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Ала-Бука райондук билим берyy болуму
ЛЬ15-буйруryнан кочyрмо

15-ноябрь 2021-ясыл

Алпбекова Нурry" - Ж,Боконбаев атындагы Ns15 жалпы орто билимберууlу мекгебинин
директору ден-соолуryна байланыштуу дарыланып жаткандыкган
202 l -жылдын 1 5-ноябрынан убактьtлуу директордун милдетин
аткарып туруУ YчYн тарых мугt}лими Маматова дсияга уруксат берилсин.

Негизи : Ондyрyштyк зарылчылык.

Ала-Бука райондук билим берyy
болумунун кадрлар боюнча адЙси: К.Атаханов
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Ала-Бука айылщ.
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<Жетекчи кадрды
даиыIцоо жонYIцо)

Алибекова IIурryл

с.Ала-Бука
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Irегизи: Оri.iцруштрi зарьLIrrчьцьк.
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Ала-Бука
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ТРИtШТеЛГеН) арызын *urйrurfr, чечим кабыл
*u*п.пЪ-r;.^#Н:Ifi"#rТ:IНТЫгын арыз ээсине жаIrа бИЛдир"п по.цуrду cypa'u". 'u РайОНдук

Ji tl

Тиркеме: Н.Алимбекованын
аУДИО ЖаЗДЪIРУУСУ МИкро фоЪrп#u"'ЁilХН":УП 

НУСКаСЫ З баРаКТа тиркелет,
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ч}j.рIыз рЕспуБликАсы
ЖДЛДЛ-ДБДД ОБЛАСТЫ

АлА-БукА гайоrцvк
. __мАмлЕквттикАДМИНИСТРДЦИЯСЫ

730700. Аlа-Бука{ыштагы Ибрммов к, 37
ракс, +996 (0-J74l) 5_07-09

e-mat |:а|а-Ьчkа _rga(@mail. rч
э/э:440802I tOIOOqSOt

#ifii:жffiiffiffi,
го_с_удАрствЕннАя
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ИУРК:20104569
ДqН: ql1091992i02lб

72070j, с, Алзл-!чlа ул. Ибраимова, 37
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e-ma]l : аIа-Ьчkа_гgа@mаiI. rч

р/с:440802 l l0l00450l
оКПо: 20l04569
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,{ J- t r 2021-яс ль
На Jф Н-202 от 24.1 .
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Ала-Бука айылдык аймагынын
Щосryк айылынын ryрryну
Н. Алибековага

АЛа-БУКа 
л райондук мамлекеттик202i-жылдын zi-по"dр",,,дu райондук ф1{'Т:о'rТ"'u""fiТ#frжетекчисинин yстyнон жазган арызыцыз, 

_р_айондук мамлекеттик
:irffi;::x:""" да 2021-жылды н 24-нояб;Ь" н-2о2сандуу каты менен

Арызды кароону районд::{ мамлекетик администрациясынынкомпетенциясына кирбегендиктен мыйзамдуу чечим кабыл алуу yчунрайондук ички иштер ourryry"o жана раtондук прокуратурага, J\b 18 шайлоо
;:Y"Ж:"оrffiО;;fiЖurr:Оо" каtтаруу координациялык тобуна

Райондук ички иштер бо_луму тарабынан жогоруудагы факт боюнчабузуулардын, жоруктун же боболсо пrrrrйrrrн курамы аныкталбагандыгыбилдирлг ен. (м а ал blful Qm muр к ел е m)
Ошондой эле 26.1l.ZOZI.

короодо,райондукбилим.Ъpйё:Ъ-?Х1"""ЁIНJ:Уiliiiffi 
ff :;iH:;кызматынан бошотуулгандur"i* мааJIымдайбыз.

Тиркеме: 2 баракта тиркелет.

Аким

С.Багыцев
03741-5 07 02

Атк:
Тел:

Н.Сатаров



Кыргыз РвспуьлиItАсы
ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ

ЖАЛАЛ-АБАД ОБЛАСТЫК
ИЧКИ ИШТЕР БАШКАРМАЛЫГЫ

АЛА_БУКА РАЙОНДУК
ИЧКИ ИШТЕР БОЛYМY

КЫРГЫЗСКДЯ РПСПУЬЛИКА
пдш{LIстЕрств о вrгутршшйх двлУПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЙiБЛ
жАлАл-АБАдской овлдсi;

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛАЛА-БУКИНСКОГО РАЙОНА7l5720, Ала-Бука айылы, Мамырбеков коч. 54
7 I 5720, с. Ала-Бука, ул. Мамырбекова 54

Ала-Бука райондук
мамлекеттик администрациясынын
башчысы-аким
Н.Б.Сатаровго

лlаалымаm rtун: Ала-Бука районунун,
Ала-Бука айыл окметyно караштуу
!остук айылынын тургуну,
20.09, 1 972-жыль, .yyn.bn''
Н.Т.Алимбековага

СИЗДеРДеН, 202l-ЖЫЛДЫН 24-ноябрь куну JФН-202 чыгыш саны менен, дла_БукаРИИБне келип тYшкон, Ала-Бука Райо:tl,цуд Б"_ф;" айыл eKMeTYHo караштуу Щостукайылынын Ж.Бекенбu." ur"rпдЬ.", itЪ15 жалпьi б;;;'а.рууоу opro,,,i.nr.O"n"H директоруН,АлимбеКованын, Ала-Бука райондукл!уим берyу ОЬпу*ч"у" п.*r"пr".rнин YстYнонжазган арызы каралып, аталган факты 2021-жылдilн 24-ноябрь куну Дла-Бука РИИБдинмэЖ АМСна о2-о28-2О21-00073Ъ caнbi менен каттаJIып, аJIдын ала териштируY иштериаТалган РИИБдин ЖорУктар ЖонYнДо иштер тобунун ыйгарым укуктуу кызматкери,милициянын ага лейтенанты Ч.Азимбаеu.. ruйurрriп.Ьп.
Жогоруда корсотYлген факты, Ала-Бука Ъииьд", Жоруктар жонYндогY иштертобунун кызматкерлери тараб"пuп,onyk кандуу текшерилип, откорyлгон иш-чаралардынжыйынтыгында, корсотYлгон фактыд.l ОузуулЬрдыFI, )i(opyкTyц х(е болбосо кылмыштынКУРаМДаРЫ аНЫКТаЛбаГаНДЫГЫНа байЛаНurr.уу, топтолгон материаJI 2021-жылдын 25_

H,fJi";,1Hr}lT*|28-2O21-000040 
СаНЫ Менен Номенклатурапык ишке чыгышталып,

Ала-Бука РИИБдин начальнигини
МИЛИЦИЯНЫН ПОДПОЛКОВН}IГИ

Н.Сарыев

Атк
Тел,

Ч.Азимбаев
0(507) 824848


