алуу бөлүмүнүн 2018-жылдын 12 айында аткарылган иштери боюнча
маалымат.
2018-жылдын 12 айында КыргызРеспубликасынын мамлекеттик сатып
алуулар веб-порталына сатып алуу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 472 ар
кандай маанидеги жумуш, товар жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу жөнүндө
кулактандыруулар жарыяланып, 2019-жылдын 1-январына карата 642 852 246
сомго 258 конкурс өткөрүлдү.
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 2017-2018-жылдар боюнча сатып алууларга каралган акча каражат
боюнча салыштырмалуу маалымат:
Жылдар Өткөрүл Конкурс өткөрүү Конкурстун
гөн
үчүн пландалган женүүчүлөр

Өткөрүлгөн
конкурстун
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258
240

642 852 246
360 208 564

ү
менен
келишим
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(сом)
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 2015-2018-жылдары өткөрүлгөн конкурстар боюнча маалымат
Жылдар

2018
2017
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2015
Баардыгы:

Өткөрүлгө
н
конкурста
рдын саны
258
240
98
56
652

Мамлекеттик сатып алуулардын усулдары
Бир
жөнөкөйлөтүлгөн Келишимди тикелей
этаптуу усул
түзүү усулу
усул
85
98
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30
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104
20
68
10
52
3
1
187
275
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2018-жылдын ичинде өткөрүлгөн 258 конкурс төмөндөгү мамлекеттик сатып
алуулардын усулдары аркылу өткөрүлдү (метод):
№
1
2
3

Мамлекеттик сатып алуулардын
усулдары
Бир этаптуу усул
жөнөкөйлөтүлгөн усул
Келишимди тикелей түзүү усулу
Баардыгы:

Саны
85
98
75
258

 2018-жылдын 12 айынын жыйынтыгында
- ар кандай товарларды сатып алууга 89 конкурс;
- жумуш сатып алууга 139 конкурс;
- кызмат көрсөтүү сатып алууга 30 конкурс өткөрүлгөн.
Район, шаарлардынаталышы

Товар

Жумуш

Облустук маанидеги долбоорлор
жана мекемелер
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8

Жети-Өгүз району
Тон району
Балыкчы шаары
Ак-Суу району
Тюп району
Ысык-Көл району
Каракол шаары
Баардыгы:

17
18
12
8
8
7
1
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7
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3
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2
4
1
2
9
3
1
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Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнч Дирекциясы
тарабынан 2018 жылдагы долбоор сметалык иш кагаздардар боюнча
маалымат:
Проектик-сметалык иш кагаздарын даярдоого, инженердик-изилдөөгө жана
топографиялык иштерге, макулдашуу, экспертиза, автордук көзөмөл жүргузгөнгө
2018 жылы жалпысынан 5 560 513 сом акча каражаты которулган анын ичинен:
1. Каракол шаарына – 423 868 сом;
2. Балыкчы шаарына – 1 013 188 сом;
3. Ак-Суу районуна – 156 432 сом;
4. Жети-Өгүз районуна – 387 600 сом;
5. Тоң районуна – 783 000 сом;
6. Түп районуна – 2 016 753 сом;
7. Ысык-Көл районуна – 779 672 сом.

