
 

Кош-Дөбө айыл аймактык

    29-май  2020-жыл № 2
 

Кыргыз Республикасынын
областтары  боюнча

районундагы Кош-Дө
жылдын 31-декарына
түзүлүшүнө  жана аткарылышына

         Кыргыз Республикасынын
областтары  боюнча аймактык
Кош-Дөбө айыл өкмөтүнд
декарына чейинки мезгил
аткарылышына өткөрүлг
көрсөтүлгөн айрым кемчиликтерди
максатында  Кош-Дөбө 

1. Кыргыз Республикасынын
паттентин негизинде
аткарууну камсыз кылуу
көрсөткөн жеке адамдардан
уюштуруу, алардын
кылуу жагы айыл 

2. Айыл өкмөтүнүн кассасы
менен бекитүү,эшигине темир
шаймандарын коюу жагы

3. “Мамлекеттик сатып
кандай жумуштарды, кызмат
усулу менен өткөргөндө 
бөлүмүнө  жана конкурстук

4. Айыл аймагында жайыт
жайыт пайдалануучулар
берилген жайыттын аянттын
жараша гектарына 10 сомдон
түрдө жүргүзүүнү камсыз
жүктөлсүн. 

5. Бул токтомдун аткарылышын
тапшырылсын. 

 
                    Төрага  :-                                             

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

НАРЫН ОБЛУСУ 
КОЧКОР РАЙОНУ 

 
КОШ-ДӨБӨ                                                   

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
    АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

айыл аймактык Кеңешинин VI  чакырылышынын
XXVIII сессиясынын 

ТОКТОМ 
 

№ 28/125                                                                    

Республикасынын  Эсептөө палатасынын  Ысык 
боюнча аймактык бөлүнүшүнүн 04.03.2020-жылдагы

өбө айыл өкмөтүндө 2017-жылдын 1-январынан
декарына чейинки мезгил аралыгындагы жергиликт

жана аткарылышына өткөрүлгөн аудиттин отчету
№01-11/141 каты  жөнүндө. 

 
Республикасынын  Эсептөө палатасынын  Ысык –Кө

аймактык бөлүнүшүнүн 04.03.2020-жылдагы “
ндө 2017-жылдын 1-январынан тартып 2018

мезгил аралыгындагы жергиликтүү бюджетинин
лгөн аудиттин отчету жөнүндөгү”№01-11/141 

кемчиликтерди жоюу сунуштарды аткарууну   камсыз
ө айыл аймактык Кеңеши токтом кылат: 

Республикасынын Өкмөтүнүн “Иштин түрлөрү боюнча
негизинде  салыктын базалык суммасын бекитүү 
камсыз кылуу максатында айыл өкмөтүнүн аймагында
жеке адамдардан ыктыярдуу патентти 2021-жылда
алардын расчетторун түзүп  айылдык Кеңештин б
айыл өкмөтүнүн башчысына, ФЭБнө тапшырылсын

н кассасы жайгашкан бөлмөнүн терезелерин
эшигине темир тосмо орнотуу, өрт коопсуздугунун тиешел

жагы айыл өкмөтүнү   башчысына милдеттендирилсин
Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү ” Мыйзамдын талаптарын

кызмат көрсөтүүлөрдү конкурсуз жүргүзбөө
ө мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылуу жагы

конкурстук  комиссияларга  тапшырылсын. 
аймагында жайыт комитети  тарабынан  жайыттарды арендага

пайдалануучулар  менен түзүлгөн  келишимде жана жайыт билетинде
аянттын көрсөтүү, ошондой эле келишимдеги жайыттын
сомдон социалдык  төгүмдөрүн эсептеп  чыгарууну

камсыз кылуу  жагы жайыт  комитетинин төрагасы

токтомдун аткарылышын  камсыз  кылуу жагы айыл өкм

                                             С.Казиев 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

                                                   
АЙМАГЫНЫН 

ЕШИ  

 

 
 КЫРГЫЗСКАЯ

  НАРЫНСКАЯ
  КОЧКОРСКИЙ

АЙЫЛ
  КОШ-
  АЙЫЛНОГО

чакырылышынын кезексиз 

                                                                     Кара-Саз айылы 

Ысык –Көл жана Нарын 
жылдагы “Кочкор 

январынан тартып 2018-
жергиликтүү бюджетинин 

аудиттин отчету жөнүндөгү” 

өл жана Нарын 
жылдагы “Кочкор районундагы 
тартып 2018-жылдын 31-
бюджетинин түзүлүшүнө  жана 

11/141 катында 
аткарууну   камсыз  кылуу   

боюнча ыктыярдуу 
үү жөнүндөгү ” токтомун 

аймагында кызмат 
жылда алуу жагын 
ештин бекитүүсүнө сунуш 

тапшырылсын. 
терезелерин темир тосмолор 

коопсуздугунун тиешелүү 
милдеттендирилсин. 

талаптарын так аткаруу ар 
өө, келишимди  тикелей 

кылуу жагы сатып  алуу 

жайыттарды арендага берүүдө 
жайыт билетинде арендага 

келишимдеги жайыттын аянтына 
чыгарууну  системалуу 
рагасы  Т.Сыдыкбековго 

кмөтүнүн башчысына  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

 
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ 

ДЮБИНСКОГО 
АЙЫЛНОГО АЙМАКА 

 


