
              Талаа-Булак айыл аймагынын айылдык Кеңешинин VII чакырылышынын  

кезектеги   VI-сессиясынын 

ТОКТОМУ 

22-февраль     2022-ж.№6/1                                                                           Дөң-Алыш айылы 

                    

Талаа-Булак айыл аймагынын  айыл өкмөтүнүн   2020-жылдагы жергиликтүү  

бюджеттинин аткарылышы, 2022-жылга  жергиликтүү бюджетин                             

бекитүү жана    2023-2024-жылдын болжолдуу бюджетинин  долбоору жөнүндө   

         Талаа-Булак айыл аймагынын  айыл өкмөтүнүн   2020-жылдагы жергиликтүү  

бюджетинин аткарылышы, 2022-жылга  жергиликтуу бюджетин  жана 2023-2024-жылдын 

болжолдуу бюджетинин  долбоору жөнүндө  айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн  башкы 

эсепчиси М. Исраилованын отчетун угуп   Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү 

 мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 

жөнүндө»  мыйзамынын 34- беренесинин 2- пунктунун 2-пункчасына ылайык                             

Талаа-Булак айыл аймагынын  айылдык  Кеңеши 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

                                                                                                                                                                      

.           1. Талаа-Булак айыл аймагынын айыл  өкмөтүнүн 2020- жылдагы жергиликтүү 

бюджетинин  киреше  бөлүгү:      9466933 сомго,                                                                                           

ал эми             чыгаша   бөлүгү:    9085971 сом  өлчөмүндө аткарылгандыгы   белгиленсин.                                                                                                                                                           

.         2. 2022-жылга  Талаа-Булак  айыл  аймагынын айыл өкмөтүнүн  бюджетинин    

кирешелер  бѳлүгү төмөндөгүдөй  өлчөмдө  бекитилсин. 

         Киреше бөлүгү                                                                                                                

1111100.    Кирешелер (агентиктен  түшүүчү салык)                                                2205,0                              

111220.      Ыктыярдуу  түрдө берилүүчү  салык                                                           75,0                                                      

11321100.  Жер салыгы        физ. тараптан  (огород)                                                   175,0                                                   

11321300.  Айыл чарба жеринен алынуучу салыгы                                                                                        

.                  юридикалык  тараптан   (дыйкан  чарба)                                                   552,2                                               

113121.     Транспорт ээлеринен алынуучу  салык                                                      237,0                                                

14221700. Атайын көрсөтү салыгы тазалык жыйым                                                    24,0                                             

14152600. ФПС  жеринин арендасы                                                                              120,5                               

11321300.Айыл  чарба  багытындагы  эмес жерлерден алынуучу салык                   29,0                                             

11311200.Кыймылсыз  мүлктөн алынуучу салык                                                           4,4                                                                                                                                   

14232.      Атайын каражат                                                                                             510,0                                                    

14152200.Жайыт   акы  салыгы                                                                                     450,0 

14153200.Кызмат акыдан түшүүчүакы (имарат  аренда)                                             18,0                                                                

14221700.Техникалык жана ичүүчү суу үчүн                                                               14,0                                 

Баары:                                                                                                                          4414,1 

Теңдештирүүчү грант                                                                                                  4617,0  

    Жалпысы:                                                                                                               9031,1 
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        2. 2022-жылга  Талаа-Булак  айыл  аймагынын айыл өкмөтүнүн  бюджетинин 

чыгашалары   төмөндөгүдөй  өлчөмдө  бекитилсин. 

                      Чыгаша  бөлүгү 

2111  Эмгек акыга                                                                                           5183,0                                                           

2121  Эмгек акынын чегеруусуно                                                                   789,3                                       

2211  Командировкалык  чыгым                                                                       00,0                                

2212  телефон кызматы                                                                                        0,0                                                                                                                                                           

2214  Транспорт каражатына                                                                             90,0                                                                                                                                                                                                 

2215  Ар кандай  каражатка(1С пр(60)  жайыт (450)                                     510,0                                                                

2218  Тамак аш  каражатына (бала бакча)                                                      745,2                                          

2221  Ремонт  учун                                                                                                0,0                                                                                     

2222  Инвентарь алууга                                                                                        0,0                                                                                                                            

2231  Суу  үчүн                                                                                                    50,0                                                                                                                                                           

2224  Көмүр  учун                                                                                            1153,6                                                                                                                                                                           

Баары                                                                                                                8521,1                                                                      

Атайын  каражаттар                                                                                           510,0                                              

          Жалпысы:                                                                                              9031,1  

                                                                                                                                                      
         2. Айыл аймагынын бюджетиндеги өзгөрүүлөр жана  толуктоолор  боюнча сессияга     

сунушталып, айыл  аймагынын бюджетинин киреше  бөлүгүнүн  баардык  түрлөрү    

менен толук  аткарылышына чараларды көрүү , финансы  бөлүмүнүн башчысына  жана   

салыктарды ондуруп ,аткаруу  жагы кирешелер  боюнча  башкы  адиске  тапшырылсын.                              

        3. Пландалган жер  салыгынан ашык  чогулган  акча  каражат  айыл  аймагынын       

айылдык  Кенешинин  токтому  менен тартыш  статьяларга  пайдаланылсын. 

          4. 2023-жылга айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн бюджетинин  болжолдуу долбоору                                      

жергиликтүү бюджетинин  киреше бөлүгү :                                                                                                             

                               мунун  ичинен                                                                                                                                   

      Жергиликтүү салыктар                                                                       4509,1 м.сом                                                      

      теңдештирүүчү  гранттын өлчөмү                                                     4617,0 м. сом 

         Жалпы киреше бөлүгү                                                                     9126,1 миң   сом                                 

.        Чыгаша бөлүгү                                                                                  9126,1 миң  сом 

       5. 2024-жылга  айыл аймагынын   айыл өкмөтүнүн бюджетинин  болжолдуу долбоору                                                                                             

жергиликтуу бюджетинин  киреше  бөлүгү:                                                                                   

        Жергиликтүү  салыктар                                                                      4578,1 миң сом                                                                                 

.      тендештирүүчү  гранттын  өлчөмү                                                    4617,0  миң сом                                              

      Жалпы  киреше                                                                                   9195,1 миң сом                                                                

.     чыгаша  бөлүгү:                                                                                   9195,1миң сом                                                                                                                                                                                                                           

          6..Бул  токтомдун аткарылышын көзөмөл кылуу жагы  экономика, бюджет  жана   

салык,муниципалдык  менчик  боюнча  туруктуу  комиссиясына   милдеттендирилсин.  

 

 

 

Төрага                                                                                                     Н.Шарабидинов                                                                    

 


