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Кочкор райондук эмгек

 Кыргыз Республикасынын
айрым мамлекеттик ыйгарым
июлундагы    № 127 мыйзамынын
2014жылдын 17 мартындагы
Республикасынын эмгек жана
жана социалдык өнүгүү 
органдарына айрым мамлекеттик
бекитүү жөнүндө  типтүү
“Жергиликтүү өз алдынча
бөлүктөрүнө ылайык   Кош

 
          1. Кыргыз Республикасынын
Кочкор райондук эмгек жана
аймагынын ортосунда тү
          2.  Кыргыз Республикасынын
келишимдиннегизинде жана
башкаруу жөнүндө” мыйзамынын
Республикасынын эмгек жана
эмгек жана социалдык ө
аткаруу боюнча каржылоого
бюджетке которуп берүү
           3.  Кош-Дөбө айыл
башчысы С.Капаровго келишимде
социалдык өнүгүү министирлигинин
өнүгүү башкармалыгыннан
которулусуна көзөмөл кылуу
 
                    Төрага  :-                                             

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

НАРЫН ОБЛУСУ 
КОЧКОР РАЙОНУ 

 
КОШ-ДӨБӨ                                                   

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
    АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

айыл аймактык Кеңешинин VI  чакырылышынын
XXV сессиясынын 

ТОКТОМ 
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эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы
келишимди бекитүү жөнүндө 

 

Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу
ыйгарым укуктарды  берүүнүн тартиби  жөнү
мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын

мартындагы № 145 токтому менен бекитилген Кыргыз
эмгек жана социалдык өнүгүү министирлигин Кочкор
үү башкармалыгынын жергиликтүү өз алдынча
мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнү
үү келишимин бекитип берүү боюнча Кыргыз

алдынча башкаруу жөнүндө” мыйзамынын 20-беренесинин
ылайык   Кош-Дөбө айыл аймактык Кеңеши  токтом кылат

Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү 
эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы менен

үзүлгөн эки тараптуу келишим бекитилсин
Республикасынын финансы министрлигинен,түзү

келишимдиннегизинде жана  Кыргыз Республикасынын “Жергиликт
мыйзамынын 20-беренесинин талаптарына ылайык

эмгек жана социалдык өнүгүү министирлигинин
өнүгүү башкармалыгы тарабынан берилген ыйгарым

каржылоого керектелүүчү финансылык каражаттарды
үү жагы суралсын. 

айыл өкмөтүнүн , финансы-экономикалык бөл
Капаровго келишимде көрсөтүлгөн  Кыргыз Республикасынын

министирлигинин  бюджет, Кочкор райондук эмгек
башкармалыгыннан которулган акча каражаттарынын жергиликт

л кылуу жагы тапшырылсын.                                                                                 

                                             Казиев .С 

РЕСПУБЛИКАСЫ 
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чакырылышынын кезектеги 
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башкармалыгы менен түзүлгөн 

башкаруу органдарына   
үндө 2013-жылдын 9-

Республикасынын Өкмөтүнүн 
бекитилген Кыргыз 

министирлигин Кочкор райондук эмгек 
алдынча башкаруу 

үндө келишимди 
Кыргыз Республикасынын 
беренесинин 2-3 –

токтом кылат: 

үү министирлигинин  
башкармалыгы менен Кош-Дөбө айыл 

бекитилсин. 
үлгөн 

Жергиликтүү өз алдынча 
талаптарына ылайык Кыргыз 

инин  Кочкор райондук 
берилген ыйгарым укуктарды 
каражаттарды жергиликтүү 

лүмүнүн бөлүм 
Республикасынын эмгек жана 

райондук эмгек жана социалдык 
жергиликтүү бюджеттке 

.                                                                                 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

 
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ 

ДЮБИНСКОГО 
АЙЫЛНОГО АЙМАКА 

 


