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Он-Арча айыл аймагынын 2013-2015 жылдардагы стратегиялык өнүгүү планы 

 

№ Иш чараларпдын 
багыттары, аталышы 

Жумуштардын 
жалпы наркы 
сом менен 

                  Каржылоо булактары Аткаруу 
моонту 

аткаруучулар Козомолдоочу-
лор Республикалык 

бюджет 
Жергиликтуу 
бюджет 

Элдин 
салымы 
демоорчу 

Инвестиция 
сом менен 

                                                                                           Экономика жана жергиликтуу бюджет. 

1 Байдылуу каналында 
механикалык суу 
которуу апаратын ишке 
киргизуу 

1097,5 мин 
сом 

  420,0 мин 
сом 

1097,5 мин 
сом 

2013-2015 
ж.ж 

Агахан фонду Рай УОС айыл 
окмоту 
 

2  Жумушсуздукту жоюу 
учун чакан 
ишканаларды ачуу 

     2013-ж   

                                                                                             Транспорт, курулуш жана коммуникация 

1 Оттук айылы ички 
жолун ондоо 

50,0 сом   50,0 сом  2013-2014 
жж 

Ашар жолу Айыл окмоту 

2 Эчки-Башы айылы ички 
жолдорду ондоо 

50,0мин сом   50,0   Ашар жолу Айыл окмоту 

3 Эчки-Башы айылында 
дренажды ремонттон 
откоруу 

1100,0 мин 
сом 

110,0    2013-2014 
жж 

Тендер боюнча МЧС  
Айыл окмоту 
 

4 Кампанын ремонту 150,0 мин сом     2013ж Айыл окмоту Рай фин 

                                                                                            Социалдык тармак 

5 Жаны мектептин 
курулушу 

60,0 млн.сом Мин.фин    2013-2014-
жж 

Айыл окмоту Мин.фин 
Айыл окмоту 

6 Ж.Тынымсеитова 
атындагы маданият 
уйун капиталдык 

1800,0 
млн.сом 

Мин.фин    2013-2014-
жж 

Айыл окмоту Айыл окмоту 



ремонттон откоруу 

7 Сары-Булак жайлоосуна 
электр жарыгын 
жеткируу 

     2013ж Эл менен 
бирдикте 

 
 

8 Он-Арча айыл 
окмотунун 
киреберишне маданий 
эс алуу паркын 
уюштуруу 

     2013-2014 
ж.ж 

Айыл окмоту 
Рай лес хоз 

 

9 Айыл ичинде кароосуз 
калган тамдарды 
ирээтке келтируу 

     2013-2015 
ж.ж 

Айыл округу  

10 Эчки-Башы айылындагы 
мончону ремонттоо 

     2013-2015 
ж.ж 

Айыл окмоту 
Эл менен 
бирдикте 

 

11 Оттук айылындагы 
мончоону ремонттоо 

     2013-2015 
ж.ж 

Айыл окмоту эл 
менен бирдикте 

 

12 Эчки-Башы айылындагы 
таза суу тутукчолорун 
толугу менен ремонттоо 

     2013-2015 
ж.ж 

Айыл окмоту  

13 Оттук айылындагы таза 
суу тутукчолорун толугу 
менен ремонттон 
откоруу 

     2013-2015 
ж.ж 

  

14 Чийлуу-Колот жолун 
ондоо 

     2013-2015 
ж.ж 

Айыл окмоту эл 
менен бирдикте 

 

15 Эчки-Башы суусуна 
айылдын аягына 
копуроо салуу 

     2013-2014 
ж.ж 

Айыл окмоту эл 
менен бирдикте 

 

16 Оттук жана Эчки-Башы 
айылындагы 32 км арык 
жана каналдарды 
тазалоо 

     2013-2015 
ж.ж 

Азык-тулук 
программасынын 
алкагында. 

 

 

 

                           Жооптуу катчы       Ш.Жээнбаева 


