Неофициальный перевод

ОШ ШААРЫНЫН, ОШ ОБЛУСУНУН
НООКАТ ЖАНА КАРА-СУУ
РАЙОНДОРУНУН КОМӨНДАНТУРАСЫНЫН
БУЙРУГУ
2020-жылдын 31-марты № 9 б

Укук коpгo органдарынын, күч түзүмдөрүнүн
кызматкерлери тарабынан өзгөчө абал
режиминин талаптарын так сактоосун камсыз
кылууга багытталган чаралар жөнүндө

Приказ комендатуры г. Ош, Ноокатского и
Кара-Суйского районов Ошской области
31 марта 2020 г. № 9 б

«О мерах, направленных на обеспечение со
стороны сотрудников правоохранительных
органов, силовых структур строгого соблюдения
требований чрезвычайного положения»
С целью предотвращения распространения коронавирусной
инфекции, обеспечения полного соблюдения чрезвычайного
положения и комендантского часа, и непрерывного
выполнения приведенных ниже инструкций,
ПРИКАЗЫВАЮ:

Коронавирус инфекциясынын таралышын алдын алуу,
өзгөчө абал жана коменданттык саат режимин толук кандуу 1. Заместителям коменданта – командиру 8-й гвардейской
камсыз кылуу максатында токтоосуз түрдө төмөндөгү мотострелковой дивизии Генерального штаба Кыргызской
Республики в Ошском гарнизоне (Исакову У.С.), заместителю
көрсөтөелөрдү аткарууну
коменданта в Оше (Боронову М.С.), Кара-Сууйского района
БУЙРУК КЫЛАМ:
(Акпарову О.А.), Ноокатского района (Рахманову К.Т.):
1.
Коменданттын
орун
басарлары
Кыргыз
Республикасынын Генералдык Штабынын Ош гарнизонунда
жайгашкан
8-гвардиялык
мотоаткычтар
дивизиясыиын 1.1. В районах, где было объявлено чрезвычайное положение,
командири (Исаков У.С), Коменданттын Ош шаары боюнча включая санитарные и карантинные посты, во время
часа
сотрудникам
полиции,
(Боронов М.С.), Кара-Суу району боюнча (Акиаров О.А.), комендантского
правоохранительным органам, силовым структурам и другим
Ноокат району боюнча (Рахманов К.Т.) орун басарларына:
органам власти запрещается ездить без специального
1.1. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда, анын ичинде
разрешения. Уведомить коменданта по г. Ош, Ноокатскому и
санитардык-карантиндик посттордо, комендантгык саат
учурунда
ички
иштер
органдарынын,
укук
коргоо

органдарынын, күч түзүмдөрүнүн жана башка бийлик
органдарынын кызматкерлеринин атайын өткөрмө уруксат
кагазы жок автоунаалар менен жүрүүсүнө бөгөт коюлсун жана
ар бир ушундай учур боюнча Ош шаарынын, Ош облусунун
Ноокат жана Кара-Суу райондору боюнча Комендантына
билдирилсин.

Кара-Сууйскому районов Ошской области о каждом таком
случае.

3. Ош шаардык ИИ Б (Боронов М.С.), Ош ОИИБдин
начальнигинин орун басарларына жана бөлүм башчыларына,
РИИБ начальниктерине, Кыргыз Республикасынын ИИМдин
республиканын түштүк аймагында жайгашкан түзүмдөрдүн
жетекчилерине (АБП "Шумкар" №3 батальону Зикиров К.С,
КМКнын аймактар аралык башкармалыгы Бекмуратов Б.З.,
Күзөт кызматы Мухамадиев И. Ж., БМЖККК Турусбеков И. К.,
Республикалык окуу борбору Акбаев Б.Ш., ИИМдин ИКАК
№703 аскер бөлүгү Досбаев С.А.), укук коргоо органдарынын,
күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине:

Мухамадиеву И.Ю.; Турусбеков И.К., Республиканский
учебный центр Акбаеву Б.Ш., военная часть №703 МВД
(Досбаеву С.А.), руководителям правоохранительных органов,
силовых структур:

2. Шералиеву С.Т.:

2.1. Обязать сотрудников органов внутренних дел,
правоохранительных органов, силовых структур и других
органов власти создать группы комендантского патруля и
2. Ош ОИИБдин ККК начальнигинин орун басарына организовывать действия по принятию мер в отношении
(Шералиев СТ.):
граждан, нарушающих порядок комендантского часа.
2.1. Ички иштер органдарынын, укук коргоо органдарынын, 3. Начальнику Ошского ГОВД (Боронову М.С.), заместителям
күч түзүмдөрүнүн жана башка бийлик органдарынын начальника и руководителям отделов Ошского УВД,
кызматкерлеринин коменданттык саат тартибин бузган начальникам РОВД, руководителям силовых структур МВД КР,
атуулдарга чара көрүү үчүн коменданттык кайгуул топторду расположенных на юге Кыргызстана (батальона №3 "Шумкар"
түзүп, иш-чараларды уюштуруу милдеттендирилсин.
Зикирову К.С.; Бекмуратову Б.З., Служба безопасности

3.1. Запрещено покидать зоны, обслуживаемые личным
составом, в течение дня ходить по улицам пешком и на личном
автомобиле без уважительной причины, а во время
комендантского часа - безусловно.

3.2. В случае нарушения работниками чрезвычайного
положения и комендантского часа принимаются меры в
3.1. Кол алдындагы өздүк курамдын тейлеген аймактардан соответствии со статьей 29 Конституционного закона
сырткары чыгууга, күндүзгү мезгилде көчөлөрдө жөө Кыргызской Республики «О чрезвычайном положении», и
жана менчик
автоунааларда жүйөлүү себепсиз, ал эми
ответственность будет возложена на руководителей.
коменданттык саат учурунда
таптакыр жүрүүгө
3.3. Организовать доставку личного состава на работу и
тыюу салынсын.
обратно в организованном порядке автобусами, бусами,
3.2. Кызматкерлер тарабынан өзгөчө абал жана микроавтобусами с соблюдением ограничений, введенных во
коменданттык саат режимин бузган учурлар боюнча Кыргыз время чрезвычайного положения.
Республикасынын " Өзгөчө абал жөнүндөгү" Конституциялык

Мыйзамынын 29-беренеси менен
чара
жоопкерчилик жетекчилерине жүктөлөт.

көрүлөт

жана 4. Немедленное и безупречное выполнение требований
Приказа возложить на соответствующих руководителей.

3.3. Өзгөчө абал учурунда киргизилген чектөөлөрдү сактоо 5. Право следить за выполнением Приказа оставляю за собой.
менен өздүк
курамды
уюшулган
тартипте,
жумушка
жеткирүү жана алып келүү автобустар, бустар, минивэндер
менен уюштурулсун.
4. Буюрманын талаптарын токтоосуз жана кынтыксыз
аткаруу тиешелүү жетекчилерге жүктөлөт.
5.
Буюрманын
көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.
Комендант
милициянын полковниги

аткарылышын Комендант,
полковник милиции

Нурдинов М.А.

Нурдинов М.А.

