
 
 

 

 

 

 

Кара-Суу айыл  аймагынын  айылдык Кеңешинин  VI  чакырылышынын  кезектеги 

ХХХХХХIII сессиясынын 

 

ТОКТОМУ 

 

   21-октябрь 2020-жыл   №59/1                                                               Мантыш   айылы 

 

Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюджетинин кээ бир 

беренелердеги каражаттарды кайра бөлүштүрүү  жөнүндө. 

 

Кара-Суу айыл аймагынын айылдык   Кеңешинин бюджет жана экономика боюнча 

туруктуу комиссиясынын төрагасы Сапарбек уулу Кенжебектин, Кара-Суу айыл 

өкмөтүнүн финансы экономика бөлүмүнүн башчысы-башкы эсепчисинин милдетин 

аткаруучу  Б.Сыдыковдун билдирүүсүн угуп жана талкуулап  Кара-Суу айылдык 

аймагынын айылдык Кеңеши токтом кылат : 

1. Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-жылдагы бюджеттин 

сметасына коюлбай калган кээ бир беренелердеги каражаттарды коюу, кээ бир 

беренелердеги каражаттарды кыскартуу жана КР Өкмөтүнүн 27.08.2019-жылдагы №429 

токтомун ишке ашыруу максатында Кара-Суу айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн 2020-

жылдагы бюджетинин кээ бир беренелери  төмөндөгү таблицадагыдай өзгөртүлсүн. 

Негизги бюджеттик каражаттан: 

                                                                                                                               миң сом 

№ Аталышы Раздель Статья Сметадан кыскартуу  

миң сом 

Сметага кошуу 

миң сом 

 ІV кв итого  ІV кв итого 

1 Интернетке 

акы  
аппарат 22122200 - - -  15,0 15,0 

2  Кеңселик 

жабдыктарды 

оңдоо 

аппарат 22211300 - - - - 15,0 15,0 

3 Ар кандай 

чыгым 
аппарат 2215 - - - - 311,6 311,6 

4 Кеңсе 

буюмдарын  

алуу 

аппарат 22221200 - - - - 50,0 50,0 

5 Компьтердик 

жабдууларды 

алуу 

аппарат 31123230 - - - - 65,0 65,0 

6  Комур  аппарат 22241100 - 0,5 0,5 - - - 

7 Комур китепкана 22241100 - 5,0 5,0 - - - 

8 Электр 

энергия 

мектеп 22311200 - - - - 981,2 981,2 

9 Электр 

энергия 

бала бакча 22311200 - 786,7 786,7 - - - 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

 

АЙЫЛНЫЙ  КЕҢЕШ 

КАРА-СУУЙСКОГО 

 АЙЫЛНОГО АЙМАКА 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

НАРЫН ОБЛУСУ 

КОЧКОР РАЙОНУ 

 

КАРА-СУУ 

АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН 

АЙЫЛДЫК  КЕҢЕШИ 

 



 

 

             2. Акча каражаттарын эсептеп беренелерге которуу жагы айыл өкмөтүнүн 

финансы экономика бөлүмүнүн башчысы-башкы эсепчисинин милдетин аткаруучу  

Б.Сыдыковго милдеттендирилсин. 

             3. Бул токтомдун аткарылышын ишке ашыруу айыл өкмөтүнүн башчысын 

милдетин аткаруучу Б.Садыковго тапшырылсын. 

              4. Жогорудагы көрсөтүлгөн акча каражаттарын беренелерден беренелерге коюп 

берүү жагы Кыргыз Республикасынын Каржы министирлигинин Кочкор 

башкармалыгынан суралсын. 

 

 

 

     Кара-Суу айылдык Кеңешинин төрагасы                                          М.Жусупов 

 

10 Эмгек акы китепкана 2111 - - - - 50,8 50,8 

11 Соц.чегеруу китепкана 2121 - - - - 8,8 8,8 

12 Тамак аш Бала бакча 2218 - 59,6 59,6 - - - 

Итого    851,8 851,8  1497,4 1497,4 


