
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГИ 
Б.ОСМОНОВ АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД МАМЛЕКТТИК УНИВЕРСИТЕТЫ 

Мамлекеттик тил жана социалдык иш боюнча проректорунун алдындагы жыйынын

ПРОТОКОЛУ

24-январь 2022-жыл № 9 Жалал-Абад ш.

Терайым: А.Д.Доранава 
Катчысы: Базарбек кызы У.
Чакырыл гандар: 10 
Катышкандар: 8

КУН ТАРТИБИ:
1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жургузуу боюнча текшеруунун 

жыйынтыгы боюнча.
2. 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарган иштердин отчеттору боюнча 

УГУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  КРнын Президентинин 

алдындагы улуттук мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан тузулген комиссиянын 
графигине ылайык 2020-жылдын 19-январь куну биздин университеттин иш 
кагаздарынын мамлекеттик тилде жургузулушу женунде текшеруусу болуп етту. 
Текшерууге келген комиссиянын составы 5 кишиден турат, ал ар:

Текшеруунун негиги максаты жардам беруу болгону менен иш кагаздарын 
мамлекеттик тилде жургузулушун мыкты децгээлде корсете албаганыбыз байкалды. Ал 
кемчиликтер, МТБнын иш пландары, аткарылган иштердин отчеттору, мамлекеттик тилди 
жайылтуу саясатына тиешелуу нормативдуу документтердин жоктугу, берилген 
тапшырмалар боюнча ар бир тармакка кулактандырып, иш кагаздарынын кээ бир 
кемчиликтерин ондолбогондору жана белгиленген мезгилде комиссиянын кароосуна алып 
келуулерунун уюшулбаганы. Булардын баары эскертилип МТБнын башкы адиси 
Кубанычбек Бекболотович сизге айтылган эле, колго алышыцыз керек болчу. Эгерде ушул 
иштердин баары тиешелуу нукта жургузулгенде, бугунку административдик кецеште 
жакшы сез укмакпыз...

Университеттеги иш кагаздарын тиешелуу талаптарга жооп бере тургандай кылып 
ырастоо учун, КР Окметунун 2020-жылдын 3-мартындагы №120 токтомуна ылайык 
Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу нускаманы тез аранын 
ичинде китепче кылып чыгарып, 2022-жылдын 28-январында боло турган окумуштуулар 
кецешинде таратылуусу керектигин административдик кецештинин чечиминде кабыл 
алынды. Андыктан тез аранын ичинде типтуу нускаманын тиркемелерин ирээттеп 
басмаканадан чыгаруу керек жана ошол типтуу нускамасынын университетке тиешелуу 
пункттарына таянып, университеттин тармактарынын тиешелуу иш кагаздарынын 
тиркемелерин тиркеп колдонмо даярдап, семинар уюштуруп еткеруу керек.

ЧЫГЫП СУЙЛОШТУ:
Мамлекеттик тил белумунун башкы адиси К.Б.Калчекеев -  келген комиссия келе 

берет. Иштер журуп жатат, тармактарга, белумдерге кулактандыргамын. Болот бары. 
Иштерди жасайбыз... болуп жатпайбы....

ТОКТОМ КЫЛАТ:
1.1. Университеттин иш кагаздарын мамлекеттик тилде жургузуу боюнча кемектешуу 

МТБнын кызматтык милдеттерин аткарылсын.



1.2. Кыргыз Республикасында иш кагаздарын жургузуу боюнча типтуу нускаманы тез 
китепче кылып чыгаруу жана ошол типтуу нускамасынын университетке тиешелуу 
пункттарына таянып, университеттин тармактарынын тиешелуу иш кагаздарынын 
тиркемелерин тиркеп колдонмо даярдап, семинар уюштуруп еткеруу МТБга жана 
жоопкерчилик белумдун башкы адиси К.Б.Калчекеевге жуктелсун.

УГУЛДУ:
Университеттин МТСИ боюнча проректору А.Д.Доранова -  2021-2022-окуу 

жылынын биричи жарымында аткарылган иштердин отчетторун даярдоо бардык 
болумдерге айтылган. Даярдасаиыздар керсетсецуздер.

ЧЫГЫП СУЙЛеШТУ:
Маданий-эстетикалык борбордун жетекчиси Н.Г.Шамуратов, жетектеочу адиси 

Ы.А.Шаимкулов МП врачы Н.Ибраимова, ЖК терагасы А.Усенов -  2021-2022-окуу 
жылынын биричи жарымында аткарылган иштердин отчетторунун жумушчу вариантын 
даярдап бутуп калдык, бир сыйра текшерип талкуулап анан чыгарып папкаларга 
тиркейбиз.

ТОКТОМ КЫЛАТ:
2.1. 2021-2022-окуу жылынын биричи жарымында аткарган иштердин отчетторун 
толуктоолор менен кабыл алынсын.

МТСИ проректор: </■ Ссс Доранова А.Д.

Катчы: Базарбек к.У.


