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И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жаштар
I
иштери боюнча кызматы женунде
ЖОБО
1. Жалпы жоболор
1.1. Жаштар иштери боюнча кызматы (мындан ары ЖИК) университеттин
алкагында мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруу учун
“Мамлекеттик жаштар саясатынын негиздери женунде” Кыргыз
Республикасынын мыйзамына ылайык тузулген И. Арабаев атындагы
Кыргыз мамлекеттик университетинин Жаштар саясаты жана спорт
боюнча проректорунун курамдык белуму болуп саналат.
1.2. ЖИК
Кыргыз
Республикасынын
Конституциясын,
Кыргыз
Республикасынын
нормативдик-укуктук актыларын, “Мамлекеттик
жаштар саясатынын негиздери женунде” Кыргыз Республикасынын
мыйзамын, КМУнун уставын, ошондой эле жобону ез ишкердуулугунде
жетекчиликке алат.
1.3. ЖИК Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун жалпы
жетекчилигинин
астында,
ошондой
эле
аткаруу
бийлигинин
республикалык органдары, жергиликтуу езун езу башкаруу органдары,
жаштар жана балдар уюмдары, екметтук эмес эл аралык уюмдар менен ез
ара аракетте ез ишкердуулугун ишке ашырат.
1.4. ЖИК юридикалык тарап болуп саналбайт, бирок КМУнун эмблемасы
менен логотибин колдонууга укуктуу
1.5. ЖИК теменку аталыштарга ээ:
орус
тилинде:Служба
по
делам
молодежи
Кыргызского
государственного университета им. И. Арабаева;
кыргыз тилинде:И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик
университетинин жаштар кызматы (ЖИК).
1.6. Дареги:Кыргыз Респуликасы 7220026 Бишкек ш., Раззаков к. 51.
2. ЖИКтин максаттары, милдеттери жана багыттары

Негизги максаттары жана милдеттер болуп саналат:
• КМУ алкагында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ж а^т^
саясатын аткаруу;
• КМУнун студенттерин тарбиялоодо теменку баалуулуктардь:
эске алуу, улууларды урматтоо, ата-энелерге гумандуу мамиле
жасоо, Ата мекенинин, ез элинин, ошондой эле езунун окуу
жайынын мыкты патриоту болуу, элдик каада-салттарды эске
алуу менен дацазало;
• КМУнун студенттеринин укуктарын коргоо;
• ар бир студенттин табигый жана руханий енугушуне жакшы
шарттарды тузуу;
•

КМУнун студенттик ез алдынча башкаруусун
енуктуруу;

ар тараптуу

•

студент жаштардын дуйне таанымын енуктуруу жана ездук
интеллектуалдык мумкунчулуктерун ишке ашыруу;
• КМУнун студент жаштарынын арасында сергек жашоо мунезуне
жана экологиялык дуйне таанымга угуттее.
ЖИКтин ишкердуулугунун негизги багыттары:
• республикалык жаштар уюмдары менен кызматташуу жана
байланыштарды ишке ашыруу;
• белгиленген иш-чараларды еткерууну камсыздоо;
•

КВН, тегерек столдорду, дебаттарды, семинарларды жана тарбия
иштеринин башка формаларын еткерууну камсыздоо;

•

КМУнун студенттик турмушу женунде маалыматтарды таркатуу;

•

КМУнун
студенттеринин
ишмердуулугун
жана
кызыкчылыктарын эске алуу менен кемек керсетуу.
ЖИКтин укуктары жана милдеттери
Жуктелген милдеттерге ылайык теменкулврге укуктуу:
• КМУнун
жетекчилигин
алдында
студенттердин
кызыкчылыктарын алып чыгуу жана коргоого;
•

КМУнун жетекчилигине студенттик турмуштун
маселелери боюнча демилгелер менен чыгууга;

ар

кыл

•

кайрымдуулук ишкердуулугун ишке ашырууга;
ез ишкердуулугу женунде маалыматтарды эркин жайылтууга;

•

Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун тузден-туз
кеземелу
астында
акцияларды,
демонстрацияларды,
чогулуштарды еткерууге;

•

атамекендик, чет олколук инвесторлордун,
уюмдарынын каражаттарын тартууга;

кайрымдуулук

•

.2.

эл
аралык студенттик конференцияларды, илим менен
маданияттын кызматкерлерин чакыруу менен семинарларды
КМУда уюштурууга.
ЖИК милдеттуу:
• КМУнун жетекчилигинин чечимдерин аткарууга жана ишке
ашырууга;
• ЖИКтин алдындагы маселелерди чечууце компетенттуу болууга;
• социалдык-маданий иш-чараларды жогорку денгээлде аткарууга;
• ‘университеттин студенттеринин активдуулугун жогорулатууга;
КМУнун
Студенттик
Экмотунун
«(мындан
ары
С 0)
ишкердуулугунун устунен кезомел жургузуугв;
• жасалган иш тууралуу Жаштар саясаты жана спорт боюнча
проректоруна жумасына бир ирет отчёт берууге;
• ЖИКтин иштеринин номенклатурасы боюнча ишкердуулукту
ишке ашырууга.
4. ЖИКтин каражаттары жана аларды тузуунун булактары
• КМУда каралган каражаттар;

5.

• ишканалардын жана уюмдардын ыктыярдуу которуулары;
• мыйзам жол берген башка булактар.
ЖИКтин эсеп-кысабы жана отчёттулугу
• ар кандай булактардан каражаттардын тушушу;
•

ЖИКтин программаларына, долбоорлорго, акцияларга
каражаттарды пайдалануу.
6. ЖИКтин башкаруу органдары жана курамы
Ж Ж Жаштар саясаты жана спорт боюнча проректорунун тузден-туз
жетекчилиги астында иштейт. ЖИКтин курамына башчы, анын орун
басарлары жана университеттин бардык курамдык белумдорунун С 0
терагалары кирет. ЖИКтин башчысы айына бир ирет жалпы жыйналыш
еткерот.
Жалпы жыйналыштын компетенциясына кирет:
• ЖИКтин иш планын талкуулоо;
• студенттердин катышуусу менен иш-чараларды откоруу боюнча
чечимдерди кабыл алуу;
• ЖИКтин ишмердуулугуне байланыштуу ар кыл проблемаларды
чечуу.

6.1. ЖИКтин башчысын Жаштар саясаты жана спорт боюнча
проректорунун сунушу боюнча КМУнун ректору кызматка дайындайт
жана кызматтан бошотот.
ЖИКтин башчысы ЖИКтин жана С 6 ишмердуулугун жетектеену ишке
ашырат, белгиленген иштердин аткарылышына жеке жоопкерчиликти
алат:
•

КМУнун жетекчилигинин макулдугу менен ЖИКтин жалпы
техникалык жана материалдык жабдуулары тескелет;
• КМУнун жетекчилигинин чечимдерин ез учурунда, так
аткарууну камсыздайт;
• ЖИКтин ишмердуулугу менен байланышкан маселелерди
чечуу учун рапорт даярдайт;
• ЖИКтин материалдык жана техникалык жабдуулары боюнча
жоопкерчиликти алат;
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•

жобого ылайык студенттердин ишмердуулугу менен
байланышкан ар кандай чечимдерди кабыл алат.
6.2. ЖИКтин башчысынын ишмердуулугу темен милдеттерди езунв
камтыйт:
• ЖИКтин ишмердуулугун пропагандалоону;
•

•

Кыргыз Республикасынын жаштар иштери боюнча департамента
жана ЖОЖ жана ООЖ ЖИКтери менен тыгыз оз ара
байланышууну;
екметтук жана вкмоттук эмес жаштар уюмдары менен шаардык,
республикалык жана эл аралык масштабдагы жаштар
форумдарын биргелешип откорууну жана комвктвшууну;

•

КМУ С 0 иштеринин натыйжалуулугун уюштурууну;

•

Студенттер менен иштее боюнча КМУнун курамдык
тузумдерунун белумдерунун ишин жетектоену;

• маданий-массалык иш чараларды уюштурууда жана откорууде
студент жаштар менен тыгыз ез ара байланышууну;
•

илимий-изилдее иштеринин енугуусуне ар тараптуу жардам
беруу, студенттердин илимий коомчулукка, илимий ийримдерге
тартуу боюнча иш алып барууну;
• КМУнун студенттериний арасында керкем ез ара ишкердуулукту
енуктурууге кемектешуу;
•

КРнын жана чет влкелук белгилуу инсандар менен ар кыл
жолугушууларды еткерууну;

