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БИШКЕК ШААРЫНЫН МЭРИЯСЫНЫН ТОКТОМУ 

Бишкек шаары, 2022-жылдын 15-январы № 3 

Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүн 

оптималдаштыруу боюнча айрым чаралар жөнүндө 

(Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 5-апрелиндеги № 48 

токтомунун редакциясына ылайык) 

Бишкек шаарынын муниципалдык менчигин башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу 

жана Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүн оптималдаштыруу максатында, "Жергиликтүү 

мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 43-беренесине, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 

92 жана 93, 96 жана 97-статьяларына ылайык, Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси 

М.М.Исаковдун "Бишкек шаарынын мэриясынын түзүмүн оптималдаштыруу боюнча айрым 

чаралар жөнүндө" Бишкек шаарынын мэриясынын токтомунун долбооруна карата 2021-жылдын 

22-ноябрындагы № МИ07-10/1452 маалым катын эске алып,  

ТОКТОМ КЫЛАМ: 

1. "Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлк башкармалыгы" мекемеси, ага 

"Бишкек шаарынын мэриясынын Жер ресурстар башкармалыгы" мекемесин кошуу жолу менен 

кайра түзүлсүн жана анын аталышы "Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү 

башкаруу боюнча департаменти" мекемеси деп кайра аталсын. 

2. Төмөндөгүлөр бекитилсин: 

- Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаменти 

жөнүндө жобо 1-тиркемеге ылайык; 

- Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин 

түзүмү 2-тиркемеге ылайык; 

- Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин 

штаттык саны 3-тиркемеге ылайык. 

3. Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаменти 

белгиленген тартипте: 

- өткөрүп берүү актыларын Бишкек шаарынын мэриясынын бекитүүсүнө киргизсин; 

- юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өткөрсүн; 

- ушул токтомдон келип чыккан башка чараларды кабыл алсын. 

4. Төмөндөгү муниципалдык ишканалар жоюлсун: 

- "Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары"; 

- "Бишкекжарнак". 

5. Жоюу жол-жоболорун жүзөгө ашыруу үчүн төмөндөгүлөр түзүлсүн: 

- "Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" муниципалдык ишканасын жоюу боюнча 

комиссия 4-тиркемеге ылайык курамда; 

- "Бишкекжарнак" муниципалдык ишканасын жоюу боюнча комиссия 5-тиркемеге ылайык 

курамда. 

6. Ушул токтомдун 5-пунктунда көрсөтүлгөн жоюу боюнча комиссиялары: 

- муниципалдык ишканаларды жоюу боюнча тийиштүү иш-чараларды эки айлык мөөнөттө 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүшсүн; 

- иштин жыйынтыктары боюнча Бишкек шаарынын мэриясына жоюу баланстарын бекитүүгө 

беришсин. 
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7. "Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" жана "Бишкекжарнак" муниципалдык 

ишканаларынын жетекчилери: 

- муниципалдык ишканаларды жоюу тууралуу Кыргыз Республикасынын Юстиция 

министрлигинин Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгына үч күндүк мөөнөттө белгиленген тартипте 

билдиришсин; 

- муниципалдык ишканалардын жоюла тургандыгы жөнүндө кызматкерлерге үч күндүк 

мөөнөттө жазуу жүзүндө кол тамга койдуруу менен эскертишсин; 

- Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдары тарабынан каралган зарыл чараларды 

жүргүзүшсүн. 

8. Жоюу боюнча комиссиялар зарылчылык жаралганда Бишкек шаарынын мэриясынын 

аймактык жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн адистерин өз ишине белгиленген тартипте тартууга укуктуу 

деп белгиленсин. 

9. Ушул токтом менен анда көрсөтүлгөн маалыматтар, ошондой эле мамлекеттик кайра 

каттоодон өткөрүү үчүн берилген документтердеги маалыматтар анык жана мыйзам менен 

белгиленген учурда юридикалык жактарды кайра каттоо маселеси тийиштүү мамлекеттик органдар 

жана (же) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылгандыгы ырасталат. 

10. Төмөндөгүлөр күчүн жоготту деп табылсын: 

1) Бишкек шаарынын мэриясынын 2016-жылдын 3-августундагы № 90 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын Муниципалдык менчик башкармалыгын кайра уюштуруу жөнүндө" токтому; 

2) Бишкек шаарынын мэриясынын 2016-жылдын 14-декабрындагы № 172 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын жер ресурстар башкармалыгы" жана "Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык 

мүлк башкармалыгы" мекемелеринин жоболорун, түзүмдөрүн, штаттык расписаниелерин жана 

бөлүштүрүү балансын бекитүү жөнүндө" токтому; 

3) Бишкек шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 4 "Бишкек токтотмолору 

жана унаа туруктары" муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө" токтому; 

4) Бишкек шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 5 "Бишкекжарнак" 

муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө" токтому; 

5) Бишкек шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 4-февралындагы № 29 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын башкармалыктарынын түзүмү жана штаттык саны жөнүндө" токтомунун 1-пунктунун 5 

жана 6-пунктчалары; 

6) Бишкек шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 2-апрелиндеги № 49 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 5 "Бишкекжарнама" муниципалдык ишканасын түзүү 

жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому; 

7) Бишкек шаарынын мэриясынын 2019-жылдын 5-сентябрындагы № 99 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын 2019-жылдын 22-январындагы № 4 "Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" 

муниципалдык ишканасын түзүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому; 

8) Бишкек шаарынын мэриясынын 2020-жылдын 24-мартындагы № 28 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын Жер ресурстар башкармалыгынын ишмердүүлүгүнүн кээ бир маселелери жөнүндө" 

токтому; 

9) Бишкек шаарынын мэриясынын 2021-жылдын 29-январындагы № 26 "Бишкек шаарынын 

мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу тармагынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө" токтому. 

11. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Бишкек шаарынын биринчи вице-мэрине, 

Бишкек шаарынын санариптештирүү жана транспорт маселелери боюнча вице-мэрине жана 

Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат жетекчисине жүктөлсүн. 

  

Бишкек шаарынын мэри   А.Джунушалиев 

  

    Бишкек шаарынын мэриясынын 

2022-жылдын 15-январындагы 
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№ 3 токтомуна 

2-тиркеме 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү 

башкаруу боюнча департаментинин 

ТҮЗҮМҮ 

(Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 5-апрелиндеги № 48 

токтомунун редакциясына ылайык) 

 

  

Вице-мэр   Т.Орозов 

  

    Бишкек шаарынын мэриясынын 

2022-жылдын 15-январындагы 

№ 3 токтомуна 

3-тиркеме 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлктү 

башкаруу боюнча департаментинин  

ШТАТТЫК САНЫ 



Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 15-январындагы № 3 токтому 

4 

(Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 5-апрелиндеги № 48 

токтомунун редакциясына ылайык) 

№ Кызмат орундардын аталышы Штаттык бирдиктердин саны 

1. Жетекчилиги 

1 Директор 1 

2 Директордун орун басары 3 

Жыйынтыгы: 4 

2. Муниципалдык жерлердин рыногу бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 4 

3 Жетектөөчү адис 3 

4 Адис 1 

Жыйынтыгы: 9 

3. Жеңилдетилген типтеги объекттер бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 2 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 1 

Жыйынтыгы: 6 

4. Шаардык мейкиндикти өнүктүрүү жана жарнама бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 3 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 2 

Жыйынтыгы: 8 

5. Кадр иштери, документтик камсыздоо жана коомчулук менен байланыш бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 2 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 1 

Жыйынтыгы: 6 

6. Юридикалык бөлүм 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 2 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 2 

Жыйынтыгы: 7 

7. Финансы жана ижара төлөмдөрүн эсепке алуу бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 2 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 1 



Бишкек шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 15-январындагы № 3 токтому 

5 

Жыйынтыгы: 6 

8. Муниципалдык менчикке мониторинг жана аналитика жүргүзүү бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 1 

3 Жетектөөчү адис 1 

4 Адис 2 

Жыйынтыгы: 5 

9. Муниципалдык мүлктү ижаралоо жана рыноктор бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 2 

3 Жетектөөчү адис 2 

4 Адис 3 

  10. Муниципалдык мүлктү ижаралоо жана рыноктор бөлүмүнүн муниципалдык 

рыноктор маселелери боюнча сектору 

1 Сектор башчысы 1 

2 Башкы адис 1 

3 Жетектөөчү адис 1 

Жыйынтыгы: 11 

11. Муниципалдык менчикти эсепке алуу жана укук белгилөөчү документтер бөлүмү 

1 Бөлүм башчысы 1 

2 Башкы адис 3 

3 Жетектөөчү адис 3 

4 Адис 1 

12. Муниципалдык менчикти эсепке алуу жана укук белгилөөчү документтер бөлүмүнүн укук 

белгилөөчү документтер сектору 

1 Сектор башчысы 1 

2 Башкы адис 1 

3 Жетектөөчү адис 1 

Жыйынтыгы: 11 

13. Техникалык тейлөөчү персонал (ТТП) 

1 Бухгалтер 2 

2 Катчы 3 

3 Администрациялык-чарба бөлүгүнүн башчысы 1 

4 Архивариус 1 

5 Көчүрмө-көбөйтүүчү техниканын башчысы 1 

Жыйынтыгы: 8 

14. Кенже тейлөөчү персонал (КТП) 

1 Кызматтык автомобиль айдоочусу 1 

2 Кызматтык жайларды тазалоочу 3 

3 Имараттарды тейлөө жана утурумдук оңдоо боюнча 

жумушчу 

1 

4 Короо тазалоочу 1 
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Жыйынтыгы: 6 

Бардыгы: 87 

  

Вице-мэр   Т.Орозов 

  

    Бишкек шаарынын мэриясынын 

2022-жылдын 15-январындагы 

№ 3 токтомуна 

4-тиркеме 

"Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" 

муниципалдык ишканасын жоюу боюнча 

КОМИССИЯ 

"Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" муниципалдык ишканасынын директору, 

комиссиянын төрагасы; 

"Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" муниципалдык ишканасынын башкы бухгалтери, 

комиссиянын төрагасынын орун басары. 

Комиссия мүчөлөрү: 

Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын турак жай-коммуналдык чарба 

бөлүмүнүн башкы адиси; 

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин Бишкек финансы 

башкармалыгынын муниципалдык баалуу кагаздар жана муниципалдык ишканаларды каржылоо 

бөлүмүнүн башкы адиси; 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлк башкармалыгынын муниципалдык мүлк 

реестрин жүргүзүү бөлүмүнүн башкы адиси; 

"Бишкек токтотмолору жана унаа туруктары" муниципалдык ишканасынын юристи. 

  

Аппарат жетекчиси   М.Исаков 

  

    Бишкек шаарынын мэриясынын 

2022-жылдын 15-январындагы 

№ 3 токтомуна 

5-тиркеме 

"Бишкекжарнак" муниципалдык ишканасын жоюу боюнча 

КОМИССИЯ 

"Бишкекжарнак" муниципалдык ишканасынын директору, комиссиянын төрагасы; 

"Бишкекжарнак" муниципалдык ишканасынын башкы бухгалтери, комиссиянын төрагасынын 

орун басары. 

Комиссия мүчөлөрү: 

Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратынын санариптештирүү жана транспорт 

бөлүмүнүн башкы адиси; 
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Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин Бишкек финансы 

башкармалыгынын муниципалдык баалуу кагаздар жана муниципалдык ишканаларды каржылоо 

бөлүмүнүн башчысы; 

Бишкек шаарынын мэриясынын Муниципалдык мүлк башкармалыгынын муниципалдык мүлк 

реестрин жүргүзүү бөлүмүнүн начальниги; 

"Бишкекжарнак" муниципалдык ишканасынын юристи. 

  

Аппарат жетекчиси   М.Исаков 

  

 


