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Шаардагы 9-класстын бүтүрүүчүлөрү жана жакын аймактардагы жайгашкан райондордон
келип окуган 15-18 жаштагы 113 окуучу №89 кесиптик лицейде төмөнкү кесиптерге үйрөнүшөт,
алар: Газ жана электр менен ширетүүчү, Ашпозчу, Жеке компьютерде оператор, Тигүүчү жана
чачтарач. Окуу жайы 4 кабаттуу имаратта жайгашкан. Окуу бөлмөлөрү заманбап жабдылган, окуу
китептери менен жетиштүү камсыз болгон. Кесиптик лицейде 80 орундук жатакана жана 30 орундук
ашканасы бар.
Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Кара-Көл шаардык
колледжинде 375 (анын ичинде 55 студент сырттан окуйт) студент төмөнкү адистиктер боюнча
билим алышат, алар: Электро жабдуу тармактары, Электро чордондору, Гидротехникалык курулуш,
Транспортто жүк ташуу, Экономика жана бухгалтердик эсеп жана башталгыч класстын мугалими.
Окуу жай 4 кабаттуу имаратта жайгашкан, кабинеттер заманбап жабдылган, окуу китептери менен
жетиштүү камсыз болгон. 50 орундук жатакана жана 40 орундуу ашканасы бар.
Ал эми И.Раззаков атындагы Кыргыз Мамлекеттик Техникалык Университетинин Кара-Көл
Техникалык Колледжинде 41 студент, электр жабдуулары жана чордондору адистиги боюнча
окушат. Окуу жайлардын инфраструктуралары жакшы, үч кабаттуу имаратта жайгашкан. Окуу
кабинеттери заманбап жабдылган.
Энергетик тармагындагы адистикке ээ болгон жаштар Токтогул ГЭС, Камбарата ГЭС,
Курпсай ГЭС терине иштеп, башка аймактардан келип Кара-Көл шаарында жашап калышат.

2.1. Социалдык, укуктук коргоо жана теңдик.
Социалдык коргоо
Кара-Көл шаарында 2020-жылдын 1-январына карата калктын саны 25890 адам же 6088
кожолукту түзөт, анын ичинен 01.01.2020-жылга 727 үй бүлө жакыр болуп жалпы калктын 11,9%
түздү. Бул көрсөткүч 01.01.2019-жылда 725 үй-бүлө жакыр болуп, жакырчылык 12,1% ды түзгөн,
жакырчылык деңгээли былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 0,2% азайган.
Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 18 жаштан 28 жашка чейинкилердин
саны 7,
алардын ичинде 5и аял. Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендиги боюнча 165 бала каттоодо
турат. Акыркы 5 жылдагы статистикалык маалыматтарга таянсак ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелген балдардын саны 150 дөн 165 га чейин өзгөрүлдү. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү
чектелгендигине байланыштуу башка бирөөнүн такай кароосуна жана көзөмөлгүнө муктаж 33 балага
32 персоналдык ассистент дайындалды. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 165 балдардын
ичинен, мектепке чейинки курактагылары 43, мектеп жашындагылары 122. Мектепте 115 бала
мектепте окушат, алардын ичинен жекече окуу программасы менен окугандар 25 бала,
инклюзивдүү окугандар 13 бала. Ал эми 7 бала ден соолугунун көрсөткүчү боюнча окууга тартылган
эмес.
Жетим балдардын саны 35, кароосуз калгандар 18 бала жана көзөмөлсүз калгандар 17, жалпы
камкорчулукта жана көзөмөлчүлүктө тургандар 70 бала. Бул балдар шаардык эмгек жана социалдык
өнүгүү башкармалыгынын балдарды жана үй-бүлөнү колдоо бөлүмүндө каттоодо турат.
Кара-Көл шаарынын мэриясынын ишинин артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп үй-бүлө
институтун бекемдөө, өнүктүрүү, балдардын абалын жакшыртуу болуп эсептелет. Бул багытта
мэриянын алдында түзүлгөн “Балдар иштери боюнча комиссия” балдардын укуктарын жана
кызыкчылыктарын коргоо боюнча маселелерди өз убагында карап, тийешелүү чараларды көрүү
боюнча чечимдерди кабыл алып, анын аткарылышын көзөмөлдөп келет. Жыл ичинде Балдар
иштери боюнча комиссиясынын 22 отуруму болуп өтүп, анда 97 маселе каралып 85 токтом
чыгарылган.
11

Кара‐Көл шаарындагы балдардын жана жаштардын абалы – 2019

Таблица 5.
Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдардын саны жөнүндө
№

Кырдаалга
мүнөздөмө

Саны

Себептери

Кандай чара көрүлдү

1

Ата-энесинен
кароосуз калгандар

20

Убактылуу
дайындалды

2

Ден
соолугунун 3
мүмкүнчүлүгү
чектелген балдар
Интернатка кеткен 1
бала

-мигранттын
балдары - 16
-ата-энесинен
ажыраган – 4
-1топтогу ДМЧ - 2
- Көрүүсү начар - 1

Укук бузгандар

Мыйзамдуу өкүлдөрү менен
иш алып барылды

4 бала бир үй-бүлөдө, атасы урушуп,
чыр чыгарып турат.
Кошунасынан
зомбулук көргөн
Өгөй атасы кызына
зомбулук жасаган.
-Ата-энеси
миграцияда - 2
-психикасы начар - 1

Мыйзамдуу өкүлдөрү менен
иш алып барылды

3
4
5
6

7

Төрөлгөндө
атаэнеси
баш
тарткандар
Мыйзам
менен
конфликте
Зомбулуктун
курмандыгы, а.и
-психологиялык

3
2

4

-Денеге
залал 1
келтирүү
1
-сексуалдык
зомбулук
Мектепке барбай, 3
сабактан качкандар
Бала талашуу

9

Туулгандыгы
4
тууралуу күбөлүгү
жоктор

10

Көзү
ооруган 1
баласын
энеси
кароосуз калтырган
Энеси
карабай 2
атасына калтырып
кеткен
жалпы

-Камкорчу дайындалды
-Реабилитациялык борборго
кетти
-Атасы каза болгон, Ысык-Ата
районундагы
энеси ден соолугу “Алтын уя-боорукер” үйүндө
начар
тарбияланып жатат
энелери жалгыз бой, Асырап алууга берилди
жашоо шарты начар

6

8

11

камкорчулар

1

Ата-энеси
ажырашкан
- жаңы төрөлгөн
балдарга документ
албай
жүрө
беришкен
-күбөлүгүн жоготуп
алышкан
- энеси баласын
карабай сутка бою
иштеп кетип калган
-энеси
үй-бүлөсү
менен
жашабай
шаардан
кетип
калган.

46

12

Мыйзамдуу өкүлдөрү менен
иш алып барылды
Материалдык, психологиялык
жардам берилди
2 балага убактылуу камкорчу
дайындалды.
Энеси менен
иш алып
барылды
Маселе сотто каралды
-Күбөлүк жаңыдан алынып
берилди - 3
-Жоголгон документти калы бына келтирди -1
-Баланы окулистке жөнөтүп
кароосунан өткөрдүк
-Энесине жумуш берилди
атасы
менен
жеке
сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү
-балдар
менен
жагымдуу
маанай түзүүгө өгөй энесине
кеңеш берилди
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-

Оор турмуштук жагдайда калган 7 үй-бүлө жана ар кандай жагдайлардын негизинде оор
кырдаалга кабылган 46 балага “Үй-бүлө менен жеке иштөө планы” жана “Балдар менен жеке
иштөө планы” бекитилип, аткарууга алынды.
- Убактылуу камкорчу 19 балага дайындалган.
- Жашы эрезеге жете элек 3 баланы Кыргыз Республикасынын жарандарына асыроого берүү
маселеси каралып, Кара-Көл шаардык сотуна жөнөтүлгөн.
- Турмуштук оор кырдаалга кабылуунун алдын алуу боюнча 965 аз камсыз, ден-соолугунун
мүмкүнчүлүгү чектелген шаар тургундарына мэрия тарабынан жергиликтүү бюджеттен
материалдык жардамдар берилди.
Аларга жалпысынан 2 099 560-00сом каржыланды.
Ошондой эле аз камсыз үй-бүлөлөргө жардам берүү “Мүрөк” коомдук кайрымдуулук фонду аркылуу
дагы ар дайым көрсөтүлүп турат. Атап айтсак, 2019-жылы азык-түлүктөр – 31 даана кой-эчки, андан
сырткары 106 кг эт, 2 тонна картошка, 400 кг пияз, 300 литр өсүмдүк майы, 500кг макарон, ун
азыктары жана кийим-кечелер муктаж үй-бүлөлөргө таркатылды жана 25 тонна көмүр 25 үй-бүлөгө
таркатылды. Хирургиялык дарыланууга муктаж 5 адамга 910,3 миң сом, 10 үй-бүлөгө 10,0 миң
сомдон акчалай жардам берилди.

Сүрөт 12. “Мүрөк”кайрымдуулук фондунун жетекчиси М.Чилетиров жардамды таркатууда
Кара-Көл шаардык мэриясы, Кыргыз Республикасынын “Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо
жана коргоо жөнүндө” 27.04.2017-ж. №63 мыйзамынын талаптарына ылайык, балдарга карата
ырайымсыз мамилелердин жана зордук-зомбулуктун жана укук бузуулардын, балдардын турмуштук
оор кырдаалга кабылуусунун алдын алуу максатында, Кара-Көл шаардык мэриясынын 31.12.2018ж.
№527-б буйругу менен шаардык штабдын жумушчу тобу түзүлдү. Шаардык мэрия, шаардык эмгек
жана социалдык өнүгүү башкармалыгы (мындан ары ШЭСӨБ), шаардык ички иштер бөлүмү
(мындан ары ШИИБ), шаардык билим берүү бөлүмү (Мындан ары ШБББ), Б.Рысбеков атындагы
шаардык жалпы дарыгерлердин практикалоо борбору (мындан ары ЖДПБ) , Жазы-Кечүү, КетменТөбө аймактык башкармалыктар менен биргеликте шаарыбыздагы балдарын жакындарына
калтырып, ата-энеси тышкы жана ички миграцияда эмгектенип жүргөн балдардын базасын түзүү
үчүн үймө-үй кыдырып маалыматтарды топтоду. Балдар жөнүндө маалымат 1915 үй-бүлөнү
кыдырып такталганы 01.02.2019-жылга 22 болсо, жыл этегинде 6088 үй-бүлө толугу менен
текшерилип мигранттардын балдарынын саны 1221 ди түздү.
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Таблица 6.
№
1
2

2020-жылдын 1-январына карата мигранттардын балдары тууралуу
Тапшырмалардын аталышы
Саны
Жумушчу мигранттардын балдарын тактоодо үймө-үй
кыдыруулардан такталган кожолуктун саны
6088
Жумушчу мигрант үй бүлөөлөрдүн жалпы саны, анын ичинде
1070
а а) Такталган ички мигранттардын үй бүлөлөрүнүн саны

173

б) Такталган тышкы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн саны
897
Жумушчу мигранттардын балдарынын жалпы саны, анын
3
1221
ичинен
189
а) Ички жумушчу мигранттардын балдары
б) Тышкы жумушчу мигранттардын балдары
1032
Бала менен жеке иштөө планы түзүлгөн мигранттардын балдары
Турмуштук оор кырдаалга кабылган ички жана сырты
4
16
мигранттардын балдардын саны, алардын ичинен:
а) Ички мигранттын баласы
1
б) Сырткы мигранттын баласы
15
а) Ата-энесинин бирөөсү менен жашагандар
4
5
б) Туугандарынын үйүндө жашагандар
12
6
Социалдык жөлөк пул алгандар
1
а) Убактылуу камкорчу дайындалгандар, анын ичинде
12
7
б) туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок
4
ШЭСӨБнын үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмү үймө-үй кыдыруунун негизинде мигранттын
балдарынын эсебин электрондук формада ай сайын толуктап турушту. Бул багытта ар бир социалдык
кызматкер ЕХСЕL программасында өзүнчө барак ачып маалыматтарды киргизип турат. Бардык
социалдык кызматкерлердин маалыматы бир файлда бириккен. Бул өз учурунда социалдык
кызматкерлердин ишинин эффективдүүлүгүнө мониторинг жасоого негиз болот.

Сүрөт 13. Балдарды каттоо жүргүзүү учурунан
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Сүрөт 14. Кара-Көл шаарынын аймагындагы ички жана сырткы мигранттардын балдарынын
электрондук базасынан көрүнүш
Мэрия тарабынан ШЭСӨБда Үй-бүлө жана балдарды колдоо бөлүмүндө каттоодо турган 33
жетим балага ачылган Кара-Көл шаарындагы “Айыл Банк” ААКнан “Наристе” депозиттик
эсептерине 30.08.2019-ж. Балдар иштери комиссиясынын №53 токтомунун негизинде 100500 (жүз
миң беш жүз) сом которулган. Жалпы 44 балага банктык депозиттик эсептер ачылган, алардын
ичинен 11 бала 18 жашка толуп калды.
Жалпы туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар – 13, анын ичинен 6 балага туулгандыгы
тууралуу күбөлүк алынып берилген, 7 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алып берүү иштери
жүргүзүлүүдө.
БИК тарабынан 19 балага дайындалган убактылуу камкорчулардан 1 балага сот аркылуу
камкорчу дайындалды, 6 балага камкорчу, көзөмөлчү дайындоо жөнүндө арыздар Кара-Көл
шаардык сотуна кеткен. Асыроого берилген балдарга 2019-жылдын январь жана август айында, ал
эми камкорчу жана көзөмөлчү дайындалган жашы эрезеге жете элек балдарга карата 2019-жылдын
май айында мониторингдер жүргүзүлгөн.
Мэриянын коллегиясында 2019-жылдын 04-июнунда №10-кт токтом менен балдардын жайкы
эс алуусун уюштуруу жөнүндө иш чара бекитилип, “Кайыңды” балдардын жайкы эс алуу борбору
2019-жылдын 02-июлунан 17-августуна чейин 4 агымда иштеп, 773 бала жайкы каникул мезгилинде
эс алды.

Сүрөт 15. “Кайыңды”эс алуу борборундагы балдар
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Социалдык колдоого муктаж балдар социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын алдындагы Балдарды
жана үй-бүлөнү колдоо бөлүмүнүн сунушу менен 75 бала акысыз, 98 бала кайрылган ата-энелердин
арызы менен жолдомо алууда женилдиктерге ээ болушту. Жолдомолор Балдар иштери боюнча
комиссиянын токтомунун негизинде берилди. Жолдомолорду каржылоого жергиликтүү бюджеттен
559,0 миң сом акча каражаты бөлүндү.
Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында “Соолубасын үмүттөр” жана «Кош
жылдыз» аттуу чыгармачылык конкурстары өттү. Анда ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер
(ДМЧ) менен бирге жетекчилер кош жылдыз болуп концерт коюшуп, өнөрлөрүн тартуулашты.

Сүрөт 16. “Соолубасын үмүттөр”чыгармачылык коннкурсунун катышуучулары
Жалал-Абад областтык “Кош жылдыз” сынагына мэр И.М.Еркеев жана ДМЧ М.Курманалиева
индия бийин бийлеп 1-даражадагы диплом менен сыйланышты.

Сүрөт 17. “Кош жылдыз” конкурсунун катышуучулары мэр И.Еркеев жана М.Курманалиева
Жаңы-жыл майрамын тосууга балдарга жаркын маанай тартуулоо максатында Аяз-ата, Аяз
кыздардын жүрүшү болуп, шаар ичиндеги көчөлөрдү кыдырып, балдарга белек тартуулап чыгышты.
Алар менен мэр И.М.Еркеев кошо жүрдү. Каттоодо турган балдарга 230 балага жана эң мыкты окуган
100 балага мэрия жаңы-жылдык жомок майрамын уюштуруп таттуу белектерди берди. Белектерди
сатып алууга жергиликтүү бюджеттен 100,0 миң сом каржыланды.
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Сүрөт 18. Жаңы-жылдык Аяз аталар, Аяз кыздар жүрүшү

Сүрөт 19. Жаңы-жылдык жомок майрамы
Укуктук коргоо жана теңдик
Кара-Көл шаардык мэриясы тарабынан “2019-2020-жылдарга Кара-Көл шаарында жаштардын жана
балдардын арасында укук бузууларды, кылмыштуулукту, балдарга карата ырайымсыз
мамилелердин, үй бүлөлүк зомбулукту жана суициддерди алдын алуу” боюнча мекемелер аралык
биргелешкен иш-чаралар планы түзүлүп, 2019-жылдын январь-декабрь айларында төмөндөгү иш
чаралар аткарылган.
2019-жылдын январь-декабрь айларында шаар аймагында, Мэрия, Шаардык ички иштер
башкармалыгы, Шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы, Шаардык билим берүү
бөлүмү, Жалпы дарыгерлердин практикалоо борборунун дарыгерлери биргелешип зомбулуктун
алдын алуу жана болтурбоо максатында профилактикалык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, 6
жалпы билим берүү мектебинин окуучулары, И.Раззаков атындагы КМТУнун Кара-Көл
филиалынын студенттери, ЖАМУнун Кара-Көл колледжинин жана №89 кесиптик лицейдин
студенттери менен ата-энелерине мугалим, окутуучулардын катышуусунда түшүндүрүү иштери
жүргүзүлгөн. Мекемелер аралык иш планга ылайык коомдук алдын алуу борбору (КААБ) менен
биргеликте аймактык жыйындарда, ата-эне менен мугалимдердин жашы жете элек өспүрүмдөр үчүн
болгон жоопкерчиликтери талкууланды. Үй-бүлөдөгү зомбулуктан сактануу, зомбулук орун алганда
жардам берүүчү кызмат адамдары менен байланышуу, шаар тургундарынын, жаштардын жана
балдардын арасында укук бузууларды, кылмыштуулукту, балдарга карата ырайымсыз мамилелерди,
үй-бүлөлүк зомбулукту жана суициддерди, эрте турмушка чыгуунун алдын алуу боюнча жана кыз
ала качуу кылмыш экендиги тууралуу маалыматтар берилди. Кара-Көл шаар аймагында жашаган ар
бир жаран, үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алууга зарыл болгон учурларды байкаган учурда ыкчам
маалыматтарды (3746)51803, (3746)52209 байланыш телефондору аркылуу берүүгө жарандарды
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активдүү катышууга чакырылды. Жарандар активдүүлүгүн көрсөтүп жыйындарга дайыма келишет
жана аларды түйшөлткөн маселелерди талкуулого катышышат. Жыйындарда айтылган
маалыматтарды туугандары, кошуналары жана башка жамааттар чогулган жерлерде айтышып,
жарандарга маалымат таркатууга жана кылмыштуулуктун алдын алууга көмөктөшүүгө үндөп
келишет.

Сүрөт 20. Зомбулукту алдын алуу тууралуу балдар менен жыйын
2019-жылдын 28-январынан 7-февралына чейин Кара-Көл шаарынын аймагындагы №1-6жалпы билим берүү мектептеринин 5-11-класстарынын окуучуларына жашы жете электер арасында
кылмыштулуктардын, зордук-зомбулуктардын, адам сатуунун алдын алуу, суициддин алдын алуу,
диний экстремизм жана радикализм темаларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, талкуулар
болгон.
2019-жылдын 16-майынан 20-майына чейин Кара-Көл шаарынын аймагындагы №1-6- жалпы
билим берүү мектептеринин 5-11-класстарынын окуучуларына диний экстремизмдин,
кылмыштуулуктун алдын алуу, адам сатууларды болтурбоо, жаштар арасында эрте никеге туруу
жана анын кесепеттери темаларында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, талкуулар жүргүзүлгөн.
Ошондой эле, шаардын аймагындагы жалпы билим берүү мектептерине жана бала бакчаларга
“Балдар үчүн ишеним телефону -111” Борбору жөнүндө маалыматтар кат жүзүндө жөнөтүлүп, 111
ишеним телефону тууралуу плакаттар берилген. Жайкы эс алуу мезгилинде балдардын коопсуздугун
камсыз кылуу боюнча Кара-Көл шаардык мэриясы медиа планын бекиткен.

Сүрөт 21. Ачык асман алдында эл менен жолугушуулар
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Шаардын аймагында жайкы каникул, сууга түшүү мезгилинде балдардын коопсуздугун камсыз
кылуу боюнча түшүндүрүү иш чаралары ачык асман алдында эл менен жолугушууларда
жүргүзүлгөн. Жолугушуулар 2019-жылдын 8-июлунан 6-августуна чейин өтүп, ага тартип
сакчылары менен бирдикте Үй-бүлө жана балдарды колдоо бөлүмүнүн адистери дагы катышкан.
Алар тарабынан маалыматтар берилип балдарды коргоо, зомбулуктун алдын алуу боюнча
түшүндүрүү иштери жургүзүлгөн.
Кара-Көл шаарынын аймагындагы №1, №2, №3, №4, №6 орто мектептерде 2019-жылдын
октябрь айынын 22-23-24-күндөрүндө 5-11-класстарынын окуучуларына кылмыштуулуктун алдын
алуу, жаштар арасында эрте никеге туруу жана анын кесепеттери темаларында түшүндүрүү иштери
жүргүзүлүп, мектеп окуучулары арасында “Биз зордук зомбулукка каршыбыз”,”Зомбулуксуз
мектеп” «Жашоо керемет», «Бактылуу балалык», «Бирдиктүү эл», «Бактылуу небере», «Зордук
зомбулуксуз үй-бүлөө», «Зордук-зомбулукка жол бербейбиз» деген ат менен мазмундуу сүрөт менен
азыркы өспүрүм курактагы балдардын тилегин чагылдырган темада дубал газеталар чыгарылды.

Сүрөт 22. “Зомбулукка каршыбыз” темасында балдардын сүрөттөрү
Эгерде бирин-бири опузалоо, маскаралоо же салык салуу, бири-бирине үстөмдүк кылуу сыяктуу
көрүнүштөр мектеп ичинде байкалса же боло турган болсо сөзсүз өз убагында тийиштүү жерлерге
кайрылуу керектиги жөнүндө билишти.

Сүрөт 23. “Зомбулукка каршыбыз” иш-чарасы өтүп жаткан учур
Кара-Көл шаарында 2019-жыл ичинде зомбулукка кабылган балдардын саны 6, алардын ичинде 4
бала ата-энеси жайсыз болуп, тез-тез уруша бергендиктен психологиялык зомбулукка, 1 бала
кошунасы тарабынан денеге жеңил залал келтирген зомбулукка, 17 жаштагы кыз сексуалдык
зомбулукка кабылган. Алардын маселелери балдар иштери боюнча комиссияда жана коомдук алдын
алуу борборунун отурумунда каралып, тиешелүү чаралар көрүлдү. Сексуалдык зомбулук көрсөткөн
адамдын жоопкерчилиги сотто каралып жатат. Зомбулук көргөндөрдүн арасында мигранттардын
балдары жок.
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Сүрөт 24. Өспүрүмдөргө алдын алуу иштерин жүргүзүү учурунан
Регионалдык экотехника кызматы менен бирдикте шаарыбыздагы баардык соода түйүндөрүндө,
кафелерде, интернет клубдарда, кызмат көрсөтүү жайларда (автозаправка, автомойка, вулканизация)
иштеген жаш өспүрүмдөрдүн аныктоо үчүн рейд жүргүзүлүп, жеке ишкерлерге өспүрүмдөрдүн
иштөө нормалары боюнча түшүндүрмө берилген. Рейддин жыйынтыгы балдар иштери
комиссиясынын отурумунда каралган.
Кара-Көл шаарында калкка консультациялык - укуктук жардам көрсөтүүнү жакшыртуу
максатында “Калкка консультациялык- укуктук жардам көрсөтүү жөнүндө жобону бекитүү” боюнча
депутаттардын шаардык кеңешинин 14.10.2019-ж №167/32-7 токтому кабыл алынган. Бекитилген
жобого ылайык калкка консультациялык-укуктук жардам Кара-Көл шаардык мэриясынын жана
түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адистери тарабынан көрсөтүлүп жатат. Ошондой эле жарандардын
кайрылуусу квалификациялуу юридикалык жардамга муктаж болгон учурда, алар акысыз
юридикалык жардам көрсөтүү кызматына жолдоонууда. Жарандарды кабыл алуунун сапатын
жакшыртуу максатында, шаардык мэриянын 2019-жылдын 11-октябрындагы №485-б буйругунун
негизинде Кара-Көл шаарынын мэриясынын 1-кабатында
“ Бирдиктүү терезе” принцибинде
“Калкты тейлөө борбору” 4-ноябрда ачылган. “Калкты тейлөө борборунда” жарандардын арызы,
оозеки жана жазуу жүзүндө кабыл алынып каттоого алынат. Консультациялык-укуктук жардамга
муктаждар вице-мэрлерге, адистерге жөнөтүлөт. Мэрдин, вице - мэрлердин кабыл алуу графиктери
уюштурулуп кабылдамада жана “Калкты тейлөө борборунун” маалымат тактайында илинген.
Консультациялык-укуктук жардам алуу боюнча 2019-жылдын ноябрь-декабрь айларында 18 адам
кайрылып, журналга катталган. Маселенин мазмунуна жараша тиешелүү кызматкерлерге
жөнөтүлүп, консультациялар берилген.
Ал эми “Калкты тейлөө борбору” ачылганга чейин консультациялык укуктук жардам алуу үчүн
кайрылган жарандар менен иш алып барылып келген. Социалдык маселелер боюнча вице-мэр
Г.О.Сатаровага 2019-жылы 92 адам кайрылган. Алардын ичинде балдарга жана жаштарга тиешелүү
маселелер 51 ди түзгөн. Жумушсуздуктун айынан ички жана тышкы миграцияда жүргөн адамдар,
балдарына эч кандай ишеним каты жок эле жакындарына калтырып кетип калган учурлар
кездешет.Мындай учурда кеп-кеңеш сурап туугандары жана балдардын тагдырына кайдыгер эмес
жарандар, кошуналары кайрылышат. Ата-энесинен калган турак-жайы бар баланы камкорчусу
багып жүрүп, кийин бала эрезеге жеткенде турак-жай талашкан маселелер чыгат.
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Таблица 7.
Консультациялык - укуктук жардам берүүнүн көрсөткүчтөрү
№

Кайрылуунун
Мазмуну

саны

1

Жер тилке алуу жана
турак жай маселеси
Асырап алуу, камкорчу
дайындоо
Туулгандыгы тууралу
күбөлүк алып берүү
Бала талашуу

16

Анын ичинде
балдарга, жаштарга
тиешелүү
4

24

24

3

3

8

8

Бала бакчага
орноштуруу
Турмуштук оор
кырдаалдан чыгуу
маселелери
Жер талашуу
маселелери
Жумушсуздук
маселелери

6

6

45

4

5

-

3

3

110

51

2
3
4
5
6
7
8

Жалпы

Аткарылышы
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
укуктук мүнөздөгү документ
даярдоого жардам берилди.
Сервитут ыкмасында пайдалануу
жөнүндө маалымат берилди
Акы төлөнүүчү коомдук пайдалуу
ишке тартуу боюнча маалыматтар
берилди

Ошондой эле, өз ара сүйлөшүү жолу менен чечкенге мүмкүн болбой калган учурларда, турмуштук
ар кандай маселелер менен жарандар келишет. Кайрылган адамдардын маселелеринин мазмунуна
жараша укуктарды ишке ашыруу жана пайдалануу ыкмалары жөнүндө маалымдоо, укук маселелери
боюнча консультациялоо иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле укуктук мүнөздөгү документтерди
түзүүгө адистер тарабынан жардам берилип, жарандардын кайрылуулары мэриянын тиешелүү
комиссияларында каралган. Каралган маселелер боюнча чечимдер кабыл алынып, жарандардын
укуктарын ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Айрым учурларда материалдык жардамдар
көрсөтүлүп, жарандарды оор абалдан чыгарууга ар тараптуу көмөк көрсөтүүгө компетенттүү
органдардын көңүлү бурулган. Аймактык жыйындарда, консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү
мэрия тарабынан ар дайым кайрылган жарандарга көрсөтүлөрү маалымдалган.

2.2. Балдардын ден-соолугун, балдар менен
жаштардын сергек жашоо образын коргоо
Балдардын ден‐соолугунун абалы
Кара-Көл шаарында калктын саламаттыгын караган, курамында 100 орундуу оорукана, 4 үй-бүлөлүк
дарыгерлер тобу жана 2 фельдшердик-акушердик пункту менен Б.Рысбеков атындагы жалпы
дарыгерлер практикалоо борбору жана Оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык
көзөмөл борбору иштейт. Баланын жана эненин ден-соолугун коргоо боюнча дарыгерлер тынымсыз
иш алып барышат. Жаңы төрөлгөн 1000 балага карата ымыркайлардын өлүмүнүн статистикалык
көрсөткүчү 2019-жылы 5,8 же 511ымыркай төрөлүп 3 ымыркайдын өлүмү катталган, бул көрсөткүч
2018-жылы 11,0 же 543 ымыркай төрөлүп 6 өлүм катталган. Акыркы үч жылда энелердин өлүмү
катталган эмес. Балдардын ден-соолугунун медициналык-социалдык жактан эң маанилүү
көрсөткүчү болуп ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдардын саны эсептелет. Шаар
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