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ТОКТОМУ 

 

28-февраль  2022-жыл  № 11/3                                                                   Кочкор айылы 

 

 

Кочкор айыл өкмөтүнүн бош калган 

каражатын бөлүштүрүү жөнүндө 

 

           Кочкор айылдык кеңешинин бюджет, экономика жана салык, жергиликтүү 

жыйымдар боюнча туруктуу комиссиясынын Кочкор айыл өкмөтүнүн бош калган 

каражаттарын бөлүштүрүү боюнча сунушун карап, талкуулап «Жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу»жөнүндө Кыргыз республикасынын Мыйзамынын 36-беренесине ылайык 

Кочкор айылдык кеңеши токтом кылат: 

1.Кочкор айыл өкмөтүнүн 2022-  жылдын 1-январына  карата 14560617 (он төртмиллион 

беш  жүз алтымыш   миң  алты жүз он жети ) сом72 тыйын  бош калган каражаты 

төмөндөгүдөй тармактарга бөлүштүрүлсүн: 

статья Башкаруу аппараты сумма 

3111 Ормон хан парктын тегерек чекесин тосуу жумуштарга  1300,0 

3111 Сейил парктын тегерек чекесин тосуу жумуштарына  1700,0 

3111 Өздүк салым 1000,0 

3111 Көбөн-Сай б/бакчанын фундаментин куруу өздүк салым үчүн  2600,0 

2222 Кочкор айылы жарыктандыруу учун 347,3 

3111 Спорт  комплекс Тендик айылындагы  1400,0 

3112 Кочкор ана Тендик айылдардын  жолдоруна жол белгилерди 

коюу учун  

500,0 

2215 Көртөндүрүү жана жашылдандыруу (зеленстрой) 800,0 

2215 Кочкор айылынын көчөлөрүнө кум шагыл төгүүүчүн 200,0 

3112 Кобогон- Сай аймагына  трансформатор  орнотуу   100,0 

2222 Кочкор айылына спорт турнир өткөрүү үчүн 200,0 

3111 Кара-Кужур жол ондоо учун 150,0 

2221 ФАП Тендик айылы  жылууту системасын оңдоого 200,0 

3111 Ичке-Булак таза сууну курууга кошумча 100,0 

3111 Тендик айылы жана Кочкор айылдары  үчүн  көрүстөнгө бутка 

куруу 

350,0 

2215 Тендик айылдын көчөлөрүн грейдер менен сүрдүрүп тазалоо 

үчүн 

50,0 

2215 Большевик айылындагы  Кайырма Орто-Алыш  каналын ондоо  150,0 

3112 Большевик айылындагы ички көчөлөргө асбест труба салуу 50,0 



3111 Большевик айылынына суу чыгаруу 903,0 

2221 Эгин тазалгычты оңдоо (БИМ) Большевик  айылындагы 

Кырмандын  

40,0 

2222  Большевик айылындагы ички көчөнү  жарыктандыруу  50,0 

статья Жайыт комитетине сумма 

2215 Жайыт комитетине 43,3 

статья Билим берүү тармагына сумма 

3112 Барчын-Уя б/бакчанын  буу сордуру үчүн  жана электр 

конфорка алууга  

137,0 

2221 Алтын-Балалык б/бакча имаратын сыртын жылуулоо үчүн 200,0 

2221 Наристе-И б/бакчага кошумча  жумушка   25,0 

3111 К.Кыдыралиев атындагы орто мектепке 12 очколук туалет 

куруу үчүн 

700,0 

2221 Аселб/бакча фронтондор,пандус жана тротуарларды ондоого 365,0 

2222 И.Арабаева атындагы гимназия мектепке 550,0 

3111 К.Бай уулу атындагы орто мектепке  240,0 

2222 К.Кыдыралиев  атындагы орто  мектеп насос матор алууга  80,0 

2218 К.Кыдыралиев атындагы орто мектептин астындагы  б/бакчага  30,0 

 Баардык сумма: 14560617,72 

 

  2.  Бул токтомдун аткарылышын, ушул токтомдо каралгандардын чыгымдалышына 

көзөмөл кылуу Кочкор айыл өкмөтүнүн башчысы Исраилов  Мирлан Мажитовичке 

милдеттендирилсин. 

 

 

 

 

 

 

 

Төрага:                      Э.Эшмукамбетов  

_________________________________________________________________________ 

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

туруктуу комиссияларга,ФЭБнө 

 
 

 


