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“0рт жана техникалык коопсуздукту 
камсыз кылуу женунде”

Кыргыз Республикасынын ©кметунун 22.08.2018-ж. №381 “Кыргыз
Республикасында ерт коопсуздугунун эрежелери” Токтомуна ылайык жана 
Кыргыз Республикасынын "0рт коопсуздугу женунде" мыйзамынын 4-,5- 
беренелеринин негизинде, КМТУда ерт коопсуздугунун эрежелерин сактоо жана 
камсыздоо максатында буйрук берем:

1. Жалпы университет боюнча эмгекти коргоо, техника жана ерт 
коопсуздугуна жоопкер жана уюштуруу иштерин жургузуу башкы инженер А. М. 
Иманалиевке жуктелсун.

2. Окуу имараттарында жана жатаканаларда эмгекти коргоо, техника жана ерт 
коопсуздугуна жоопкер болуп темендегу кызматкерлер бекитилсин:

№1 окуу имараты жана анын аймагы - комендант Аскарова К. А.;
№2 - окуу имараты жана анын аймагы - комендант Цветкова Е. Н.;
№3,4,5 - окуу имараттары жана алардын аймагы - комендант Бекбоева Д.;
№1- жат а кап а жана анын аймагы -  комендант Джумадылова Н.Д;
№2- жатакана жана анын аймагы -  комендант Арзымбаева Д/Г.;
№3- жатакана жана анын аймагы -  комендант Мамытова Б/Г.
УМКФ -  декан Маткеримов Т.Ы.;
ЭФ -  декан Галбаев Ж.Т;
ТФ -  декан Джунушалиева Т.Ш.;
МФТ декан Кабаева Г.Дж.;
КГТИ -  директор Усупкожоева А.А.;
ИЭФ -  директор Бексултанов А.А.;
ЭТИ - директор Абдуллаева Г.О.;
БББПИ- директор Борукеев Т.С.;
Политехникалык коллеж..директор Турусбекова 1 ГК'.;
Лицей -  директор Исаева А.И.;
“Текник” ББ -  директор Курманалиев Б.К.;
“Технолог” О0Б -  директор Коджегулова Д. А.

3. Эмгекти коргоо, техника жана ерт коопсуздугуна жоопкер адамдар бир 
жылда эки жолу (1-январь, 1-август) КТЭКЖК белумуне ерт коопсуздугунун 
эрежелерине ылайык белгилеринин комплекта жана алгачкы ерт ечуруучу 
каражатгары женунде маалымат беришсин.

4. Кызматка кабыл алынганда техника коопсуздугу боюнча жана ертке карты 
баштанкы нускамадан етуу КТЭКЖК белумуне жуктелсун.



5. Факультетгердин декандары, институттардын, коллеждин, лицейдин 
директорлору жана белум башчылары ездеруне тиешелуу белумдерде:

• эмгекти коргоо, техника жана ерт коопсуздугу боюнча жооптууларды 
(кафедраларда — кафедра башчысы; лабораторияларда -  лаборатория 
башчысы) дайындашсын;

в бир жуманын ичинде КТЭКЖК бвлумуне ерт коопсуздугу боюнча 
кызматкердин аты-жену кафедрасы, лабораториясы, белмелердун номерин, 
телефон номери жазылган тизмелерди беришсин.

6. Техника коопсуздугу жана ерт коопсуздугун камсыз кылууга жооптуулар 
темендогудвй иш-чараларды аткарышсын:

• кызматкерлер менен студенттердин арасында ерт коопсуздугунун 
эрежелеринин сакталышын жана ерт коопсуздугу боюнча нускаманын 
аткаралышынын камсыздоо жана кеземелдее;

• кызматкерлер менен студенттерге иш ордундагы нускаманы ез учурунда 
откоруу;

• ерт вчуруу каражаттарын максаттуу турдв гана колдонуу;
• чыгуучу жолдордо тоскоолдук жаратпоо (ар кандай буюмдардын 

топтолушу);
• ар бир белмеде ерт коопсуздугу боюнча эреженин эскертмеси жана 

жооптуу адамдын аты-жену жазылган тактачаны керунуктуу жерге 
орнотуу;

• белмеледун ачкычтарын университеттин вахтасына тапшыруу.
7. Техника коопсуздугу жана ерт коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш- 

чараларын кеземелдеону КТЭКЖК болумуно жуктелсун.
8. Системдердин техникалык абалын, иштоо жана талапка ылайык 

колдонуулушу боюнча жоопкерчйлик темендёгу кызматкерлерге жуктелсун:
• башкы инженер А. М. Иманалиевге - желдетуу, жылуулук беруу, ички 

ерт ечурууге колдояуулучу суу гутугу (пожарный шкафтар менен 
жогорулатып суу буручтердун техникалык абалдары менен курамы);

• энергетика боюнча жетектеечу адис Э. Т. Ашымбаевге - электрдик 
орундамалар жана электртуйундеру.

9. КМТУнун 0 2.02.2018-ж. №1/25 “КМТУда ерт жана техникалык 
коопсуздугун камсыздоо женунде” буйругу колдонуудан алынсын.

10. Буйруктун аткарылышын кеземелдее иши АЧИ боюнча проректор А. Р, 
Бекбоевге жуктелсун.
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