“Результат” коомдук бирикмеси: Сабаттуу болсоңуз укугуңузду сактай аласыз

БАРДАЧОКТОГУ ЭСКЕРТМЕ
ЖКК кызматкерлери (МАИ инспекторлору)
токтоткондо сунуштар, ИИМдин 2011-жылдын 11январындагы № 42 буйругу менен бекитилген, ИИМ
жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүмдөрүнүн
жол-кайгуул кызматынын иши боюнча нускаманын
негизинде даярдалган
ЖКК инспектору токтоткондо
укугубузду кантип сактайбыз?

ИИМдин ИШЕНИМ ТЕЛЕФОНДОРУ

Жол кыймылынын коопсуздугунун башкы
башкармалыгы
(0312) 63-09-00, 63-09-01

Коррупцияга каршы күрөшүү боюнча башкармалык
(0312) 66-22-43, 62-01-71

Ички коопсуздук кызматы
(0312) 26-62-48

Эгер Сизди ЖКК кызматкери токтотсо эмне кылуу
керек?
1. Токтоо керек.
2. Автомашинадан түшпөөгө тийишсиз.
3. ЖКК инспекторунан документтерди талап кылуу
керек.
4. Өзүңүздүн документтериңизди көрсөтүңүз.
5. Эреже бузулду деген фактыга макул болбосоңуз,
протокол түзүңүз.

Урматтуу айдоочу, өзүңүздү
жана өзгөлөрдү сыйлаңыз –
жол кыймылынын
эрежелерин сактаңыз!
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ЖКК КЫЗМАТКЕРЛЕРИ (МАИ ИНСПЕКТОРЛОРУ) ТОКТОТКОНДО СУНУШТАР,
ИИМдин 2011-жылдын 11-январындагы № 42 буйругу менен бекитилген, ИИМ жол кыймылынын коопсуздугунун бөлүмдөрүнүн жол-кайгуул
кызматынын иши боюнча нускаманын негизинде даярдалган
1. Урматтуу айдоочу, жол кыймылынын
эрежелерин сактагыла!
2. ЖКК кызматкеринин талабы боюнча токтоо
керек. Бирок төмөнкүлөрдү билүү зарыл:
I. ЖКК кызматкерине зарылдыгы жок
автомашинаны токтотууга, анын
техникалык абалын жана документтерин
текшерүүгө тыюу салынат. Автотранспортту
токтотуу үчүн төмөнкүлөр негиз болуп
эсептелет: Жол эрежелерин бузуу, укук бузуу
жасалгандыгы жана автомашинанын издөөдө
болгондугу жөнүндө маалыматтардын бар
болушу (Нускаманын 3.2.7-пункту жана 3.2.8пункту).
II. ЖКК кызматкерине автомобил жолдорунун
чектүү көрүнгөн участокторунда, кайрылышка
чейин жана кайрылыштан кийин, кыймылдын
карама-каршы тилкесинде, бийиктикке айдап
чыгуунун алдында же бийиктиктен кийин,
жолдордун кесилишинде, өткөөлдөрдө, темир
жол өткөөлдөрүнүн аймагында жана башка
кооптуу жерлерде транспорт каражаттарын
токтотууга тыюу салынат. Буга мүмкүн
болуучу кесепеттерди болтурбоо үчүн тез
арада транспорт каражатын токтотуу
зарылдыгы пайда болгон учурлар кирбейт
(Нускаманын 3.2.7-пункту).
3. Машинадан чыкпоого жана коопсуздук
ременин чечпөөгө тийишсиз. ЖКК кызматкери
Сизге келүүгө, кызматын, аты-жөнүн жана
токтотуунун себептерин атоого милдеттүү
(Нускаманын 3.7.3-пункту).
4. ЖКК кызматкери менен ылдый түшүрүлгөн
айнек аркылуу, сый сүйлөшүүгө тийишсиз.
Мында уюлдук телефондун же видеого тартуучу
түзүлүштүн видеокамерасы же диктофону
колдонулушу мүмкүн. ЖКК кызматкери кызмат өтөө

учурунда жол кыймылынын катышуучусуна видеого
(фотого) тартуучу, үндү жазуучу түзүлүштү
колдонууга тоскоол болбошу керек (Нускаманын
1.6.1 жана 3.7.13-пункттары).
5. Айдоочу талап кылса, ЖКК кызматкери
кызматтык күбөлүгүн, посттун карточкасын
(кайгуулдоо маршрутун), радардын
текшерилгендиги жөнүндө күбөлүктү ачып
көрсөтүүгө милдеттүү. Бул учурда документтер
бөтөн колго берилбейт (Нускаманын 3.7.4-пункту).
6. ЖКК кызматкерине билдирип, кызматтык
күбөлүктү, посттун карточкасын жана радардын
тешкерилгендиги жөнүндө күбөлүктү
телефондун камерасына сүрөткө тартып алууга же
инспектордун аты-жөнүн, күбөлүктүн номерин,
посттун карточкасынын номерин, радардын
текшерилгендиги жөнүндө күбөлүктүн номерин
жазып алууга болот.
7. Посттун карточкасын окуп чыгууга болот.
Мында кызмат өтөөнүн убактысы, автожолдун
участогу, кызмат өтөөнүн түрү милдеттүү түрдө
көрсөтүлүүгө тийиш (Нускаманын № 4 тиркемеси).
Туура эместиктер табылса Нускаманын
бузулгандыгы жөнүндө инспекторго билдирилет.
8. ЖКК кызматкери бардык зарыл документтерди
көрсөткөндөн кийин автомашинаны айдоого укук
берген документ көрсөтүлүүгө тийиш. Бузуу
болду деген фактыга макул болбосо,
административдик протоколду 2 нускада түзүүгө
болот. Мында Протоколдо көрсөтүлгөн бузуу
болду деген фактыга макул болбоонун себеби
аталат.
9. ЖКК кызматкери төмөнкү учурларда
автомашинаны убактылуу кармоого укуктуу:
– айдоочу мас болсо;

– айдоочуда автомашинаны башкаруу укугу жок
болсо же андан ажыратылса, жанында
документтери жок болсо;
– автомашина оң эмес болсо;
– автомашинада мамлекеттик номер жок болсо;
– автомашинада жалган мамлекеттик номер болсо.
Кармоонун себептеринн жеринде жоюу мүмкүндүгү
жок болсо, автомашина айып токтотуучу жайга
коюлат (Нускаманын 3.2.15-пункту).
10. Сый эмес же орой мамиле кылынса,
Нускаманын 3.7.1 жана 3.7.2-пункттары
бузулгандыгы жөнүндө ЖКК инспекторуна
билдирилүүгө тийиш.
11. Эгерде ЖКК кызматкери кайгуулду жеке
автомашинада жүргүзсө (аны сүрөткө тартып
алып) Нускаманын 3.1.1-пункту бузулгандыгы
жөнүндө инспекторго билдирилүүгө тийиш.
12. ЖКК кызматкери эрежелерди бузса кылса,
төмөнкүлөрдү сунуш кылабыз:
– ИИМ Ички коопсуздук кызматына билдирүүнү,
тел: (0312) 26-62-48;
– ИИМ Жол кыймылынын коопсуздугунун башкы
башкармалыгына билдирүүнү, тел: (0312) 63-0900, 63-09-01;
– ЖКК кызматкеринин жоопкерчилигин (мисалы,
эскертүү, сөгүш берүү, айып салуу ж.б.) кароо үчүн
бардык фото, видео материалдарды жана
жазууларды тиркеп, арыз жазуу жана аны Сотко,
ИИМ Ички коопсуздук кызматына жиберүүнү.
Ошол эле учурда ЖКК кызматкеринин ишаракеттерине каршы сот органдарына доо-арыз
берүүгө болоорун унутпаңыз.
13. Урматтуу айдоочу, өзүңүздү жана өзгөлөрдү
сыйлаңыз – жол кыймылынын эрежелерин
сактаңыз!
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