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№95 МГ терроризмге каршы коопсуздук боюнча 

ЖОБО 
1. Терроризмге каршы аракеттенүүнү уюштуруу негизги мыйзам актылары жана башка 

ченемдик укуктук документтер менен жөнгө салынат: «Экстремисттик аракеттерге каршы 

аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (КР 2009-жылдын 20-

февралындагы № 60 Мыйзамынын, 2013-жылдын 8-майындагы № 66 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 2014-жылдын 18-февралы № 32, 2016-жылдын 1-июлундагы № 97, 

2016-жылдын 2-августу № 162) 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-2022-жылдарга экстремизмге жана 

терроризмге каршы аракеттенүү боюнча программасы. Кыргыз Республикасынын 2006-

жылдын 8-ноябрындагы № 178 «Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы 

Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 8-

ноябрындагы No 178 Мыйзамы, 2016-жылдын 2-августундагы No 162, 2017-жылдын 13-

майындагы No 82, 2018-жылдын 6-августундагы No 88) 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актылары. 

2. 2. Терроризмге каршы коргоо төмөнкүлөр аркылуу ишке ашырылат: 

 мектептин антитеррордук иш-чараларынын планын ишке ашыруу; 

 окуучуларды жана мектеп кызматкерлерин билим берүү мекемесинде терроризм 

актысы коркунучу болгон жана болгон учурда иш-аракеттерге даярдоо. 

Администрациянын иши уюштуруучулук жана техникалык чаралардын комплексин ишке 

ашырууга багытталган, алардын ичинен эң негизгилери: 

 Билим берүү мекемесинин коопсуздук көзөмөлүн чыңдоо; 

 мектеп имараттарын жана короосун күнү-түнү кайтарууну уюштуруу, кайтаруунун  

милдеттерине төмөнкүлөр кирет:  

 физикалык коопсуздукту жана кооптуу көрүнүштөрдү жана кырдаалдарды өз 

убагында табуу жана алдын алуу үчүн контролдоо;  

 өрт коопсуздугуна көзөмөл жүргүзүү;  
 Имараттарга жана мектептин аймагына жарандардын жана жабдуулардын 

уруксатсыз кирүүсүнө жол бербөөчү кирүүлөрдү көзөмөлдөө режимин камсыз 

кылуу, кызматкерлерди жана окуучуларды зомбулук аракеттеринен коргоо; 

инженердик-техникалык арматуралар (тосмолор, темир эшиктер, селкинчектер) 

жана инженердик-техникалык жабдуулар (сигнализация) менен камсыз кылуу; 

кирүүнү чектөө жана контролдоо; 

 Өрт сигнализациясы менен камсыздуулугу; 

 Тынчсыздануу чакыруу кнопкасы менен камсыздуулугу; 

 турникеттин орнотулуусу; 

 келүүчүлөрдүн реестр журналын жүргүзүү; 

 алынып келинген (импорттолуучу) товарларга жана кол жүктөрүнө күнү-түнү 

көзөмөлдөө; 

 мектептин тегергинде ээси жок унааларды табуу мүмкүнчүлүгү мүмкүн болушунча 

“жок” дегенге чейин кыскартылат; 

  өрт коопсуздугун камсыз кылуу; 

 билим берүү мекемесинин айланасынан катуу тиричилик калдыктарын өз убагында 

чыгаруу; 



 класстар үчүн жайларды, чарбалык бөлмөлөрдү күн сайын профилактикалык 

көзөмөлдөө, торлордун жана тосмолордун абалын текшерүү; 

 Ай сайын китепкананын фондунда экстремисттик адабияттардын бар-жоктугун 

текшерүү; 

    Мекеменин коопсуздугу – бул мекеменин күнүмдүк коопсуз иш-аракетине 

функционалдык даярдыгын камсыз кылуу, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн шарттарды 

түзүү максатында жергиликтүү бийлик органдары, укук коргоо органдары, көмөкчү 

кызматтар, коомдук уюмдар менен биргеликте ишке ашырылуучу уюштуруу-техникалык 

чаралардын жана иш-чаралардын жыйындысы. окуучулардын жана кызматкерлердин 

өмүрүн жана ден соолугун сактоо, мүмкүн болгон террористтик актылардан, 

авариялардан, өрттрдн, авариялардан жана башка өзгөчө кырдаалдардан Мекеменин 

материалдык баалуулуктарын сактоо, ошондой эле кооптуу жана өзгөчө кырдаалдарда 

сарамжалдуу аракеттерге даяр болуу. 

Мекемелердин жашоо-тиричилигинин коопсуздугу маселелери төмөнкүлөр тарабынан 

чечилет: 

1. Мекеменин директору – Сардарбекова А.К. 

2. Функционалдык милдеттеринин чегинде жашоонун коопсуздугунун айрым 

аспектилерин камсыз кылуучу кызмат адамдары. 

Мектепте антитеррордук коргоону камсыз кылуу боюнча ченемдик-укуктук документтер 

менен системалуу түрдө иш алып барууда, билим берүү мекемесинин коопсуздук 

паспорту, маданий иш-чаралардын узактыгы боюнча коопсуздук пландары, өзгөчө 

кырдаал учурунда басылмаларды эвакуациялоо пландары иштелип чыккан. 

Терроризмге каршы аракеттенүүнүн негизги принциптеринин бири - алдын алуу иш-

чараларынын артыкчылыктуулугу, ошондуктан мектепти антитеррордук коргоонун 

негизги чаралары болуп алдын алуу жана алдын алуу чаралары саналат. Бул ишке 

төмөнкүлөр кирет: 

 терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча жыйындарды, 

брифингдерди өткөрүү жана жолугушууларды пландаштыруу; 

 коопсуздук чараларын ишке ашырууга үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү; 

 укук коргоо органдары жана башка кызматтар, ата-энелер жамааты менен өз ара 

аракеттенүүнү уюштуруу. 


