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Депутаттардын VI чакырылышынын  Кочкор айыл аймагынын айылдык                                  
кеңешинин кезектүү XXXXXVIII  сессиясынын 

ТОКТОМУ 

15-январь   2021-жыл  № 58/3                                                                      Кочкор айылы. 

Кочкор айыл  өкмөтүнүн 2021-жылга карата бюджетин бекитүү 
2022-2023-жылдын болжолдуу долбоорун бекитүү2019-жылга  бюджетин 

аткарылышы-чыгымдалышы 
жөнүндө 

 
Кочкор айыл өкмөтүнүн 2021-жылга карата бюджетин бекитүү боюнча бюджет жана 
экономика боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы А.Аситов жана айыл өкмөт башчысы 
М.М.Исраиловдун корутундусун угуп, талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу» 
жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 36-беренесине ылайык Кочкор 
айылдык кеңеши токтом кылат: 
 
           1.Кочкор айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн кирешелер бөлүгү боюнча 2019-жылга 
аткарылышы: 34616,6 миллион сом    чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы  35019,200  
миллион сом суммасында бекитилсин. 
           2.2021-жыл үчүн  киреше  39816,8  миллион сом   жана   2021-жыл үчүн чыгаша  
бөлүгү   39816,8  миллион   сомго бекитилсин. 
             3.2022-жылдын болжолдуу долбоору 41429,8 миллион сом  жана 2023-жылдын  
болжолдуу долбоору 42714,8 миллион сом бекитилсин. 
4. Штаттык бирдик бекитилсин. 
5.Бала бакчаларга ата-энелерден чогултулган взнос 500,0(беш жүз)сомдон бекитилсин. 
                                             Кирешелер бөлүгү 
 
 Кирешелердин аталышы Сумма 
1 Кирешелер 39816,8 
11 Салыктык кирешелери 36510,5 
111 Кирешеге жана пайдага салык 36476,5 

 
 
11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 28279,0 
 
 
 

11113 Пайда салык - 
1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 3743,2 
11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 289,2 
11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү 

салык 
289,2 



1112211122 Патенттин негизинде салык 3454,0 
               
11122100 

Милдеттүү патентин неизинде салык 500,0 

11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 2954,0 
113 Менчикке салык 4454,3 
1131 Мүлккө салык 2614,5 
11311 Кыймылсыз мүлккө салык 379,5 
11311200 2-топтогу,3-топ ишкердик иши үчүн 

пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 
379,5 

113121 Кыймылдуу мүлккө салык 2235,0 
113121 Транспорттук каражаттарга салык 2235,0 
1132 Жер салык 1839,8 

11321100 Короо жанындагы жана дачалык жер 
участокторун 

253,0 

11321200 Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер 
салыгы 

389,3 

11321300 Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл 
чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу 
үчүн жер салык 

1197,5 

1146 Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык 34,0 
11462 Роялти 34,0 
14 Салыктык эмес кирешелер 3306,3 
1415 Ижара акысы 477,2 
 Пайдалуу кенч чыккан жерлерди же казып 

алынуучу отунду иштеткендиги үчүн 
- 
 
 

14151200 Жер казынасынан пайдалануу укугуна 
лицензияны кармоо үчүн акы 

25,0 
 

14152 Жаратылыш ресустарын пайдалануу үчүн 
акы 

452,2 

14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы - 
14152200 Жайыт ижарасы үчүн акы 312,2 
14152600 Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин 

ижарасы үчүн акы 
140,0 

142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн 
кирешелер 

2829,1 

1421 Мүлк ижарасы үчүн акы  
14211200 Муниципалдык менчикте турган жайлардын, 

имараттардын жана курулмалардын ижара 
акысы 

100,0 
 
 
 
 

1422 Админстративдик жыйымдар жана төлөмдөр 349,1 
 



 Жыйымдар жана төлөмдөр - 
14224200 Таштандыларды ташып чыгаруу үчүн жыйым 313,1 
14224300 Автотранспорту токтотуу үчүн жыйым 36,0 
14222 Мамлекеттик алымдар - 
14222200 Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым - 
1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн 

түшүүлөр 
2380,0 

143 Айыптар, санкциялар конфискациялар - 

 

5. Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгү төмөндөгүчө: 
1. Башкаруу аппараты                                                                                   сумма 
эмгек акы үчүн                                                                    5508,9 миң сом 
соц.фондго чегерүү                                                           814,2 миң сом 
командировкалык чыгым                                                     250,0 миң сом 
байланыш кызматы үчүн                                                                            100,0миң сом 
аренда акы үчүн  полигон Семиз-Бел а/өкмөткө1000,0 милл сом 
транспорттук чыгым үчүн                                                 180,0 миң сом 
аппараттын ар кандай чыгымына                                     4289,0 милл сом 
Имаратты оңдоого                                                                                 800,0 мин сом 
Имаратка жабдууларды алууга              500,0 мин сом 
электр энергия үчүн                                                              1423,7 мил сом 
резервдик фонд (өзгөчө кырдаалдар үчүн 500,0; өздүк резерв 500,0)  1000.0 мил сом 
Кочкор Тазалык  МИна4322,1 мил сом 
Соттун чечимдер                                                                                           80,0 мин сом 
Атай каражат (ар кандай чыгым учун атайын каражат)                         100,0мин сом  
 Негизки каражаттар үчүн                  2700,0 мил сом 
БААРДЫГЫ:                                                        23067,9 миллион сом 
 
6.Маданият тармагы                                                                                     сумма 
 
Эмгек акы үчүн                                                                               714,6 миң сом 
Соц.фондго чегерүү                                                                        123,3 миң сом  
Эл.энергия үчүн                                                                            14,8 миң сом 
Китеп алуу үчүн                                                                                            30,0 миң сом 
Ар кандай чыгым (канц.товары жана чарба буюмдары)                         310,0 миң сом 
 Жабдууларды ж/а материалдарды алууга 50,0 миң сом 
 
БААРДЫГЫ:                                                                                     1242,7миң сом  
 
7.Билим беруу тармагы                                                                                  сумма 
Командировкалык чыгым                                                                 50,0 миң сом 
Барчын-Уя б/бакча аренда 55с*12ай                                            660,0 миң сом 
Көмүр үчүн                                                                                       2156,0 мил сом 
Суу үчүн                                                                                                440,1 миң сом 
Эл.энергия үчүн                                                                                4117,9 мил сом 
Текущий ремонт                                                                                        452,0 миң сом 
Тамак-аш учун                                                            2980,8 мил сом 
Жабдууларды алууга                                                                                 400,0миң сом 
Ар кандай чыгым учун                                                                             900,0 миң сом 



От казан алууга                                                                                           450,0 мил сом 
Атайын каражаттан тамак –аш учун(ата-энелердин взносу)         2280,0 мил сом 
 
БААРДЫГЫ:                                                                                  14886,8 мил сом 
 
8. Жайыт пайдаланычуулар бирикмесинин тармагы            сумма 
Ар кандай чыгым учун                                                              312,2 
БААРДЫГЫ:                                                                                            312,2 
 
9. Айылдык Кеңеш                                                                                       сумма 
эмгек акы үчүн                                                                                            209,8 миң сом     
соц фондго чегерүү                                                                                     36,2 миң сом 
сапардык чыгым үчүн                                                                                 20,0 миң сом 
жабдууларды ж/а материалдарды алууга                                                 41,2 миң сом   
БААРДЫГЫ:                                                                                              307,2 миң сом  
 
 
10.Кочкор айыл өкмөтүнүн Финансы экономика бөлүмүнүн башчысы Г.Д.Калыковага   
киреше боюнча жетектөөчү Ч.А.Сманкуловага жана Ж.Б.Сырдыбаевага жана башкы адис 
Сабырбек кызы Калбүбүгө, жайыт пайдаланычуулар бирикмесинин төрагасы 
У.Акимкановке бюджетке түшүүчү кирешелер бөлүгүн камсыз кылуу жүктөлсүн. 
 
11.Бул токтомдун аткарылышы, ушул токтомдо каралгандардын чыгымдалышына 
көзөмөл кылуу Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Исраилов  Мирлан Мажитовичке 
милдеттендирилсин. 
 
 
 
Төрага:                      Т. Ж.Балкыбеков 

______________________________________________________________________________ 

Жиберилсин:Иш кагазына, веб-сайтка ,облустук юстиция башкармалыгына жана  
туруктуу комиссияларга,ФЭБнө 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


