
 

Кош-Дөбө айыл аймактык

30- декабрь 2019-жыл

Кош-Дөбө айыл аймагынын
карата бекитүү жана 2021

           Депутаттардын айыл

салык жана муниципалдык

Ильяс жана Кош-Дөбө айыл

билдирүүсүн угуп жана талкуула
 
         1. Кыргыз Республикасынын

негизденип, Каржы министрлиги

берген маалыматтарды эске
төмөндөгүдөй бекитилсин
ичинен жергиликтүү салыктар

грант 3826,0 сомго бекитилсин
 

     2.2020-жылга жергиликт

                  -аппаратка
                  -маданиятка

                 -агартууга                     
                 - бала бакчага
                 - жайыт комитети

Баары :                      
      
    3.  2020-жыл учун айыл

миң сомго, чыгаша б
 
     4.  2021-2022-жылдарга

прогнозу томодогудой

2021-жылга: 
        - жергиликтуу салыктар

        - тендештирилуучу

Баары           6817,5 
                                    Чыгаша
 
 

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

НАРЫН ОБЛУСУ 
КОЧКОР РАЙОНУ 

 
КОШ-ДӨБӨ                                                   

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН
    АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ

 

айыл аймактык Кеңешинин VI  чакырылышынын
XXV сессиясынын 

ТОКТОМ 

 
жыл № 25\110                                                                  

 

аймагынын айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетин
жана 2021-2022-жылдарга киреше болүгүнүн болжолдорун

жөнүндө. 

Депутаттардын айыл аймактык Кеңешинин экономика, финансы

муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиянын

айыл аймагынын бөлүм башчысы Капаров Сабатардын

жана талкуулап  Кош-Дөбө айылдык Кеңеши токтом

Республикасынын Жергиликтүү бюджети жөнүнд

министрлиги берген долбоорду, Кенештин туруктуу
маалыматтарды эске алып, 2020-жылга карата жергиликтүү

бекитилсин: 2020-жылдын киреше бөлүгү 6694,6 ми

салыктар жана жыйымдар 2868,6 мин сомго, тендештирил

бекитилсин.  

жергиликтүү бюджеттин чыгаша болугу: 
аппаратка                   -     3547,6 миң сом 
маданиятка                 -    866,0 миң сом 
агартууга                     -     1021,7  миң сом 

бакчага               -     871,0  миң сом 
жайыт комитети        -      388,3 миң сом 

 :                      6694,6 миң сом. 

учун айыл аймагынын жылдык бюджетинин киреше

чыгаша бөлүгү 6694,6 миң сомго бекитилсин. 

жылдарга жергиликтуу бюджеттин киреше болугунун
томодогудой бекитилсин: 

жергиликтуу салыктар жана жыйымдар          3170,6 сомго

тендештирилуучу гранттар                                3646,9 сомго

 сомго; 
Чыгаша бөлүгү                               6817,5 

РЕСПУБЛИКАСЫ 

 

                                                   
АЙМАГЫНЫН 

ЕШИ  

 

 
 КЫРГЫЗСКАЯ

  НАРЫНСКАЯ
  КОЧКОРСКИЙ

АЙЫЛ
  КОШ-
  АЙЫЛНОГО

чакырылышынын кезектеги 

                                                                  Кара-Саз айылы 

бюджетин 2020-жылга 
н болжолдорун бекитүү 

финансы жана бюджет 
комиссиянын төрагасы Кенжебаев 

Капаров Сабатардын 
токтом кылат: 

ндөгү Мыйзамдарына 
Кенештин туруктуу комиссиясы 

үү бюджет 
миң сомго, мунун 

сомго, тендештирилүүчү 

бюджетинин киреше бөлүгү 6694,6 

киреше болугунун болжолдуу 

сомго; 
сомго;  

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

 
АЙЫЛНЫЙ КЕҢЕШ 

ДЮБИНСКОГО 
АЙЫЛНОГО АЙМАКА 

 



 
2022 -жылга жергиликтуу бюджеттин киреше болугу: 

        - жергиликтуу салыктар жана жыйымдар          3263,6 сомго; 
         - тендештирилуучу гранттар                               3666,2 сомго;  
 
    
   Баары    6929,8сомго 
                             Чыгаша бөлүгү                                 6929,8 
 
       5.  Жергиликтүү бюджеттин 2020-жылга Каржы  министрлиги берген долбоордун 
киреше бөлүгү боюнча өкмөт башчысы  Т.Абыкеевдин аталган министрликтин 
Кочкор башкармалыгына 19.11.2019-жылдагы № 201 каты боюнча жайыттан  
чогулуучу аренда  акынын жылдык пландан  50,0 миң  сомго   азайтып берүү  жагы 
жана 21,0 миң сом тазалык  жыйым  таштандыларды чыгаруу муниципалдык 
кызматка өткөндүктөн айылдык Кеңешинин  25\108 токтомунун негизинде  
жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнөн алынып салынсын.  
 
      6. Билим берүү (мектеп, бала бакчалар), маданият тармагында түзүлгөн 
расчетторго ылайык эң зарыл деген ремонт иштери,суу киргизүү, ракавина орнотүү 
,от кана салуу жана башка жумуштар үчүн 500,0 сом ошондой эле С.Орозбак уулу 
тынадагы орто мектепке жетпей жаткан 57,5 миң сомду көмүр отуну  жалпысы 557,5 
сом КР Каржы министрлигинин Кочкор башкармалыгынан суралсын. 
 
     7. Кош-Дөбө айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн  2020-жылга карата бекитилген 
бюджетинин ар бир статьясы мыйзамдын негизинде туура чыгымдалышына 
көзөмөлдүк кылуу жагы өкмөт башчысы Т.Абыкеевге жана отчет берип туруу жагы 
бөлүм башчы С.Капаровго милдеттендирилсин. 
 
      8. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, финансы, бюджет, 
салык жана муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссияга тапшырылсын.                                                                                                                            

 
 
 
                    Төрага  :-                                             Казиев Сарыгул 


