
Нарын шаарынын 2022-2026-жылдарга =нъктъръъ программасынын  

 иш-чаралар  

ПЛАНЫ  
 

№ Тапшырмалар  Иш-чаралар  
Кътълъъчъ 
натыйжа 

(индикатор) 
М==н=тъ 

Бюджет 

Аткаруучу  
К=з=м

=л  
Жерги- 
ликтъъ 
бюджет 

Респу-
бликалы

к  
бюджет  

Башка 
булактар 

+н=р-жай жана экономика 

1 Айыл чарба 
азыктарын сактоочу 
жайды 
реконструкциялоо  

- Муниципалдык айыл 
чарба азыктарын 
сактоочу жайды 
реконструкциялоо;  

- Мамлекеттик жана жеке 
=н=штък 
программасынын 
алкагында ишт==; 

- Долбоорду 
инвесторлорго сунуштоо 

20-30 жумушчу орун 
тъзъл=т.  
500тн-1000-тн чейин 
айыл чарба 
продукцияларын 
сактоо ылайыктуу 
шарт тъзъл=т.  

2022-2025-
ж.ж. 

  10,0  млн. 
сом  

Шаардык 
мэрия, 
Муниципалды
к менчикти 
башкаруу 
ишканасы, 
ишкерлер 
менен 
биргеликте  

 

2 Бал азыктарын кайра 
иштетъъ ишканасын 
ачуу  

- Муниципалдык  жер 
тилкесин беръъ;  

- Коммуналдык 
кызматтарга кошулууга 
к=м=к к=рс=тъъ 

10-15 жумушчу орун 
тъзъл=т. 
Продукцияны КМШ 
=лк=л=рън= 
экспорттого 
мъмкънчълък болот. 

2022-2024-
ж.ж. 

  8 млн. сом  Шаардык 
мэрия, 
“Нарын уюк” 
кооперативи 

 

3 «Арашан» 
минералдык  суу 
чыгаруу заводун 
ишке киригзъъ 

- Ишкананын имаратын 
ремонттоо;  

- Жащы жабдыктарды алуу 
 
 
 
 
 

10-15-жумушчу оруну 
тъзъл=т.  
Ата-мекендик 
минералдык суу 
=ндъръъ ишканасы 
пайда болот. 

2022-2024-
ж.ж. 

  15,0  млн. 
сом  

Шаардык 
мэрия, 
 Жеке ишкер 
А.Жумакеев 

 



4 Кийим  тигъъ цехин 
ачуу  

- Имаратты ремонттоо;  
- Тигъъ машиналарын 
жащыртуу 
 

30-50 жумушчу оруну 
тъзъл=т. 

2022-2024-
ж.ж. 

  12,0  млн. 
сом  

Шаардык 
мэрия,  
-жеке 
ишкерлер 
менен 
биргеликте.   

 

5 Муниципалдык 
мончону 
реконструкциялоо  

- Заманбап ремонт 
иштерин жъргъзъъ 

Тейл== шарттары 
жакшырат.  
 

2022-2023-
ж.ж. 

  9,0  млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия  

 

 БАРДЫГЫ      54,0 млн. 
сом  

  

Курулуш тармагы 
1 КРнын капиталдык 

салымдар  
беренесинин эсебинен 
ички жолдорго 
асфальт т=ш== 
жумуштарын 
жъргъзъъ 

- - Ар жыл сайын 3км. 
ички жолдорго асфальт 
т=ш== иштерин 
жъргъзъъ;   

- - Асфальт т=ш==г= даяр 
к=ч=л=рдън тизмесин 
тъзъъ; 

- -долбоорлорун даярдатуу 

Ички жолдор 
ощдолот. 
Шаардын  
инфратъзъмъ 
жакшырат.  

2022-2026-
ж.ж. 

 75,0  млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, КРнын 
жолдор жана 
транспорт 
министрлиги  

 

2 Нарын шаарынын 
борборуна Търк 
мамлекети тарабынан 
курулуп жаткан  
балдар бакчасынын 
курулуш иштерин 
аягына чыгаруу  

- Курулуш иштерин 
сапаттуу аягына 
чыгаруу;  

- Балдар бакчасынын 
ишке киръъчъ тийиштъъ 
документтерин 
бътк=ръъ 

Балдар бакчасына 
болгон муктаждык 
чечилет.  

2022-жыл   35,0 млн. 
сом  

Шаардык 
мэрия, Търкия  
мамлекети, 
Этимесгут 
муниципалите
ти  

 

3 №9 А.Садыков жана 
№10 Ж.Чолпонбаев 
орто мектептеринин 
имараттарын куруу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Долбоору жана жер 
тилкеси даяр;  

- Каражат чечтиръъ 
аракеттерин к=ръъ 

Заманбап типтъъ 
орто мектеп имараты 
курулат. Окуучуларга 
билим алуусуна шарт 
тъзъл=т.  

2022-2026-
ж.ж. 

 200,0 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана шаар 
курулуш 
агенттиги; 
Нарын 
облустук 
капиталдык 
курулуш 
башкармалыг
ы 
 
 
 

 



4 №2 В.П. Чкалов орто 
мектебинин 
башталгыч 
классынын 
корпусунун имаратын 
куруу  

- Долбоору жана жер 
тилкеси даяр;  

- Каражат чечтиръъ 
аракеттерин к=ръъ 

Заманбап типтъъ 
орто мектеп имараты 
курулат. Окуучуларга 
билим алуусуна шарт 
тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж. 

 70,0 млн. 
сом 

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана шаар 
курулуш 
агенттиги; 
Нарын 
облустук 
капиталдык 
курулуш 
башкармалыг
ы 

 

5  К=п  кабаттуу 
социалдык турак 
жайларды  куруу 
аракеттерин к=ръъ 

- Муниципалдык жер 
тилкелерин даярдоо;  

- Коммуналдык 
кызматтарга кошулууга 
к=м=к к=рс=тъъ; 

- Мамлекеттик 
ипотекалык компаниясы 
тарабынан к=п кабаттуу 
ъйл=рдъ куруу 

Турак-жайга муктаж 
жарандардын 
к=йг=йъ чечилет. 
Шаардын 
инфраструктурасы 
жакшырат. 

2022-2026-
ж.ж. 

 150,0 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Мамлекеттик 
ипотекалык 
компания, 
дем==рчъл=р 

 

6 Нарын шаарына 
типтъъ заманбап 
балдар бакчасын 
куруу аракеттерин 
к=ръъ  

- Каражат булактарын 
табуу ъчън  аракеттерди 
к=ръъ;  

-   Жер тилкесин даярдоо;  
- Курулушка тийиштъъ 

документацияларын 
бътк=ръъ 

Балдар бакчасынын 
муктаждыгы чечилет. 
Жумушчу оруну 
тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж  

 45 ,0 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана 
шааркурулуш 
агенттиги, 
дем==рчъл=р.  

 

7 Нарын шаарындагы 
тез жардам 
кызматынын 
имаратын куруу 
аракетин к=ръъ 

-курулуштун долбоорун 
даярдоо; 
-жер тилкесин даярдоо;  
-ж.б. 

медициналык кызмат 
к=рс=тъъ жакшырат. 
 

2022-2026-
ж.ж 

 80,0 млн 
сом 

 Нарын 
облустук ъй 
бъл=лък 
дарыгерлер 
борбору, 
шаардык 
мэрия.  

 

8 Борбордук «Ала-Тоо» 
стадионун 
реконструкциялоо  

-долбоорун даярдоо;  
-каражат табуу  
аракеттерин к=ръъ;  

Спорт менен 
машыгууга шарт 
тъзъл=т. 

2022-2025-
ж.ж 

  15,0 млн 
сом 

Шаардык 
мэрия, Нарын 
шаардык 
балдар 
уландар спорт 
мектеби. 
Дем==рчъл=р. 

 



9 Нарын шаарындагы 
балдар бакчаларына 
капиталдык ремонт 
иштерин жъргъзъъ 
 
 
 
 

- Каражат булактарын 
табуу; 

- Тиешелъъ 
документацияларын 
даярдоо 

Балдарга ыщгайлуу 
шарт тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж. 

 20,0  млн. 
сом 

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана 
шааркурулуш 
агенттиги, 
дем==рчъл=р 

 

10 Нарын шаардык 
маданият б=лъмънън 
имаратын куруу 

- Каражат булактарын 
табуу ъчън  аракеттерди 
к=ръъ;  

- Жер тилкесин даярдоо;  
- Курулушка тийиштъъ 

документацияларын 
бътк=ръъ 

Заманбап типтъъ 
имарат курулат. 

2022-2026-
ж.ж 

 50,0  млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана 
шааркурулуш 
агенттиги, 
дем==рчъл=р 

 

11 Муниципалдык соода 
борборун куруу 

- Курулушка тийиштъъ 
документацияларын 
бътк=ръъ; 

- Жер тилкесин даярдоо;  
- Каражат булактарын 

табуу ъчън  аракеттерди 
к=ръъ 
  

Кошумча жумуш 
орду тъзъл=т. 
Заманбап типтъъ 
имарат курулат. 

2022-2026-
ж.ж 

 30,0 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Архитектура 
жана 
шааркурулуш 
агенттиги, 
дем==рчъл=р 

 

 БАРДЫГЫ     720,0 млн 
сом  

50,0 млн 
сом  

 
 
 
 

 

Инфраструктураны жакшыртуу, жашылдандыруу жана к=ркт=ндъръъ 
1 Нарын шаарынын 

башкы планы 
- Кабыл  алынган башкы 

пландын негизинде 2-
этап менен башкы 
пландын деталдуу 
планын жасатып 
бътк=ръъ 

Шаардын башкы 
документи 
бътк=ръл=т. 

2022-2023-
ж.ж. 

2,0 млн 
сом  

   2,5 млн. 
сом  

Шаардык 
мэрия, 
Мамлекеттик 
шааркурулуш 
институту, 
Архитектура 
жана курулуш 
башкармалыг
ы, 
Борбордук 
Азия 
Университети 

 
 
 
 
 
 
 

2 Жарыктандыруу:  
-ички к=ч=л=рдъ;  

- Ар жыл сайын ички 
к=ч=л=рг= 100-300 фонар 

Нарын кечкисин 
жарык жана кооз 

2022-2025-
ж.ж. 

10,0 млн. 
сом  

  Шаардык 
мэрия, «Таза-

 



-парк скверлер;  
-к=п кабаттуу 
ъйл=рдъъ кооздоо;  
-административдик 
имараттарды 
заманбап 
жарыктандыруу; 
- соода борборлордун 
жана дък=нд=рдън 
аталыштарын 
заманбап 
жарыктандыруу 
менен жасоо 
 

коюуга каражат кароо;  
- +зг=ч= ыкма менен 

имараттарга кечки 
жарык тагуу; 

- Кооздочу каражаттар 
менен шаарга к=рк беръъ  

шаарга айланат. Нарын» 
ишканасы 
“Жашылданж
ыруу” 
ишканасы 

3 Аялдамаларды 
реконструкциялоо 
иштерин улантуу 

- Ар жыл сайын 5 тен 
аялдамаларды 
реконструкциялоо;  

- Аялдамаларды ижарага 
беръънъ колго алуу 

Бирдей типтеги 
аялдамалар болот. 
Шаардын инфра 
тъзъмъ жакшырат.  

2022-2023-
ж.ж. 

2,1  млн. 
сом  

  Муниципалды
к менчикти 
башкаруу 
ишканасы, 
Нарын 
шаардык 
муниципалды
к транспорт 
ишканасы 

 

4 К=пър=л=рдъ ощдоо 
жана ремонттоо 

- Чощ Нарын каналындагы 
кооптуу делген 
к=пър=л=рд=н ар жыл 
сайын 10 дон даанасын 
ремонттон =тк=ръъ  

 

Жарандардын 
к=пър=д=н коопсуз 
=тъъсъ ъчън шарт 
тъзъл=т.  

2022-2026-
ж.ж. 

1,5 млн.  
сом  

  “Таза-Нарын” 
ишканасы  

 

5 Ирригация 
системасын ощдоо 
жана латокторду 
жаткыруу  

- Ар жыл сайын 2000м ден 
кем эмес ирригация 
системасын ощдоо;  

- Жащы арыктар 
салынуучу жерлерге 
долбоорлорду даярдоо  

Жашыл массивдерди 
суугаруу мъмкън 
болот. 
Жаан чачындын агын 
суулары 
тоскоолдуксуз 
кетъъсъ ъчън шарт 
тъзъл=т.  

2022-2026-
ж.ж. 

4,0  млн. 
сом  

6,0 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы 

 

6 Тротуарларды 
реконструкциялоо  

- Ар жыл сайын 1500 
метрден  кем эмес аллея 
салуу ъчън  конкреттъъ 
иштерди жъргъзъъ;  

- Ълъштък дем беръъчъ 

Адамдарын басуусу 
ъчън шарттар 
тъзъл=т;  
Шаардык 
инфратъзъмъ 

2022-2026-
ж.ж. 

3,5 млн. 
сом  

5,8 млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы 

 



гранттка долбоорлорду 
=з учурунда даярдоо  

 

жакшырат.  

7 Бак-дарактардын 
жана гъл к=ч=тт=рън 
отургузуу 
 
 

Ар жыл сайын  
10  000 кем эмес бак-
дарактын к=ч=тън 
отургузуу;  
Ар сайын: 
-К=к терек 250 даана;  
-Алча 250 даана;  
-Ак-Кайыщ 250 даана;  
-К=к карагай 250 даана;  
- Арча 500 даана; 
-ж.б. бак дарактар 7500  
даана;  
-20 000 кем  эмес гъл 
к=ч=тт=рън отургузуу; 
-Гъл челектерди санын 
к=б=йтъъ 

Жашыл жана кооз  
шаарга айлантуу. 
 

2022-2026-
ж.ж. 

10,0 млн. 
сом  

 3,75 млн. 
сом  

“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы, 
экологиялык 
фондтор  

 

8 Парк скверлерди 
реконструкциялоо 
жана инвентарларды 
коюу:  
  
 

 -Акималиев паркынын 
ылдыйкы б=лъгън тосуу;  
-Мазар-Булак скверин эс 
алууга шарт тъзъъ;  
-“Набережное” скверин 
уюштуруу;  
-Тянь-Шань паркын 
реконструкциялоо;  
-64 аймагына сквер 
уюуштуруу; 
-Жаны Жол кире бериш 
аймагына сквер уюштуруу; 
- Ж.Акималиев,  
ТяньШань,     Алма-Бак, 
Жаштар ж.б. парктарга 
спорттук машыгуу 
инвертарларын (воркаут)  
коюу 

Парк, скверлерде эс 
алууга шарт тъзъл=т.  

2022-2026-
ж.ж. 

8,0 млн. 
сом  

9,0  млн. 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы, 
дем==рчъл=р  

 

9 Парк скверлерге бир 
типтъъ жана 
мобилдик   
дааратканаларды 
куруу  

- Ж.Акималиев, Тянь-
Шань, Алма-Бак, 
С.Жакыпов ж.б. 
парктарга 2 к=здъъ 
дааратканаларды куруу  

Санитардык 
гигиеналык маселе 
чечилет. 
Эс алуучуларга 
ыщгайлуу шарт 

2022-2023-
ж.ж. 

1,5 млн. 
сом  

  “Жашылданд
ыруу” 
ишканасы  

 



 тъзъл=т.  
10 К=п кабатуу 

ъйл=рдън фасадтарын 
заманбап сырдоо 
аракеттерин к=ръъ 

- Эки тараптуу 
(жашоочулар менен 
мэрия) келишимдин 
алкагында к=п кабаттуу 
ъйл=рдън фасаддарын 
сырдоо 

Шаардын к=ркъ 
жакшырат.  

2022-2024-
ж.ж. 

  500,0 сом Шаардык 
мэрия, «Таза-
Нарын» 
ишканасы 
 

 

11 Тазалык акцияларын 
жана 
ишембиликтерди 
уюштуруу 

- Графике ылайык 
ишембиликтерди 
=тк=ръъ; 

- Коомдук жайларды 
актоо жана сырдоо; 

Шаардын 
санитардык 
гигиеналык абалы 
жакшырат   

2022-2026-
ж.ж. 

   Шаардык 
мэрия, 
“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы 

 

12 Нарын шаарынын 
кире бериш жерлерин 
=зг=ч= жасалгалоо 

- Шаардын ар бир кире 
беришендеги 
жазууларды ощдоп 
тъз==, жарыктандыруу 

Шаардын к=ркъ 
жакшырат 

2022-2026-
ж.ж. 

10,0 млн. 
сом  

  Шаардык 
мэрия, «Таза-
Нарын» 
ишканасы 
“Жашылданж
ыруу” 
ишканасы 

 

13 Нарын шаарынын 
Алма-Бак эс алуу 
жайына фонтан салуу 

- Курулушка тийиштъъ 
документацияларын 
бътк=ръъ; 

- Жер тилкесин даярдоо;  
- Каражат булактарын 

табуу ъчън  аракеттерди 
к=ръъ;  

 

Шаардын к=ркъ 
жакшырат. 
Эс алуучуларга 
ынгайлуу шарт 
тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж. 

15,0 
млн.сом  

  Шаардык 
мэрия, 
“Жашылданд
ыруу” 
ишканасы 

 

14 Нарын шаарынын 
ичиндеги мыйзам 
талаптарына ылайык, 
м==н=тъ келген 
к=ръст=нд=рдън 
ордун 
жашылдандыруу 
к=ркт=ндъръъ  
иштерине 
айландыруу 

- Дин кызматкерлери 
менен биргеликте 
к=ръст=нд=рдъ бузуу 
аракеттерин к=ръъ; 

- Аталган жерлерге парк 
сквер уюштуруу 
долбоорун иштеп чыгуу; 

Шаардын 
инфратъзъмъ 
жакшырат. 
Эс алуучуларга 
ынгайлуу шарт 
тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж. 

10,0 млн 
сом 

 5,0 млн 
сом  

Шаардык 
мэрия, 
Тийиштъъ 
мекемелер 
менен 
биргеликте 

 

15 Нарын шаарында 
жайыт комитетин 
тъзъъ жана иштетъъ 

- Шаарга тийиштъъ жайыт 
жерлерди аныктоо; 

Шаар ичиндеги мал 
багуучуларга шарт 
тъзъл=т, 
Мал баагуунун 
эрежелери сакталат  

2022-2026-
ж.ж. 

200,0 мищ 
сом 

  Шаардык 
мэрия 

 



16 Шаар аймагына 
ветеринария 
кызматын уюштуруу 
(лаборатория) 

- Жер тилкесин аныктоо; 
- Тийиштъъ жабдыктарды 

алуу; 

Мал ооруларын 
алдын алуу.   
Эмд==д=н =тк=ръъ. 

2022-2025-
ж.ж. 

 13,0 млн 
сом  

 Шаардык 
мэрия, 
Райондук 
ветеринариял
ык 
башкармалык
тар менен 
биргеликте 

 

17 Эки илбирс 
монументтин Нарын 
шаарынын 
Московскйи 
аймагына коюу  

-коюу ъчън сметасын 
тъзъъ;  
-жер тилкесин даярдоо. 

шаардык 
эстетикалык 
к=рънъшъ жакшырат.  

2022-2023-
ж.ж 

700,0 сом   Шаардык 
мэрия, 
архитектура 
жана шаар 
курулуш 
башкармалыг
ы 

 

18 “Ынтымак” 
монументтин Алма-
Бак паркына коюу  

коюу ъчън сметасын 
тъзъъ;  
-жер тилкесин даярдоо. 

шаардык 
эстетикалык 
к=рънъшъ жакшырат.  

2022-2023-
ж.ж 

700,0 сом   Шаардык 
мэрия, 
архитектура 
жана шаар 
курулуш 
башкармалыг
ы 

 

19 Борбордук базарды 
ирээтке келтиръъ  

-Мыйзамсыз соода 
кылган ишкерлерди 
тартипке келтиръъ;  
-унаа токтотуучу 
жайларды уюштуруу;  
-тазалыкты сактоо;  

соода сатык жъргъзъъ 
ирээтке келтирилет.  

2022-2026-
ж.ж 

   Шаардык 
мэрия 
тиешелъъ 
кызматтар 
менен 
биргеликте.  

 

20 “Мыктылар-2022” 
кароо сынагын 
=тк=ръъ 

-жобого ылайык 
уюшутуруу иштерин 
жъргъзъъ;  
-конкурсту 17.09.2022-ж. 
карата =тк=ръъ. 

шаардык инфра 
тъзъмъ жакшырат 

2022-ж. 300,0 сом    Шаардык 
мэрия  

 

     81,3 млн 
сом  

33,8 млн 
сом  

11,75 млн 
сом 

  

Калкты таза-суу менен камсыздоо 

1 Таза-суу калкка 
жеткиръъ иштерин 
сапаттуу  улантуу 

- РТС, Жаны-Жол 
ч=лк=мънд= суунун 
басымы аз болуп, жайкы 
убакта таза суу 
тартыштыгын жоюу; 

- Минур ЖЧКсы 

Калкка ъзгълтъксъз 
таза суу жеткирилет. 

2022-2023-

ж.ж. 

  ЕБРРдин 

1-фазанын 

экономдол

гон акча 

каражатта

Шаардык 

мэрия, Нарын 

суу канал 

ишканасы  

 



тарабынан аткарылган 
таза суу тътъкт=рън 
алмаштыруу иштерине 
юридикалык баа беръъ 

н (1,5 

млн..евро) 

2 Нарын шаарын суу 
менен камсыздоо 
жана саркынды суу 
тутумдарын 
реабилитациялоо  
(II –фаза) 

- Экологиялык начар 
абалда турган шаардын 
ыплас суу тазалоочу 
жайын реконструкциялоо   

Заманбап ыплас 
сууларды тазалоочу 
жай курулат. 
Экологиялык абал 
жакшырат.  

2022-2025-

ж.ж. 

  ЕБРР 

долбоору 

6,5 млн. 

Евро 

Шаардык 

мэрия, Нарын 

суу канал 

ишканасы  

 

3 Таза суу 
колдонуучуларга суу 
эсептегич  (водомер) 
коюу  

- Шаар  ичинде ЕБРР 
долбоору аркылууТаза 
суу колдонуучуларга суу 
эсептегич  (водомер) 
коюу  

Таза сууну ън=мдъъ 
жана максаттуу 
пайдаланылат. 

2022-2025- 

ж.ж. 
  3,0 млн. 

Сом  

Шаардык 

мэрия, Нарын 

суу канал 

ишканасы  

 

4 Таза суу алуу ъчън 3 
сважина салуу 

- - Нарын шаарынын элин 
таза суу менен камсыз 
кылуу максатында 

- Теке секирик, 
Кирпичный жана  Батыш 
ч=лк=мд=рън= суу алуучу 
скважина салуу 

Таза сууга болгон 
муктаждык чечилет. 

2022-2025-

ж.ж. 
  30,0 млн. 

Сом  

Шаардык 

мэрия, Нарын 

суу канал 

ишканасы  

 

 БАРДЫГЫ  
 

     33,3 млн 

сом  

  

Электр энергия жана жылуулук тармагы 
1 Калктуу конуштарга 

электр энергиясын 
тартуу 

-Жащы конуштарга электр 
зым чубалгырын тартуу, - 
Зым тиректери орнотуу 
-К=м=кчъ чордондорду 
орнотуу  

Ъзгълтъксъз электр 
энергиясы менен 
камсыз кылынат.  

2022-2025-
ж.ж. 

 20,0 млн 
сом 

 Нарын 
шаардык 
электр 
тармактар 
ишканасы, 
 

 

2 К=м=кчъ 
чордондордун 
айланасын тосуу 
жана 
коопсуздандыруу 

- Шаар ичиндеги 
к=м=кчъ чордондордун 
айланасын атайын 
тосмолор менен тосуу 

Жашоочуларга 
коопсуз шарт тъзъл=т  

2022-2025-
ж.ж. 

 3,0 млн 
сом  

 Нарын 
шаардык 
электр 
тармактар 
ишканасы 

 

3 К=п кабаттуу турак-
жайларды борбордук 
жылытуу 
системасына кошуу 

- Кошуулуучу к=п 
кабатуу ъйл=рдъ 
аныктоо; 

- +з учурунда жылытуу 
системасына кошуу 

Жашоочуларга къз-
кыш мезгилинде 
ыщгайлуу шарт 
тъзъл=т 

2022-2024-
ж.ж. 

 50,0 млн 
сом 

 Нарын район 
аралык 
жылуулук 
ишканасы 

 
 



4 Социалдык 
обьектерлердеги от 
казандарды электр 
энергиядан к=мър от 
казандарына =тк=ръъ 

- Мектеп, бала-
бакчалардын от 
казандарын мыйзам 
талаптарына ылайык 
к=мър от казанына 
=тк=ръъ;  

 2022-2023-
ж.ж. 

3,0 млн 
сом 

5,0 млн 
сом 

 Нарын район 
аралык 
жылуулук 
ишканасы, 
Шаардык 
мэрия 

 

 БАРДЫГЫ -    3,0 млн 
сом 

78,0 млн 
сом 

   

Маданият, туризм жана спорт тармагы 

1 Т=ш Булак 
аймагындагы 
Т.Насырбеков 
атындагы канат-
бугилдик жолун 
реконструкциядан 
=тк=ръъ 
 
 

- жергиликтъъ бюджеттен 
акча каражатын чечтиръъ; 
- дем==рчъл=рд=н акча 
каражатын табуу; 
- тетиктерди алмаштыруу 

Кышкы туризмди 
=нъктъръъ боюнча  
ыщгайлуу шарттар 
тъзъл=т. 
 

2022-2026-

ж.ж. 

200,0 мищ 
сом 

 102,0 млн. 

Сом 

Шаардык 

мэрия, 

Шаардык 

балдар спорт 

мектеби, 

Дем==рчъл=р 

 

2 «Ала-Тоо» 
стадионунун 
капиталдык 
ремонттон =тк=ръъ 

- Дем беръъчъ грантка 
долбоор даярдоо; 
- жергиликтъъ бюджеттен 
акча каражатын чечтиръъ; 
- стадиондун эки 
футболдук талаасынын 
дарбазасын жащыртуу; 
- спорт къй=рмандар 
отуруучу орундуктарды 
пластик орундуктарга 
алмаштыруу; 
- кън батыш, кън чыгыш 
тарабынын ъстън жабуу; 
- чуркоочу дорожканы 
ощдоо, спорттук 
инвентарларды коюу 
 

Атайын мелдештер 
уюштурулуп, 
спорттук иш-
чаралардын саны 
көбөйөт. 
Массалык спорттун 
търл=ръ иштейт. 
Ден соолук чыщдоого 
жана эс алууга шарт 
тъзъл=т. 

2022-2024-

ж.ж. 

  41,2 млн. 

Сом 

Шаардык 

мэрия, 

Шаардык 

балдар спорт 

мектеби, 

Дем==рчъл=р 

 

3 Ден соолукту чындоо 
борборун (ФОК) 
жылуулоо жана 
жылуулук системасын 
киргизъъ 
 
 

- Ълъштък дем беръъчъ 
грантка долбоорлорду 
даярдоо; 
-Дем==рчъл=рдъ тартуу 
боюнча иш-чараларды 
жъргъзъъ 
 

Кыш айларында 
толук кандуу 
машыгууга шарт 
тъзъл=т. 
Атайын мелдештер 
уюштурулуп, 
спорттук иш-

2022-2024-

ж.ж. 

2,0 
млн.сом 

 6,0 млн. 

Сом  

Шаардык 

мэрия, 

Шаардык 

балдар спорт 

мектеби, 

Дем==рчъл=р 

 



 
 
 
 

чаралардын саны 
көбөйөт 

4 Нарын шаарында 
бокс, дзюдо боюнча 
спорттун търл=рън= 
заманбап спорттук 
комлпекс салуу 
 
 
 
 
 
 
 

-Жер тилкесин даярдоо; 
-Курулуштун долбоорун 
даярдоо 
 

Атайын мелдештер 
уюштурулуп, 
спорттук иш-
чаралардын саны 
көбөйөт. 
Массалык спорттун 
търл=ръ иштейт. 
Ден соолук чыщдоого 
жана эс алууга шарт 
тъзъл=т. 

2022-2026-

ж.ж. 

  10,0 млн. 

Сом  

Шаардык 

мэрия, 

Шаардык 

балдар спорт 

мектеби, 

Дем==рчъл=р 

 

5 Туристтик маалымат 
борборун куруу 

-Жер тилкесин даярдоо; 
-Курулуштун долбоорун 
даярдоо 
  

Туризм жаатында 
маалымат алууга 
кещири шарт тъзъл=т. 
Жумушчу орундар 
тъзъл=т. 

2022-2023-

ж.ж. 

  3,5 млн. 

Сом 

Туризм 

ассоциациясы, 

Шаардык 

мэрия, 

Дем==рчъл=р 

 

6 Ички туризмди 
=нъктъръъ  

Нарын шаарына туризмди 
=нъктъръъ максатында  
ички туризмди жайылтуу 

Нарын шаарына 
туристтер агымы  
к=б=й=т. 

2022-2023-

ж.ж. 

  1,0 млн. 

Сом  

Туризм 

ассоциациясы,          

Шаардык 

мэрия, 

Дем==рчъл=р 

 

7 Туризм боюнча 
Нарын шаарынын 
брендтин иштеп 
чыгуу   

-туризм тармагындагы 
эксперттер менен 
жолугушуу. 

Атайын логотип 
иштелип чыгат. 

2022-2023-

ж.ж 

   Туризм 

ассоциациясы,          

Шаардык 

мэрия. 

 

8 Жаштарды 
мекенчилдикке  жана 
маданияттуулукка 
тарбиялоо; 
  
улуттук каада 
салттарды, ъй- 
бъл==лък 
баалуулуктарды 
жаштарга жайылтуу; 
 
  Жаштарды 

-Жаштарды мекенчилдикке  
жана маданияттуулукка 
тарбиялоо багытында 
кыска социалдык 
роликтерди даярдоо; 
 
-улуттук каада салттардын, 
ъй бъл==лък баалуулуктар 
боюнча кароо сынактарды 
=тк=ръъ; 
 
- “Нарын келечеги –

Жаштарда 
кайдыгерлик,мекенчи
лдик,маданияттуулук 
сезимдер пайда 
болот. 
Жаштарда ишенич 
пайда болот, 
жоопкерчиликтъъ 
болот. 

2022-2026-

ж.ж. 

  300,0 мищ 

сом 

Шаардык 

мэрия, 

Нарын 

шаардык 

маданият 

б=лъмъ 

 



шыктандыруу жана 
стимул беръъ 
 
Жаштардын 
демилгелерин колдоо   
 

Жаштарда”деген  
аталышта кароо-
сынактарды, 
жарманкелерди =тк=ръъ. 

9 Жыл ичинде 
майрамдык 
салтанаттарды 
(Нооруз, 8-март, 
Жаны жыл, Балдар 
кънъ, 9-май ж.б) 
сапаттуу =тк=ръъ 

- Майрамдардын 
программаларын жана 
сценарийлерин даярдоо 
 

 Шаар элине 
майрамдык маанай 
тартууланат. 
 Калктын аярлуу 
катмарына к=щъл 
б=лън=т. 

2022-2026-

ж.ж. 

  200,0 мищ 

сом 

Шаардык 

мэрия, 

Нарын 

шаардык 

маданият 

б=лъмъ 

 

 БАРДЫГЫ   
 
 
 
 

 2 млн 200 
мин сом 

 164,2 млн 
сом 

  

Билим беръъ тармагы  
1 Мугалимдер дин 

квалификациялык 
билимин 
жогорулатуу   

-окуу семинарларды 
уюштуруу;  
-тажрыйба алмашуу 
багытында иш чараларды 
=тк=ръъ. 

Кесипк=й 
мугалимдерге 
жетишъъ  

2022-2026-

ж.ж 
2 млн сом   500,0 мищ 

сом  
  

2 Мектептердин жана 
балдар 
бакчаларынын 
материалдык 
техникалык 
базасын чыщдоо  

-эл аралык уюмдарга 
долбоор жазуу;  
 

Заманбап 
инвентарлар 
камсыздалат  

2022-2026-

ж.ж 
10 млн 
сом 

 10 млн 
сом  

  

3 Окуучуларды жана 
жаш б=б=кт=рг= 
тарбия ънд=г=н  иш 
чараларды 
уюштуруу 

-КВН, китеп окуу, сър=т 
тартуу ж.б багытта 
конкурстарды =тк=ръъ; 
-аачык сабактарды =тъъ; 
-ж.б 

окуучулардын бош 
убактысын туура 
пайдаланат. 
-кылмыштылууктан 
алыс болот. 

2022-2026-

ж.ж 
2 млн сом   2 млн сом   

 БАРДЫГЫ    14 млн. 
сом  

 12,5 
млн.сом  

  

Медицина тармагы 
1 Нарын шаарына 

жетишпеген жаш 
- Жергиликтъъ бюджеттен 

дарыгерлердин 
Дарыгерлердин 
жетишсиздиги 

2022-2026-
ж.ж. 

1,0 млн. 
сом 

  Шаардык 
мэрия, Нарын 

 



дарыгерлерди тартуу 
максатында 
батирлеринин ижара 
акыларын т=л== 
боюнча жардамдарды 
к=рс=тъъ 

=батирлеринин ижара 
акыларын т=л=п беръънъ 
чечъъ  

чечилет облустук ъй-
бъл=лък 
дарыгерлер 
борбору 

2 Нарын шаарынын 
борборунда 
жайгашкан №5 -ъй-
бъл=лък дарыгерлер 
тобунун жана РТС 
аймагындагы №4 ъй-
бъл=лък дарыгерлер 
тобуна жащы имарат 
куруу 

-Жер тилкесин даярдоо; 
-Курулуштун долбоорун 
даярдоо 
 

Жашоочуларга 
жергиликтъъ 
жашоочуларга 
дарыгерлерге 
кайрылууда 
женилдик тъзъл=т. 

2022-2026-
ж.ж. 

 10,0 млн. 
сом 

10,0 млн. 
сом 

Шаардык 
мэрия, Нарын 
облустук ъй-
бъл=лък 
дарыгерлер 
борбору 

 
 
 
 
 

3 Нарын шаарына морг 
салуу 

-Жер тилкесин даярдоо; 
-Курулуштун долбоорун 
даярдоо 
 

Санитардык-
гигиеналык талаптар 
сакталат  

2022-2026-
ж.ж. 

  10,0 млн. 
сом 

Шаардык 
мэрия, Нарын 
облустук 
бириктирилге
н ооруканасы 

 

 БАРДЫГЫ    1,0  млн 
сом 

10,0 млн 
сом 

20,0 млн 
сом  

  

Санариптештиръъ 
1 Нарын шаарында 

“Акылдуу шаар” 

долбоорун ишке 

ашыруу 

- Шаар ичиндеги 
муниципалдык 
ишканалардын СЭД 
системасы аркылуу 
толук ишт==; 

- Муниципалдык 
жерлерди 
инвентаризациялоо;  

- Коммуналдык 
т=л=мд=рдъ 
электрондоштуруу; 

- Парк скверлерге, 
коомдук жайларга 
к=з=м=л 
камераларды коюу 

 

Жашоочуларга 
ыщгайлуу шарт тъзъъ 
Муниципалдык 
ишканалардын ишин 
жещилдетъъ 

2022-2026-

ж.ж. 

5,0 млн. 
сом 

 20,0 млн 

сом 

Шаардык 

мэрия, 

Мекеме 

ишканалар 

 

2 Нарын шаарынын 

аймагындагы 

- ТВ тартпаган 
жерлерди так 
аныктоо;  

Толук кандуу 
санарип ТВга =тъл=т.   

2022-2024-

ж.ж 

   Шаардык 

мэрия, ААК 

“Кыргызтелеко

 



санарип сын алгысы 

(телевизор) 

тартпаган жерлер 

боюнча и ш алып 

баруу 

- Кошумча антенна 
коюу чараларын 
к=ръъ. 

м” ишканасы  

 БАРДЫГЫ 

 

 

   5,0 млн 
сом 

 20,0 млн 
сом 

  

Коомдук транспорт  
1 Муниципалдык 

транспорт 
ишканасынын 
автопаркын 
жащыртуу  

- Заманбап 
троллейбустарды 
алуу; 

- Заманбап 
электроавтобустард
ы алуу; 

- Долбоор жазуу 

Муниципалдык 
ишкананын 
материалдык-
техникалык базасы 
жакшырат. 
Калктын коомдук 
транспортко болгон  
муктаждыгын чечъъ. 

2022-2026-
ж.ж. 

 13,0 млн 
сом 
(троллейб
ус баасы) 

13,0 млн 
сом 
(троллейб
ус баасы) 

Муниципалды
к транспорт 
ишканасы, 
Шаардык 
мэрия, 
Дем==рчъл=р 

 

2 Кичи маршруттук 
каттамдарды ишин 
ж=нг= салуу 

- №1-№2 маршруттук 
каттамдагы кичи 
автобустарды 
талаптагыдай 
жъръшън к=з=м=лг= 
алуу; 

- Каттамдагы кичи 
автобустардын 
санын к=б=йтъъ 

Ички каттамдагы 
маршруттардын 
ишин ж=нг= салуу. 
Калктын коомдук 
транспортко болгон  
муктаждыгын чечъъ. 

2022-2026-
ж.ж. 

   Муниципалды
к транспорт 
ишканасы, 
Шаардык 
мэрия, 
 

 

 БАРДЫГЫ 

 

    13,0 млн 
сом  

13,0 млн 
сом  

  

+зг=ч= кырдаалдар тармагы 

1 Жарандык 
коргонуу боюнча 
иш чараларды 
аткаруу 
пландардын 
к=з=м=лд== 
 
 
 

- Жарандык 
коргонуу боюнча 
даярдалган 
планлардын 
аткарылышын 
к=з=м=лд== жана 
окууларга 
даярдык к=ръъ 

+зг=ч= кырдаалдар 
учурунда 
даярдыктарды к=ръъ 
жана алдын алуу. 

2022-2026-

ж.ж. 

1,5 млн 
сом  

  Шаардык 
мэрия,  
Нарын 
шаардык 
=зг=ч= 
кырдаалдар 
б=лъмъ  

 

2 Шаар аймагындагы - Шаар  Коопту аймакта 2022- 500,0 сом   Шаардык  



жайгашкан кооптуу 

аймактарды абалын 

к=з=м=лд== 

аймагындагы 
жаратылыш 
кырсыктарын 
алдын алуу 
максатында коопту 
сел агуучу 
аймактарды 
к=з=м=лд=п туруу 

жайгашкан 
жашоочулардын 
коопсуздугун алдын 
алуу. 

2026жж мэрия,  
Нарын 
шаардык 
=зг=ч= 
кырдаалдар 
б=лъмъ 

3 Шаар тургундарын 

жана социалдык 

объектилерди 

камсыздандыруу 

- Шаар тургундарын 
жана социалдык 
обьектилерди 
жаратылыш 
кырсыктарынан 
келип чыккан 
зыяндардын азайтуу 
максатында 
камсыздандыруу иш 
чараларын =тк=ръъ 

Жаратылыш 
кырсыктарынан жапа 
чеккендерге жардам 
к=рс=тъъ. 

2022-

2026жж 

   Мамлекеттик 

камсыздандыру

у 

компаниясыны

н =кълчълъгъ, 
Шаардык 
мекеме 
ишканалар 

 

 БАРДЫГЫ    2,0 млн 
сом  

    

Коомдук коопсуздукту алдын алуу 
1 Нарын шаарында 

коопсуздукту жана 

укуктук тартипти 

камсыз кылуу 

боюнча иш 

чараларды =тк=ръъ 

- Шаар аймагында 
кылмыштуулуктун 
жана укук 
бузуулардын алдын 
алуу боюнча 
иштерди жъргъзъъ; 

- Шаар  
аймагындагы 
стратегиялык 
обьектилердин 
иштоо жана 
эксплуатациялоо 
режимине карата 
талаптар ж=нънд= 
КРнын №56 
токтомун ишке 
ашыруу; 

- Ъй-бъл=лък зордук 
зомбулука каршы 
тъшъндъръъ 
иштерин жъргъзъъ  

Шаар аймагында 
кылмыштуулуктун 
жана укук 
бузуулардын алдын 
алуу. 
 
Жарандардын 
коопсуздугун 
камсыздоо. 

2022-2026-

ж.ж. 

   Шаардык 

мэрия, 

Нарын 

шаардык ички 

иштер б=лъмъ.  
 

 
 
 
 
 



Коррупцияга каршы иш-аракеттер 

1 Нарын шаарында 

коррупцияга каршы 

аракеттенъъ жана 
анын себептерин  
жоюу боюнча иш 
чараларды =тк=ръъ 

- Коррупцияга 
каршы аракеттер 
боюнча иш чаралар 
планын иштеп чыгып 
аткарылышын камсыз 
кылуу; 
- Коррупциянын 
алдын алуу боюнча 
ыйгарым укуктуу 
кызмат адамынын 
жоопкерчилигин 
к=т=ръъ; 
- Коррупцияга 
каршы аракеттенъъ 
боюнча комиссиясын 
тъзъъ 

Коррупцияга каршы 
кър=шъъ боюнча иш-
аракеттердин 
системалуу търд= 
жъргъзълъшъ 
камсыздалат. 
 
 

2022-2026-

ж.ж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     Жергили
ктъъ 
бюджет 

Республи
калык 
бюджет 

Башка 
булактар 

  

     108,5  
млн сом 

854,8 млн 
сом 

378,75 
млн сом 

  

 БААРДЫГЫ  

 

   1, 342 050  мин сом   

 

 

Жооптуу катчы               А.Абдыкеримов 


