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БУЙРУК 

30-сентябрь 2020-жыл №218-б      Нарын ш. 

 
Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2019-жылдын  

6-сентябрындагы №458-токтомун аткаруу  
 ж=нънд= 

 
Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2019-жылдын 6-сентябрындагы  

«Кыргыз Республикасынын Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо 
маселелери боюнча комиссиялар ж=нънд=гъ» №458-токтомун максатында, буйрук 
кылам:   

 
 1. Нарын шаарындагы 2019-жылдын 6-сентябрындагы «Кыргыз 
Республикасынын Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери 
боюнча комиссиялар ж=нънд=гъ» №458-токтому аткарууга жана жетекчиликке 
алынсын.  
 
 2. Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча  
шаардык координациялык комиссиясы ж=нънд= типтъъ жобо =зг=ртъъл=р эске 
алынып, бекитилсин (№1 Тиркеме).  
 
 3. Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча 
координациялык комиссиянын курамы бекитилсин (№2 Тиркеме).  
 
 4. Нарын облусундагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча 
координациялык комиисиянын чечимдеринин аткарылышы боюнча убагында 
маалымат беръъ.  
 
 5. Нарын шаардык мэриясынын 2014-жылдын 26-февралындагы №56-б 
буйругу къчън жоготту деп табылсын.  
 
 6. Бул буйруктун аткарылышын к=з=м=лд== жагы Нарын шаарынын вице 
мэрине тапшырылсын.  
 

Мэр                       Н.Молдокадыров 

 

 

 

 

  

   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

НАРЫН ШААРДЫК МЭРИЯСЫ 

 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МЭРИЯ ГОРОДА НАРЫН 

 



         Нарын шаардык мэриясынын  

         2020-жылдын «__»___________ 

         №_____буйругуна тиркеме  

 

 

Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча 

шаардык координациялык комиссия ж=нънд= типтъъ жобо 

 

 

Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча 

координациялык комиссия (мындан ары комиссия) Нарын шаардык мэриясы 

тарабынан тъзъл=т. Ал тийиштъъ аймактагы саламаттык сактоо маселелери 

боюнча мамлекеттик органдардын жана саламаттыкты сактоо уюмдарынын 

ишин координациялоочу орган катары тъзъл=т. 

 

 

1. Жалпы жоболор 

 

 

1. Комиссия =зънън ишинде Кыргыз Республикасынын +км=тънън 

ыйгарым укуктуу =кълчълъгън= отчет берет.  

2. Комиссия =зънън ишин Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук 

актыларына, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин 

буйруктарына, Кыргыз Республикасынын +км=тънън Нарын облустук 

ыйгарым укуктуу =кълънън чечимдерине, ошондой эле ушул Жобого ылайык 

жъз=г= ашырат.  

3. Комиссиянын чечимдери тийиштъъ аймактагы саламаттык сактоо 

уюмдары тарабынан с=зсъз аткарылууга тийиш.  

 

 

II. Комиссиянын максаттары жана милдеттери 

 

4. Комиссиянын негизги максаты Кыргыз Республикасынын Саламаттык 

сактоо министрлигинин, Кыргыз Республикасынын +км=тънън Нарын 

облустагы ыйгарым укуктуу =кълънън, жергиликтъъ мамлекеттик 

администрациясынын, шаардык мэриясынын тийиштъъ аймактагы 

саламаттык сактоо системасын =нъктъръъ жана калктын саламаттыгын сактоо 

маселелери боюнча биргелешкен иш-аракетткерин координациялоо болуп 

санадат.  

5. Комиссиянын негизги милдеттери: 

-тийиштъъ аймактагы саламаттык сактоо системасын =нъктъръъ жана 

калктын саламаттыгын сактоо мекемелерине тийешелъъ улуттук, мамлекеттик, 

тармактык пргораммалардын аткарылышы боюнча сектор аралык же 

региондор аралык аракеттенъънъ камсыз кылуу; 



-Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 

сунуштарына ылайык саламаттык сактоо системасын =нъктъръънън жана 

калктын саламаттыгын  сактоонун улуттук, мамлекеттик тармактык 

программалардын аткарылышы боюнча тийиштъъ аймактагы мамлекеттик 

органдардын, жергиликтъъ =з алдынча башкаруу органдарынын аймактык 

тъзъмдък б=лъмд=рънън жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишине 

монитринг =тк=ръъ жана баалоо;  

-калктын ден-соолугунун абалына, тиешелъъ аймактагы калктын 

жугуштуу жана жугуштуу эмес органдарына карата эпидемиологиялык 

к=з=м=лдън монитрингин жъргъзъъ.  

 

III. Комиссиянын функциялары жана укуктары 

 

6. Комиссия =зън= жъкт=лг=н милдеттерге ылайык: 

-ар жарым жыл сайын тиешелъъ аймактагы саламаттык сактоо 

системасын =нъктъръъ жана калктын саламаттыгын сактоо аткарылышына 

байланыштуу актуалдуу маселелерди карайт.  

-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын +км=тънън 

Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу =кълънън, шаардык мэриясынын 

саламаттыкты сактоо системасын =нъктъръъ жана калктын саламаттыгын 

сактоо боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программалардын 

аткарылышы ж=нънд= тиешелъъ топтолгон маалыматтардын негизинде 

алардын жъз=г= ашырылышын талдоого алат жана баалайт. Сунуш берет 

жана кийин алардын шаардык мэриясынын коллегиясынын жыйынына 

киргизет; 

-материалдык жана финансылык ресустарды максаттуу жана 

натыйжалуу пайдалануу маселелерин, ошондой эле саламаттык сактоо секторун 

каржылоого каражаттарды =з учурунда жана толугу менен которулушун 

карайт. 

7.  комиссия т=м=нкъл=рг= укуктуу: 

-=зънън ченемдерин тиешелъъ аймактагы саламаттык сактоо 

уюмдарынан аткарууну талап кылууга;  

-калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын 

=нъктъръъ маселелери боюнча кызмат адамдарынан, кызыкдар башка 

адамдардын тиешелъъ маалыматын угууга.;  

-тиешелъъ аймактарда калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо 

системасын =нъктъръъ боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык 

программаларды, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо 

министрлигинин буйруктарын жана коллегиясынын чечимдерин, Кыргыз 

Республикасынын +км=тънън облустардагы ыйгарым укуктуу =кълънън 

калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча чечимдерин аткаруунун 

актуалдуу маселерин изилд== боюнча комиссияларды тъзъъъг=; 



-белгиленген тартипте комиссиянын ишинесаламаттык сактоонун аймактык 

уюмдарынын адистерин жана к=з карандысыз эксперттерди тартууга; 

-Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, аткаруу 

бийлигинин борбордук  органдарына жана жергиликтъъ =з алдынча башкаруу 

органдарына Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин, 

Кыргыз Республикасынын +км=тънън Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу 

=кълънън маселелери боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык 

программаларын аткарбай койгондугу же талаптагыдай аткарбагандыгы ъчън 

ведомостволук уюмдардын, саламаттык сактоо уюмдарынын кызмат 

адамдарына карата тартипке чакыруу чараларын колдонуу ж=нънд= сунушту 

киргизъъг=;  

-калктын саламаттыгын сактоо жана саламаттык сактоо системасын 

=нъктъръъ боюнча улуттук, мамлекеттик, тармактык программаларды 

аткарууга байланыштуу актуалдуу маселелер боюнча сунуштарды Кыргыз 

Республикасынын  +км=тън= караштуу Коомдук саламаттык сактоо боюнча 

координациялык кещештин жыйынын кън тартибине киргизъъ боюнча 

сунушту Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине 

киргизъъг=.  

 

IV Комиссиянын ишин уюштуруу 

 

8 Комиссиянын иши коомдук башталышта жъргъзълъ=т.  

9 Комиссиянын жеке курамы жана саны Нарын шаардык мэриясынын 

буйругу менен бекитилет.  

10 Комиссиянын курамына т=м=нкъл=рдън =кълд=ръ кирет:  

- медициналык камсыздандыруу ч=йр=сънд=гъ ыйгарым укуктуу 

мамлекеттик органдын аймактык башкармалыгынын;  

-саламаттык сактоо уюмдарынын; 

-социалдык коргоо органдарынын;  

-билим беръъ органдарынын; 

-коомдук уюмдардын; 

-иши калктын саламаттыгын сактоо маселелерине тиешелъъ мамлекеттик 

торгандардын башка аймактык тъзъмдък б=лъмд=рънън; 

Ошондой эле Комиссиянын курамына Нарын шаардык мэриясынын 

кызматкери кирет.  

11 Комиссиянын т=райымы болуп Нарын шаардык мэриясынын вице-мэри 

саналат.  

12 Комиссиянын т=райымы: 

–шаардын дещгээлинде эки орун басары болот,алардын бири – 

Кыргыз Республикасынын +км=тън= караштуу Милдеттъъ медициналык 

камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыгынын директооу, 

экинчиси-саламаттык  сактоо боюнча координатор –аймактык саламаттык 

сактоо уюмунун жетекчиси;  



13 Комиссиянын катчысы болуп жарандардын саламаттыгын сактоо 

маселелерин Нарын шаардык мэриясынын кызмат адамы болуп саналат.  

14 Комиссиянын жыйыны зарылчылыгына жараша, бирок кварталда 

бирден кем эмес жолу =тк=ръл=т.  

15 Комиссиянын мъч=л=рънън сунушу боюнча ар жылдын 15-январына 

чейин Комиссиянын учурдагы жылга иш-планы тъзъл=т жана т=рага 

тарабынан бекитилет.  

16 Комиссиянын кзектеги жыйынын материалдарды  чогултуу, 

чечимдердин долбоорун даярдоо Комиссиянын катчсы тарабынан жъз=г= 

ашырылат. Комиссиянын мъч=л=рън= жыйын =тъъчъ кънг= чейин бир жума 

мурун ж=н=т=т.  

17 Мамлекеттик органдардын аймактык тъзъмдък б=лъмд=рънън, 

жергиликтъъ =з алдынча башкаруу органдарынын жана саламаттык сактоо 

уюдарынын жетекчилери Комиссиянын кезектеги жыйынынын датасынан эки 

жума мурун Комиссиянын катчысына бекитилген кън тартибинде ылайык 

тиешелъъ маалыматты киргизишет.  

18 Комиссиянын жыйыны Комиссиянын мъч=л=рънън жарымы катышкан 

шартта ыйгарым укуктуу болуп саналат.  

19 Комиссиянын чечими кворум болгон учурда ачык добуш беръъ менен 

кабыл алынат. Комиссиянын чечими,эгерде ал ъчън Комиссиянын 

мъч=л=рънън жарымынан к=бъ добуш берген учурда кабыл алынат. 

Комиссиянын ар бир мъч=съ бир добушка ээ.  

Добуштар тен чыгып калган учурда т=раганын добушу чечъъчъ болуп 

саналат.  

20 Комиссиянын чечими протокол менен таризделет жана т=райым 

тарабынан кол коюлат.  

   

V Комиссиянын жоюу 

 

21 Нарын шаардык мэриясынын буйругу менен Комиссия =зънън ишин 

токтолот.  

 

 

Нарын шаардык мэриясынын  

башкы адиси                                                                                      Асангазы кызы Э.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Нарын шардык мэриясынын  

        2020-жылдын «____»_______ 

        №____буйругуна №2 Тиркеме  

 

 

Нарын шаарындагы калктын саламаттыгын сактоо маселелери боюнча 

шаардык координациялык комиссиянын курамы 

 

 

-Нарын шаарынын вице мэри, комиссиянын т=райымы  

-Кыргыз Республикасынын +км=тън= караштуу Милдеттъъ 

медициналык камсыздандыруу фондунун аймактык башкармалыгынын 

директору, координациялык комиссиянын т=райымынын орун басары; 

-Нарын облустук ъй-бъл=лък медицина борборунун директорунун орун 

басары, координациялык комиссиянын т=райымынын орун басары; 

-Нарын шаардык мэриясынын башкы адиси, комиссиянын катчысы  

 

Шаардык коорлинациялык комиссиянын мъч=л=ръ: 

 

-Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директору;  

-Нарын районду ооруларды алдын алуу жана санитардык-

эпидемиологиялык к=з=м=лд== борборунун директору; 

-Нарын шаардык билим беръъ б=лъмъ; 

-Нарын облустук юстиция башкармалыгынын начальниги (макулдашуу 

менен); 

-Нарын облустук малдарды идентификациялоо, к=з=м=лд== системасы 

жана малдардын ылащы боюнча сектордун башчысы; 

-Нарын облустук телерадиокомпаниясынын директору (макулдашуу 

менен);  

-Нарын шаардык ички иштер б=лъмънън башчысы; 

- «Бакубат» коомдук уюмунун жетекчиси (макулдашуу менен).  

 

 

Башкы адис                                                                             Асангазы кызы Э. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ж+Н+ТЪЪ БАРАГЫ 

 

КР+ 2020-жыл 6-сентябрь №458 токтом  

 

№  Мекеменин аталышы  Алган адамдын аты 

ж=нъ 

Колу Алган кънъ 

1 ФОМС    

2 Нарын облустук ъй-

бъл=лък медицина 

борбору 

   

3 Нарын облустук 

бириктирилген 

ооруканасы  

   

4 Нарын райондук 

ооруларды алдын алуу 

жана санитардык-

эпидемиологиялык 

к=з=м=лд== борбору  

   

5 Нарын облустук 

малдарды 

идентификациялоо, 

к=з=м=лд== системасы 

жана малдардын ылащы 

боюнча сектор 

   

6 Нарын шаардык ички 

иштер б=лъмъ  

   

7 «Бакубат» коомдук уюму    

 


