КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

НАРЫН ШААРДЫК МЭРИЯСЫ

МЭРИЯ ГОРОДА НАРЫН

токтомток+

ТОКТОМ
____________________№_________

Нарын ш.
Кыргыз Республикасынын Министрлер
Кабинетинин 2021-жылдын 9-декабрындагы
№322-т тескемесин аткаруу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 9-декабрындагы №322-т тескемеси менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын +км=тънън 2019-жылдын 18-октябрындагы №562 токтому менен бекитилген 2020—2030-жылдарга Жаштар
саясатынын концепциясын Нарын шаарында ишке ашыруу максатында, токтом кылам:
1.
Кыргыз Республикасынын +км=тънън 2019-жылдын 18-октябрындагы №562 токтому менен бекитилген 2020-2030-жылдарга
Жаштар саясатынын концепциясынын ишке ашыруунун биринчи этабы катары 2021-2025-жылдарга иш-чаралар планы (тиркелет)
Нарын шаарында аткарууга жана жетекчиликке алынсын.
2.
Нарын шаардык мекеме-ишканалар:
- иш-чаралар планын тийиштъъ пунктарын толук к=л=мд= жана белгиленген м==н=тт=д= аткаруу иш-чараларын к=ръшсън;
- ар бир жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 3 н=н кечиктирбестен Нарын шаардык
мэриясына иш-чаралар планынын тийиштъъ пунктарынын аткарылышынын жъръшъ боюнча маалымат берип турушсун.
3. Жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча отчеттук мезгилден кийинки айдын 5нен кечиктирбестен жыйынды маалыматты
Кыргыз Республикасынын Президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу =кълънън аппаратына берип туруу Нарын шаардык
мэриясыныны башкы адиси А.Мурзакановага милдеттендирилсин.

4.

Мэр

Бул буйруктун аткарылышын көзөмөлдөө Нарын шаарынын вице-мэри Н.Жумакадыровага тапшырылсын.

Ж.Курбанов

№
1.

2.

3.

4.

2020-2030-жылдарга Жаштар саясатынын концепциясын ишке ашыруунун биринчи этабы катары
2021-2025-жылдарга иш-чаралар планы
Чаралар/аракеттер
Ишке
Кътълъъчъ жыйынтыктар
Жооптуу аткаруучулар
Каржылоо
ашыруу
булактары
м==н=тъ
Жаштар
ч=йр=сънд=гъ Жыл сайын Курагы 14 жаштан 28 жашка Шаардык мамлекеттик стат.
статистикалык маалыматтарды
чейинки жаштар ж=нънд= б=лъмъ
алуу
жол-жоболорун
маалымат
=ркънд=тъъ
Жаштар
менен
иштеген Жарым
Реестр тъзълдъ
Нарын шаардык жаштар
уюмдардын,
жаштар жылдыктын
иштери,дене тарбия жана
борборлорунун реестрин тъзъъ жыйынтыгы
спорт б=лъмъ
боюнча
Шаардык жаштар кещеши
Изилд==л=р жана психологдун Жыл сайын Суицидке
барчу
жъръм- Шаардык
билим
беръъ
кещештери
аркылуу
турумга
ыктаган б=лъмъ,
=спъръмд=р
жана
жаштар
=спъръмд=рг=
онлайн- Нарын райондор аралык
арасындагы суициддин алдын
консултацияларды
жана эмгек
жана
социалдык
алуу
даректъъ жардам к=рс=тъъ =нъгъъ башкармалыгы
системасы тъзълдъ.
Ъй бъл=лък зомбулуктун жана Жыл сайын “Балдар кънъ” билим беръъ Нарын райондор аралык
ырайымсыз мамиле кылуунун
жана
консультациялык эмгек
жана
социалдык
башка формаларынын алдын
программалар
сериясы =нъгъъ башкармалыгы

алууда жаш
колдоо

ъй

бъл=л=рдъ

5.

Жаштардын жана мектептин 2022-жыл
=зън-=зъ
башкаруу
ишине
мониторинг жъргъзъъ жана
баалоо

6.

Жаштардын
уюмдарынын
жаштардын
колдоо

7.

Спорттук оюндардын търл=ръ 2021-2025(футбол, волейбол,баскетбол) жылдар
боюнча
мектептик
жана
студенттик мелдештерди ишке
ашырууга
жана
=тк=ръъг=
жаштардын катышуусу

коомдук 2021-2023ишине жылдар
катышуусун

иштелип чыкты, жумасына
бир жолу ата-энелербалдары
менен
бош
убакыттарын
=тк=ръш=т.
Жаш
къй==л=р
жана
жубайлар ъчън ъй бъл=лък
укук, ъй бъл=д=гъ чыр
чатактарды башкаруу боюнча
тренингдер =тк=рълдъ
Аналитикалык
отчет
даярдалды,
жаштардын,
студенттердин
жана
мектептин
=зън-=зъ
башкаруусун
жакшыртуу
боюнча сунуштар берилди.
Жаштар
уюмдарынын
жарманкеси
уюштурулду.
Жаштар
уюмдары
менен
кызматташуу жана социалдык
=н=кт=штък
ж=нънд=
меморандум тъзълдъ
Мектеп окуучулары жана
студенттер
арасында
шаардык
маанидеги
чемпионаттар =тк=рълдъ.
Сергек жашоо мън=зън алып
жърг=н жаштардын саны
=стъ.
Спорттук командалык оюн
търл=ръ аркылуу жаштардын
жумушка
орношуу
ж=нд=мд=ръ
жана
жеке
сапаттары жогорулады.

Нарын шаардык жаштар
иштери,дене тарбия жана
спорт б=лъмъ
Шаардык жаштар кещеши,
Нарын райондор аралык
эмгек
жана
социалдык
=нъгъъ башкармалыгы
Нарын шаардык мэриясы
Нарын шаардык жаштар
иштери,дене тарбия жана
спорт б=лъмъ
Шаардык жаштар кещеши
Нарын шаардык жаштар
иштери,дене тарбия жана
спорт б=лъмъ
Шаардык жаштар кещеши

8.

Жарандык
коом
менен
бирдикте
жаштарды
тарбиялоодо,
социалдык
проблемаларды
чечъъд=
жаштардын этностор аралык
ынтымакка жанаша жашоого
жетишъъд= жана коомчулукта
туруктуулукту камсыз кылууда
жана талкуулоодо жаштардын
катышуусун киргизъъ
9. Жаштарга
жана
жаштар
уюмдарына
экологиялык
демилгелерди ишке ашырууга
к=м=кт=шъъ
10. Жергиликтъъ
жамааттарды
социалдык-экономикалык
=нъктъръъ программаларынын
негизинде муниципалитеттин
дещгээлинде
бюджеттик
процесстерге
жаштардын
катышуусуна к=м=кт=шъъ

Жыл сайын

“Форум
театрлар”,
“Симуляциялык
оюндар”,
дискуссиялык
жана
бейпилдикти
орнотуучу
ийримдер менен иш-чаралар
=тк=рълдъ

Нарын шаардык мэриясы
Нарын
шаардык
билим
беръъ б=лъмъ
Жаштар кещеши

Жыл сайын

Шаарда “Жашыл аймак”
тъзълдъ,
жергиликтъъ
дещгээлде долбоорлор ишке
ашырылды.
Муниципалитеттер
жана
жаштар
уюмдары
ъчън
жаштардын
муктаждыктарына
негизделген жана аларды
катышууга кызыктырган ишчараларды жъз=г= ашыруу
ъчън
СЭ+П
боюнча
методикалык
колдонмо
иштелип чыкты
Жаш
жарандарга
окууга
сунуш кылынган жеке =нъгъъ
ъчън ТОП-100 китептин жана
бизнес, адабият, искусство
ж.б.
тренддик
багыттар
боюнча ТОП-10 китептин
тизмеси
тъзълдъ.китептин
рейтингинин
жыйынтыгы
боюнча 500 д=н ашык китеп
топтолуп,
шаардык

Нарын шаардык мэриясы
Жаштар кещеши

2021-2022жылдар

11. Китеп окууга търткъ беръъ 2022-2024жана “ТОП-10”, “ТОП-100 жылдар
китеп” рейтингдерин тъзъъ
аркылуу
жаштардын
интеллектуалдык
жана
кесипк=й
к=ндъмд=рън
жогорулатуу.
Шаардык
китепкана
фонддорун
жащылоо,
чыщдоо
жана
жакшыртууга к=м=кт=шъъ

Нарын шаардык мэриясы

Шаардык билим беръъ
б=лъмъ
Шаардык китепкана

12. Мамлекеттик
жаштар 2021-2023сыйлыктары
аркылуу 2025таланттуу жаштарга дем беръъ жылдар
13. Финансылык
сабаттуулук Жыл сайын
боюнча иш-чараларды =тк=ръъ
14. Ишкердик
ишти
жъргъзъъ Жыл сайын
к=ндъмд=рън
жакшыртууга
к=м=кт=шъъ

15. Жаштар арасында ъй бъл= Жыл сайын
институтун
бекемд==,
балдарды
коргоо
жана
демографиялык
=нъктъръъ
боюнча
маалыматтыктъшъндъръъ
иш-чараларын
=тк=ръъ
16. “Мурас”аскердик-патриоттук
Жыл сайын
тарбиялоо
системасын
киргизъъ
17. Радикализмдин
жана Жыл сайын
экстремизмдин,
жоруктарды
жана кылмыштарды жасоону
алдын алуу
18. Жаштардын

ыктыярдуу Жыл сайын

китепканага берилди
11
номинация
боюнча
Ч.Айтматов
атындагы
мамлекеттик
сыйлыктар
тапшырылат

Нарын шаардык мэриясы
Нарын шаардык жаштар
иштери,дене тарбия жана
спорт б=лъмъ
Шаардык жаштар кещеши
Кеминде 100 жаш адам Нарын шаардык жаштар
финансылык
сабаттуулук иштери,дене тарбия жана
боюнча
боюнча
=зънън спорт б=лъмъ
билимин жогорулатты.
Шаардык жаштар кещеши
Ишкердик ишти жъргъзъъ
к=ндъмд=рън
жогорулатуу
боюнча
иш
чараларга
катышты. Жылына 10 дон
ашык
долбоор
иштелип
чыкты.
Шаардык
дещгээлде
иш
чаралар =тк=рълдъ, ъй бъл=
куруу
жана
баланы
тарбиялоодо
жаштардын
жоопкерчилиги жогорулады
Жыйындарды
=тк=ръънън
программасы
жана
мелдештердин
негизги
търл=ръ
ж=нънд=
жобо
иштелип чыкты
Жалпы
билим
беръъ
мекемелеринин
9-11класстарынын
окуучуларынын
арасында
профилактикалык иштер
Экономикалык
жана

кыймылын колдоо

социалдык
=нъктъръънън
урматына Ыктыярчылардын
эл
аралык
кънънън,
Тынчтыктын
эл
аралык
кънънън алкагында иш-чара
=тъъ

