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Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу 

Мамлекеттик материалдык резервдер фонду тарабынан берилүүчү социалдык 

мааниге ээ азык-түлүк товарларын сатуу тартиби жөнүндө 

ЖОБО 

 

 

I. Жалпы жоболор 

 

1. Ушул Жобо Аламүдүн айылдык кеңешинин жергиликтүү жамаатынын уставына 

ылайык иштелип чыкты жана Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар 

министрлигине караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду (мындан ары – КР 

ӨКМге караштуу ММРФ) тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-түлүк 

товарларын сатуу негизин жана тартибин белгилейт. 
2. Ушул Жободо төмөнкүдөй негизги терминдер жана түшүнүктөр пайдаланылат: 

социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарлары - тизмеги Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген, калктын биринчи даражадагы 

керектөөлөрүн канааттандыруучу үчүн тамак-аштын базалык продуктулары; 

социалдык текче - КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык 

мааниге ээ азык-түлүк товарларын жайгаштырууга жана көрсөтүүгө арналган жана 

пайдаланылган соода жайы; 

соода объектиси – товарларды жайгаштырууга, көрсөтүүгө, сатып алуучуларды 

тейлөөгө жана товарларды сатууда сатып алуучулар менен акчалай эсеп жүргүзүүгө 

арналган жана пайдаланылган имараттар, курулмалар, соода базарлары, убактылуу 

курулмалар. 

 

 
II. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ 

азык-түлүк товарларын сатуу тутумунун принциптери 

 

3. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу даректик принцип боюнча Аламүдүн айыл өкмөтүнүн соода 

объектилериндеги “социалдык текчелерди” иштетүү аркылуу жүзөгө ашырылат. 

 

 

III. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ 

азык-түлүк товарларын сатуу тутумунун максаттары 
 

4. Аламүдүн айыл өкмөтүнүн соода объектилериндеги “социалдык текчелерди” 

иштетүү аркылуу КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге 

ээ азык-түлүк товарларын сатуу төмөнкү максаттарды аткарууга багытталган: 

- Аламүдүн айыл аймагынын тургундарынын социалдык жактан аялуу категориясын 

коргоого; 

- социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларына болгон баалардын өсүшүн 

токтотууга. 

 

 

IV. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ 

азык-түлүк товарларын сатуу тутумун уюштуруу 



 

5. Аламүдүн айыл өкмөтү “социалдык текчелер” аркылуу азык-түлүк товарларын 

сатып алуу укугуна ээ жарандардын тизмесин түзөт жана жүргүзөт. 

6. Аламүдүн айыл өкмөтү КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү 

социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларын сатууга Аламүдүн айыл аймагынын соода 

объектилери менен агенттик макулдашуу түзөт. Аламүдүн айыл өкмөтү соода 

объектилерине “социалдык текчелер” аркылуу азык-түлүк товарларын сатып алууга 

укуктуу жарандардын тизмесин берет. 

7.  Соода объектилери КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык 

мааниге ээ азык-түлүк товарларды атайын бөлүнгөн соода жайларына – “социалдык 

текчелерге” жайгаштырылат. Соода объектилерине келгендер “социалдык текченин” бар 

экендиги жөнүндө көрүнүктүү жерлердеги белгиленген типтеги жазуулар жана символдор 

менен кабарландырылат.  

8. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарлардын баасы Аламүдүн айыл өкмөтү менен макулдашуу боюнча коюлат. 

9. Соода объектилерине социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларын жеткирүүнү 

КР ӨКМге караштуу ММРФ ишке ашырат. 

10. КР ӨКМге караштуу ММРФ жеткирилүүчү социалдык мааниге ээ азык-түлүк 

товарларынын эсебин жүргүзөт.  

11.  КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан жеткирилүүчү социалдык мааниге ээ 

азык-түлүк товарлар соода объектилеринде өзүнө сатууга чейинки чыгымдарды 

(жеткирүүнү, салыктарды жана башка чыгымдарды) кошуу менен сатылат. 

12.  КР ӨКМге караштуу ММРФ ар бир жаранга сатылуучу азык-түлүк товарынын 

чектүү өлчөмүн белгилей алат. 

13. Отчеттук ай аяктагандан кийин соода объектилери Аламүдүн айыл өкмөтүнө 

“социалдык текчелер” аркылуу сатылган социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларынын 

көлөмү жөнүндө маалымат берет. 

 
 

V. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумун жетектөө 

 

14. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумун жалпы жетектөөнү Аламүдүн айыл өкмөтү ишке ашырат. 

15. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумун түздөн-түз жетектөөнү Социалдык текчелерди өнүктүрүү 

боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) ишке ашырат. Комиссия түзүү жана 

Комиссиянын курамы жөнүндө чечимди Аламүдүн айылдык кеңеши бекитет. 

 

17. Социалдык текчелерди өнүктүрүү боюнча комиссиянын түзүмү: 

1) Комиссия жетекчиси (Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары); 

2) Комиссия жетекчисинин орун басары (КР ӨКМге караштуу ММРФнын 

көзөмөлдөөчү адиси); 

3) Комиссиянын мүчөлөрү: Аламүдүн айылдык кеңешинин депутаттары, Аламүдүн 

айыл өкмөтүнүн, Социалдык өнүктүрүү министрлигинин аймактык органдарынын 

өкүлдөрү ж.б. 

18. Комиссия курамынын саны КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү 

социалдык мааниге ээ сатылуучу азык-түлүк товарларынын көлөмүн эске алуу менен 

белгиленет.  

19. Комиссиянын ишинин уюштуруучулук формасы болуп Комиссиянын отуруму 

саналат. Эгер отурумга Комиссия мүчөлөрүнүн кеминде жарымы катышса, аны өткөрүүгө 

укуктуу деп эсептелет. Комиссиянын чечими протокол менен таризделет. Комиссия 



мүчөлөрүнүн отурумуна катышкандардын жарымынан көбү добуш берсе, чечим кабыл 

алынды деп эсептелет.  

20. Комиссия төмөнкү функцияларды аткарат: 

- КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумун жетектөөнү ишке ашырат; 

- “социалдык текчелер” аркылуу азык-түлүк товарларын сатып алууга укуктуу 

жарандардын тизмесин бекитет; 

- Аламүдүн айыл аймагынын соода объектилерин тандоону ишке ашырат жана алар 

менен агенттик макулдашууларды түзүү жөнүндө чечим кабыл алат; 

- КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумунун ишине талдоо жана мониторинг жүргүзөт; 

- “социалдык текчелер” аркылуу азык-түлүк товарларын сатып алууга укуктуу соода 

объектилери, жарандар жана башка мамлекеттик жана мамлекеттик эмес уюмдар менен өз 

ара аракеттенүүнү ишке ашырат; 

- соода объектилеринин “социалдык текчелеринин” иши жаатындагы ишмердигин 

текшерет, аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча чараларды кабыл алат, ийгиликтүү 

иш тажрыйбаларын жалпылаштырат жана жайылтат; 

- соода объектилеринин жетекчилерине, ошондой эле Аламүдүн айыл өкмөтүнө 

соода объектилеринин өзгөчөлөнгөн кызматкерлерин сыйлоо өтүнүчү менен кайрылат. 

 

 

VI. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ 

азык-түлүк товарларын сатуу тутумун контролдоо  

  

21. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумун контролдоону Аламүдүн айыл өкмөтү ишке ашырат.   

22. КР ӨКМге караштуу ММРФ тарабынан берилүүчү социалдык мааниге ээ азык-

түлүк товарларын сатуу тутумунун экономикалык, социалдык жана башка натыйжалары 

жөнүндө жыйынды отчет Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан Аламүдүн 

айылдык кеңешинин кароосуна берилет. 

23. Ушул Жобо, ага толуктоолор, өзгөртүүлөр Аламүдүн айылдык кеңеши тарабынан 

бекитилет. 

 

 

 

 

 

 


