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2022-2023-жылдары коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга 
конкурстун жецуучулврун аныктоо учун жарандык коомдон гранттык

комиссиянын курамына талапкерлерди тандоо женунде жарыя

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык енуктуруу 
министрлиги Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик социалдык заказ 
женунде» Мыйзамынын 21-беренесине ылайык, 2022-жылдын 6-июнь 
айынан 20-июнь айына чейин 2022-2024-жылдары кеемдук пайдалуу 
долбеерлерду ишке ашырууга кенкурстун жецуучулерун аныктее учун 
жарандык коемден гранттык кемиссиянын курамына талапкерлерди тандеону 
жарыялайт.

Жарандык кеемден гранттык кемиссиянын мучелугуне талапкерлер 
кеммерциялык эмес уюмдар тарабынан сунушталат. Бир кеммерциялык эмес 
уюмдан бир талапкер сунушталышы мумкун.

Жарандык кеемден гранттык кемиссиянын курамына талапкерлер 25 
жаштан жаш эмес, жегерку билимдуу, мамлекеттик же муниципалдык 
кызматчы белуп эсептелбеген, ушул Мыйзамдын 5-беренесинде аталган бир 
же бир нече чейреде иштее тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын 
жарандары беле алат.

Жарандык коемдон гранттык кемиссиянын курамына талапкерлерди 
тандее учун мамлекеттик заказчыга печта же электрендук печта менен 
темендегу декументтер берилууге тийиш:

1) гранттык кемиссиянын курамына талапкерди сунуштее женунде 
кеммерциялык эмес уюмдун каты;

2) тандееге катышууга талапкердин арызы;
3) автебиографиялык маалыматтарды (резюме) жана байланыш 

маалыматтарды (телефен немери, электрендук печта дареги, печта дареги) 
керсетуу менен талапкердин билими, иш тажрыйбасы, кесиптик билимдери 
жана кеемдук ишмердиги женунде маалыматтар.

Кенкурска катышуу учун декументтерди 2022-жылдын 20-июнь айына 
саат 18:00го чейин Сециалдык кергоо департаментине Бишкек шаары, 
Тыныстанев кечееу, 215, каб. 101 дареги беюнча же dse2121@mail.ru 
электрендук почтасы аркылуу кабыл алат.

Маалымат жана тушундурме алууга кайрылуу учун байланыш номери: 
Тектееунева Айдай т. 0(312) 66-10-95, электрендук печта dso2121 @mail.ru.

Жарандык кеемден гранттык кемиссиянын курамына талапкерлерге 
кеюлган талаптарга жееп берген талапкерлерге маек жургузуу 2022-жылдын 
27-июнда Кыргыз Республикасынын Эмгек жана сециалдык енуктуруу
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министрлигинин (дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов кечесу, 215) кичи 
залында саат 14;00до ©тех.

Ошону менен бирге Министрлик Кыргыз Республикасынын 
«Кызыкчылыктардын кагылышуусу женунде» Мыйзамына ылайык 
жана кызыкчылыктардын кагылышуусунунун келип чыгуусун 
болтурбоо максатында, коммерциялык эмес уюмдардын екулу болгон 
жарандык коомдон гранттык комиссиянын курамына тандалган 
мучвлеру 2022-2023-жылдардагы коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке 
ашырууга конкурсуна катышууга ©тунмену (коомдук пайдалуу 
долбоорлорду) бере албагандыгын эскертет.


