Неофициальный перевод

ОШ ШААРЫНЫН, ОШ ОБЛУСУНУН
НООКАТ ЖАНА КАРА-СУУ
РАЙОНДОРУНУН КОМӨНДАНТУРАСЫНЫН
БУЙРУГУ
2020-жылдын 30-марты № 8 б

Өзгөчө абал киргизилген Ош шаарынын, Ош
облусунун Кара-Суу жана Ноокат райондорунун
аймагында ар кандай кыйын абалга,
медициналык жардамга туш болгон жарандарга
жардам берүү үчүн мобилдик топторду түзүү
жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2020-жылдын
24-мартындагы ПЖ № 56 Жарлыгы Ош облусунун, Ош
шаарынын,
Ноокат
жана
Кара-Суу
райондорунун
аймактарында өзгөчө абал жарыяланып, комендантши
25.03.2020-жылдагы № 5 буйругу менен аталган аймактарда
саат 20:00ден саат 07:00ге чейин коменданттык саат
киргизилип, жарандардын кээ бир укуктары жана эркиндиктери
чектелген.

Приказ комендатуры г. Ош, Ноокатского и
Кара-Суйского районов Ошской области
30 марта 2020 г. № 8 б

«О создании мобильных групп для

оказания помощи гражданам, оказавшихся
в сложной ситуации, и медицинской
помощи на территории г. Ош, КараСуйского и Ноокатского районов Ошской
области, где введено чрезвычайное
положение»
Указом Президента КР от 24 марта 2020 года № 56 объявлено
чрезвычайное положение на территории г. Ош, Ноокатского и
Кара-Суйского районов Ошской области, Приказом № 5 от
25.03.2020 г. введен комендантский час на указанной
территории с 20:00 до 7:00, в связи с чем некоторые права и
свободы граждан ограничены.
Учитывая, что граждане могут сталкиваться с различными
трудными ситуациями в районах, где введено чрезвычайное
положение и введен комендантский час, а также в целях
оказания им помощи,

Өзгөчө абал жана коменданттык саат киргизилген
ПРИКАЗЫВАЮ:
аймактарда жарандардын ар кандай кыйын абалдарга туш
болушу мүмкүндүгүн эске алып, аларга жардам берүү 1. Создать две мобильные группы из числа сотрудников
максатында
Управления внутренних дел по Ошской области.

БУЙРУК КЫЛАМ:

2. На территориях, где объявлено чрезвычайное положение и
1. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын введен комендантский час, создать первую мобильную
группу с целью перевозки граждан, оказавшихся в различных
кызматкерлерикен эки мобилдик топ түзүлсүн.
сложных ситуациях, на автомобиле «Toyota Camry» с
2. Биринчи мобилдик топ - Өзгөчө абал жана государственным номером 02KG082ABU - в следующем
коменданттык саат киргизилген аймактарда ар кандай кыйын составе:
абалдарга туш болгон жарандарды автоунаа менен керектүү
болгон жерлерге жеткирүү максатында мамлекеттик белгиси - заместитель начальника СПЭНП Ошского УВД, майор Абдиев
02KG082ABU "Тойота камри" автоунасы менен төмөндөгүдөй М.
курамда түзүлсүн:
- старший лейтенант милиции, уполномоченный старший
- Ош ОИИБдин ЭММКАКтын начальнигинин орун басары оперативник СПЭНМ Ошского УВД, Акбураев К.
милициянын майору Абдиев М.

- полномочный представитель СПЭНМ Ошского УВД, капитан
- От ОИИБдин ЭММКАКтын ыйгарым укуктуу улук опер милиции Аманкулов Р.
өкүлү милициянын ага лейтенанты Акбураев К.
3. Создать вторую мобильную группу – для оказания
- Ош ОИИБдин ЭММКАКтын ыйгарым: укуктуу опер өкүлү медицинской помощи гражданам, нуждающимся в
медицинской помощи на карете скорой помощи Медицинской
милициянын капитаны Аманкулов Р.
службы УВД по городу Ош и Ошской области, в следующем
3. Экинчи мобилдик топ - медициналык жардамга муктаж составе:
болгон атуулдарга жардам көрсөтүү боюнча Ош ОИИБдин Ош
шаары жана Ош облусу боюнча Медициналык кызматынын тез - Атамкуловой Б., сотрудницы медицинской службы УВД по г.
жардам көрсөтүүчү кызматтык автоунаасы менен төмөнкү Ош и Ошской области.
курамда түзүлсүн:
- Ашимбай кызы А., сотрудницы медицинской службы УВД
- Ош ОИИБдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча города Ош и Ошской области.
Медициналык кызматынын кызматкери Атамкулова Б.

- Мамытова А., сотрудника медицинской службы УВД г. Ош и
- Ош ОИИБдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча Ошской области.
Медициналык кызматынын кызматкери Ашимбай кызы А.
- Муртазиева А., сотрудника медицинской службы УВД в г. Ош
- Ош ОИИБдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча и Ошской области.
- Карыбек уулу А., сотрудника медицинской службы УВД
- Ош ОИИБдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча города Оша и Ошской области.
Медициналык кызматынын кызматкери Муртазиев А.
4. Т. Кожоеву: - предоставить вышеуказанным работникам
соответствующие средства индивидуальной защиты.
Медициналык кызматынын кызматкери Мамытов А.

- Ош ОИИБдин Ош шаары жана Ош облусу боюнча 5. Выполнение требований приказа возложить на
Медициналык кызматынын кызматкери Карыбек уулу А.
подполковника милиции Шералиева С., начальника СПЭНМ
4. Ош ОИИБдин КБГЧнын начальниги Т.Кожоевге: жогоруда Ошского УВД, полковника милиции Кожобаева Н. и
аталган кызматкерлер тийиштүү жеке медициналдык коргонуу начальника медицинской службы Ошского УВД, полковника
Амираева Н.
каражаттар менен камсыздалсын.
5. Буюрманын талаптарын аткаруу Ош ОИИБдин КККнын
начальнигин орун басары милициянын подполковники
Комендант,
С.Шералиевге, Ош ОИИБдин ЭММКАКтын начальниги
полковник милиции
милициянын полковниги Н. Кожобаевге жана Ош ОИИБдин Ош
шаары жана Ош облусу боюнча Медициналык кызматынын
начальниги ички кызматынын полковниги Н. Амираевге
жүктөлсүн.
Комендант
милициянын полковниги

Нурдинов М.А.

Нурдинов М.А.

