
 
                                                 
 

2019-ж. 11-октябры  №207                                                                     Бишкек шаары  

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик 

агенттигинин Коомдук кабылдамасы жөнүндө 

 

 Кыргыз Республикасынын “Жарандардын кайрылууларын кароо 

тартиби жөнүндө” Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын Вице-

премьер-министри Ж.Разаковдун 2019-жылдын 23-сентябрындагы №23-

3946 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Коррупциягы каршы 

кеңешинин чечимин аткарууда чараларды кабыл алуу боюнча 

тапшырмасын аткаруу менен, жарандардын кайрылуулары, арыздары жана 

даттануулары боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик 

агенттигинин (мындан ары – Мамкурулуш) ишин жакшыртуу максатында, 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнундагы №372 

токтому менен бекитилген Мамкурулуш жөнүндө жобону жетекчиликке 

алып, буйрук кылам: 

 

 1. Бекитилсин: 

 -Мамкурулуштун Коомдук кабылдамасы тууралуу жобо (1 тиркеме ); 

 -Жарандарды өздөрүнүн кабыл алуусу боюнча карточка (2 тиркеме); 

 -Жарандарды жеке маселелери боюнча кабыл алуудагы каттоо 

журналы (3 тиркеме). 

 2. Мамкурулуштун жетекчилиги менен жарандарды кабыл алууда 

төмөнкү график белгиленсин: 

 -Мамкурулуштун директору менен (Абдиев Б.А.), ар аптада жума 

күнү саат 15.00дөн 18.00 чейин; 

 -Мамкурулуштун статс-катчысы менен (Борубаев С.Н.) ар аптада 

дүйшөмбү күнү саат 15.00дөн 18.00 чейин; 

 -Мамкурулуштун директорунун орун басары менен (Акматалиев 

М.А.) ар аптада шаршемби күнү саат 14.00дөн 16.00 чейин; 
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 - Мамкурулуштун директорунун орун басары менен (Кокочаров 

У.К.) ар аптада бейшемби күнү саат 14.00дөн 16.00 чейин. 

 3. Мамкурулуштун төмөнкү буйруктары күчүн жоготту деп 

таанылсын: 

 -2013-жылдын 29-мартындагы №117 “Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – 

коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинде жарандарды өздөрүнүн 

кабыл алуусун уюштуруу тууралуу”; 

 -2018-жылдын 16-апрелиндеги №103 “Мамкурулуштун 2017-

жылдын 13-июнундагы №144 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба 

мамлекеттик агенттигинде жарандарды өздөрүнүн кабыл алуусун 

уюштуруу тууралуу” буйругуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” 

 4.Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун статс-

катчысы С.Борубаевге жүктөлсүн. 

  

 

 

 

Директор                                                                                         Б.Абдиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Мамкурулуштун 

2019-ж. 11-октябры №207  

Буйругуна тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик 

агенттигинин Коомдук кабылдамасы жөнүндө 

Жобо 

 

 1. Жалпы жоболор 

 2. Коомдук кабылдаманын милдеттери 

 3. Коомдук кабылдаманын функциялары 

 4. Коомдук кабылдаманын укуктары 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агентигинин 

Коомдук кабылдамасы (мындан ары – Мамкурулуштун Коомдук 

кабылдамасы) Мамкурулуштун ишинин компетенциясына кирген 

тиешелүү маселелер боюнча жарандардын кайрылууларын жана 

арыздарын ыкчам чечүүдө Мамкурулуш менен өз ара аракеттенүү 

мүмкүнчүлүгүн калкка берүү үчүн түзүлгөн. 

1.2. Коомдук кабылдама өз ишинде Кыргыз Республикасынын 

Конуституциясын, Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жарандык 

кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө”, жана “Жарандардын 

кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө” мыйзамдарын, ошондой эле ага 

ылайык кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, 

курулуш жана турак жай – коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин 

ченемдик-укуктук актыларын жана ушул жобону жетекчиликке алат. 

1.3. Мамкурулуштун “Коомдук кабылдамасы” жана “Ишеним 

телефону” ишмердиги Мамкурулуштун техникалык тейлөө персоналынын 

коомдук кабылдамасынын адиси менен камсыздалат. 

1.4. “Коомдук кабылдама” жана “Ишеним телефон” ишинин графиги 

төмөндөгүчө: саат 9-00 баштап саат 18-00 чейин, тыныгуу саат 12-30 

баштап саат 13-30 чейин, дем алыш күндөрү: ишемби жана жекшемби. 

 

2. Коомдук кабылдаманын милдеттери 

 

Коомдук кабылдамага төмөнкү милдеттер жүктөлөт: 



2.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык көйгөйлөрдү 

чечүүдө жарандарга кеңеш берүү жана практикалык жардам көрсөтүү. 

2.2. Мамкурулуштун коомдук кабылдамасына түшкөн жарандардын 

жазуу жүзүндөгү жана оозеки кайрылууларын кабыл алуу жана эсепке 

алуу, жарандардын пикирлерин изилдеп чыгуу. 

2.3. “Коомдук  кабылдамага” келген жарандардын кайрылууларын өз 

убагында каралышын контролдоону камсыз кылуу, Мамкурулуштун 

“Ишеним телефону” боюнча жарандардын кайрылууларында келтирилген 

фактыларды текшерүүнү уюштуруу. 

2.4. Жарандардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын 

жүзөгө ашырууда жарандарга көмөктөшүү. 

 

3. Коомдук кабылдаманын функциялары 

 

3.1. Коомдук кабылдама жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү 

функцияларды аткарат: 

-жарандарды кабыл алууну пландоо жана уюштуруу; 

-жетекчиликке өздөрү кабыл алууга карата жарандарды күнүмдүк 

жазуусун ишке ашыруу; 

-турникет аркылуу стажёр, практикант, ошондой эле зарыл учурдагы 

жарандар үчүн өткөрмөнү (пропуск) жол-жоболоштурууну уюштуруу; 

-жарандардын кайрылуулары боюнча кызматтык документтерди 

аткарууга каттоо, жол-жоболоштуруу жана берүүнү жүргүзүү; 

-Мамкурулуштун директору, статс-катчысы жана директордун орун 

басарлары менен жарандарды кабыл алууну уюштуруу; 

- директор, статс-катчы жана директордун орун басарлары жок 

учурда жетекке алган түзүмдүк бөлүнүштөрдүн жетекчилеринин кабыл 

алуусун уюштуруу; 

-жарандардан түшкөн кайрылуу жана арыздарды иштеп чыгуу жана 

талдоо жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу; 

-Мамкурулуштун электрондук почтасы боюнча жарандардан түшкөн 

кайрылуу жана арыздарды иштеп чыгуу жана талдоону даярдоону жүзөгө 

ашыруу; 

-Мамкурулуштун электрондук документ жүгүртүү системасы 

боюнча жарандардан түшкөн кайрылууларды жана арыздарды иштеп 

чыгуу жана талдоо жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу; 

-жарандардын даттанууларын кароо мөөнөттөрүн контролдоону 

жүзөгө ашыруу; 

- “Коомдук кабылдама” жана “Ишеним телефонго” түшкөн 

жарандардын кайрылууларында келтирилген фактыларды текшерүүнү 

уюштуруу; 

-жарандардын жалпыланган кайрылууларынын негизинде негиздүү 

даттанууларды пайда кылган себептерди четтетүү боюнча Мамкурулуштун 

жетекчилигине сунуш киргизүү; 



-жарандардын кайрылууларынын мүнөздөмөсү жана иштин абалы 

жөнүндө маалыматты жетекчиликке сунуштоо; 

-жарандардын даттанууларын пайда кылуучу себептерди четтетүү; 

-коомдук кабылдаманын ишин өркүндөтүү жана жакшыртуу;  

-кайрылуулар боюнча көйгөйлөрдү чечүүдө жарандарга кеңеш 

берүү; 

-мыйзамдарга жана ченемдик-укуктук актыларга ылайык 

жарандардын кайрылуулары боюнча иштерди жана кызматтык 

документтерди белгиленген убакыттын аралыгында түзүү жана сактоо. 

 

4. Коомдук кабылдаманын укуктары 

 

4.1. “Коомдук кабылдама” өз функцияларын жүзөгө ашыруу үчүн 

төмөнкүлөргө укуктуу: 

-Мамкурулуштун жетекчилигинин резолюциясынын негизинде 

жарандардын каттарын алардын компетенциясына тиешелүү маселелер 

боюнча Мамкурулуштун башкармалыктарына, бөлүмдөрүнө секторлорго 

жиберүүгө; 

-зарыл болгон материалдарды Мамкурулуштун тиешелүү 

башкармалыктарынан, бөлүмдөрүнөн жана аймактык органдардан сурап 

алууга; 

-жарандардын кайрылууларында келтирилген фактылар боюнча 

текшерүүлөрдү уюштурууда катышуу үчүн Мамкурулуштун 

кызматчыларын тартуу тууралуу сунуш киргизүүгө; 

-Мамкурулуштун ишин уюштуруу маселелери боюнча коомдук 

пикирлерди изилдөөгө карата негизделген чараларды кароодо жарандарды 

кабыл алуу боюнча жетекчиликке сунуш киргизүүгө. 

 

5. Жарандар  Коомдук кабылдамага ар кандай мүмкүнчүлүктөр 

менен кайрыла алат алат: 

-кабылдама жеке барууга; 

-жазуу жүзүндө кайрылуу жазууга; 

-ишеним телефону боюнча чалууга; 

-электрондук кайрылуу жиберүүгө. 

 

6. Коомдук кабылдама үчүн болгон жай санитардык-

эпидемиологиялык эрежелерге жана ченемдерге ылайык келүүсү керек: 

-кирерде  “Коомдук кабылдама” деген аталышта такта жана иш 

графиги жайгаштырылышы керек; 

-жарандарды кабыл алууну уюштуруу үчүн эмерек жана инвентар 

менен жабдуулоо; 

-электрондук даректи ыйгаруу менен Интернет тармагына болгон 

мүмкүнчүлүк, компьютердик техника жана оргтехникалар менен камсыз 

болуу; 



-абаны кондициялоо систамасы, өрткө каршы системасы жана өрттү 

өчүрүү каражаттары, өзгөчө кырдаалдар учурунда кабарлоо системасы 

жана биринчи кезектеги даары препараттары жана аптечка менен 

жабдуулоо; 

-жеткиликтүү санда чыгымдоо материалдары жана кеңсе товарлары 

менен камсыз болуу; 

-жарандарды жеке кабыл алуучу жерди отургучтар, столдор, 

маалымат стенддери жана кеңсе таандуулуктары менен жабдуу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Мамкурулуштун 

2019-ж. 11-октябры №207 буйругуна 

2 тиркеме 

 

 

 
Жарандарды өздөрү кабыл алуудагы 

 №___ КАРТОЧКАСЫ 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                                                                         │ 

│ Фамилия <**> __________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│Аты,атасынын аты _______________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Дареги ________________________________________________________________ │ 

│________________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│Кабыл алуу датасы_____________________       ___________________________ │ 

│                                                                         │ 

│Кайрылуунун 

    мазмуну                                                               │ 

   ______________________________________           _____________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│                                                                         │ 

│ Кабыл алууну жүргүзгөн,                                                 │ 

│ кызмат адамы ___________________________      _________________________ │ 

│                             (кызмат орду, Ф.А.А.)                       │ 

│                                                                         │ 

│ Жазуу жүзүндө кайрылуу кабыл алынды. Каттоо номери <*>                  │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│Кабыл алуунун жыйынтыгы тууралуу баа  <*>                                │  

│                                                                         │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Эскертүү ____________________________________________________________   │ 

│ _______________________________________________________________________ │ 

│                                                                         │ 

│ Кабыл алуу жүргүзгөн жактын колу ______________________________________ │ 

│                                                                         │ 

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

-------------------------------- 

Эскертүү : <*> Ушул саптар кабылдаманын катчысы менен толтурулат. 

         <**>Ушул саптар арыз ээси менен толтурулат. 

 

 



 

 

 

 

 

Мамкурулуштун 

2019-ж. 11-октябры №207 буйругуна 

3 тиркеме 

 

 

 

 
Жарандарды жеке маселелери боюнча кабыл алууну каттоо журналы 

(директор, статс-катчы, директордун орун басарлары менен) 

 

N  

п/п 

Кайрылуу 

датасы 

Ф.А.А. Үй 

дареги   

Кайрылуунун 

себеби 

Кайрылууну 

кароонун 

жыйынтыгы 

Кайрылуунун 

негиздүүлүгү  

       

       

       

       

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


