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Депутаттардын VII чакырылышынын Көк-Жар айыл аймагынын 

 айылдык Кеңешинин кезектеги III сессиясынын 

 

ТОКТОМУ 

 

10-февраль 2022-жыл  №3/11      Көк-Жар айылы 

 

 

Көк-Жар айыл аймагынын 2022-жылдын  1-январга  карата 

эсеп счетунда өткөн жылдан бош калган каражатын 
бөлүштүрүү жөнүндө 

 

          Көк-Жар айыл аймагынын  ФЭБ бөлүмүнүн билдирүүсүн угуп жана талкуулап 

Жергиликтуу өз алдынча башкаруунун негиздери жөнүндө жобонун  20-30 статьясына 

ылайык бош калган каражатты бөлүштүрүү  максатында   Көк-Жар айыл аймагынын 

айылдык Кенеши токтом кылат: 

 

 1.  Көк-Жар айыл аймагынын 2022-жылдын  1-январга  карата, эсеп  счетунда  480,3    

мин сом бош калган акча каражатын төмөндөгү статьяларга  бөлүнсүн. 

   2.  70111  аппарат 

        Иш сапарлык чыгым учун  2211статьясына  50,0 сом  

        Интернет байланыш учун   2212 статьясына  24,0 

        Кызматтык  автоунаасына  2214статясына  164,0сом  

        Ар кандайчыгымдар 22154900статьясына     242,3 сом  

               Баардыгы    480,3  сом  

  Бош калган каражатты жогорудагыдай  бөлүнүштө каржылап берүү жагы Кыргыз 

Республикасынын финансы министирлигинин Кочкор башкармалыгынан  суралсын. 

 

      3. Бул каражатты максаттуу чыгымдалышын   Көк-Жар айыл аймагынын айыл 

өкмөтүнүн ФЭБ бөлүмүнүн  башчысына  милдеттендирилсин. 

   

4. Көзөмөлгө алуу жагы Көк-Жар айыл аймагынын айылдык Кенешинин экономика 

бюджеттик комиссиясына милдеттендирилсин. 

 

 

 

           Төрага                                                               А. Кадыракунов 

 

 

 

 
 



Кок- Жар айыл аймагынын айыл окмотунун 2022- жылдын 1-январга карата бош 

калган акча каражаты  томондогу статьяларга болунушу боюнча маалымат. 

 

№ раздель статья аталышы Суммасы 

 

эскертүү 

   Озгочо кырдаал МЧС  20000  

   Жолбун иттерди атуу 6000  

   8 март Аялдардын эл аралык майрамына 

карата Баатыр энелерге сый корсотууго 

35000  

   Архиф баалуу кагаздарды сактоо  учун 5000  

   Карылар  кунуно карата 25000  

   Жаны курулуп жаткан  бала бакчасына 

АПУ,ИТУ,  топосьемка, проект ,смета ж.б   

иш кагаздары даярдалгандыктан  Кочкор 

райондук архитектурага  которууга  

 

 

161389 

  

   Жерге трансформация учун 53514  

   Интернет учун 24000  

   Китепканага  окурмандар учун  китеп алуу  5000  

   Баткен коогаланына катышкандарга  15000  

   Майыптарга  жардам беруу 5000  

   Газетага  жазылууга  подписка 5404  

   Томолой жетим балдарга жардам беруу 4000  

   Кургак учук менен ооругандарга жардам 1000  

    канц товар алууга  25000  

   Ремонт иштерине  актап сырдоого      хоз 

материал алууга  

35000  

   Эл жана турак жай каттоого  5000  

  22111100 Иш сапарлык чыгым учун 50000  

  22154900 Кызматтык автоунаага куйуучу майы учун  164000  

   баардыгы 480307  

 

 

Башкы эсепчи                                                    Н.Кененбаева 


