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Кочкор айыл аймагынын айылдык кеңешинин  

VII чакырылышынын кезектеги XI сессиясынын 

 

 

 

ТОКТОМУ 

 

28-февраль  2022-жыл  № 11/2                                                                   Кочкор айылы 

 

Кочкор айыл  өкмөтүнүн 2022-жылга карата бюджетин бекитүү 

2023-2024-жылдын   болжолдуу долбоорун бекитүү  2020-жылдын бюджетинин 

аткарылышы-чыгымдалышы 

жөнүндө 

 

Кочкор айыл өкмөтүнүн 2022-жылга карата бюджетин бекитүү боюнча бюджет жана 

экономика боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы М.Барыктабасов  жана айыл өкмөт 

башчысы М.М.Исраиловдун  корутундусун угуп, талкуулап  «Жергиликтүү  мамлекеттик  

администрация  жана  жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндөгү»  

Мыйзамынын  39-беренесинин негизинде, токтом  кылат: 

 

 1.Кочкор айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн кирешелер бөлүгү боюнча 2020-жылга 

аткарылышы: 37351,8 миллион сом    чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы    37997,5миллион 

сом суммасында бекитилсин. 

   2. 2023-жыл үчүн  киреше  47976,8 миллион сом   жана   2023-жыл үчүн чыгаша  бөлүгү   

47976,8  миллион   сомго бекитилсин. 

             3.2024-жылдын болжолдуу долбоору 49052,8 миллион сом  жана 2024-жылдын  

болжолдуу долбоору 49052,8миллион сом бекитилсин. 

             4. Штаттык бирдик бекитилсин. 

             5.Бала бакчаларга ата-энелерден чогултулган взнос 500,0(беш жүз)сомдон жана 

600,0(алты жүз) сомдон бекитилсин. 

                                                                  Кирешелер бөлүгү 

 Кирешелердин аталышы Сумма 

1 Кирешелер 46497,8 

11 Салыктык кирешелери 42903,7 

111 Кирешеге жана пайдага салык 42868,7 

 

 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 34391,0 

11113 Пайда салык - 

1112 Атайын режимдер боюнча салыктар 4023,4 

11121 Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 289,2 

11121100 Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү 

салык 

289,2 



11122         

11122 
Патенттин негизинде салык 3734,2 

               

11122100 

Милдеттүү патентин неизинде салык 501,2 

11122200 Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 3233,0 

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 35,0 

11462 Роялти 35,0 

14 Салыктык эмес кирешелер 3594,1 

1415 Ижара акысы 765,0 

 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 

740,0 

14152100 Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы - 

14152200 Жайыт ижарасы үчүн акы 600,0 

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                                                                                           6001,8  миң сом 

соц.фондго чегерүү                                                                                     887,1 миң сом                                                                      

командировкалык чыгым                                                                           250,0миң сом 

байланыш кызматы үчүн                                                                            150,0миң сом 

аренда акы үчүн  полигон Семиз-Бел а/ө аксакалдар                              1060,0 милл сом 

транспорттук чыгым үчүн                                                                          200,0 миң сом 

аппараттын ар кандай чыгымына                                                              5545минсом 

Орг техникаларды алууга648,0 мин сом 

Имаратка жабдууларды алууга                                                                   1571,2 мин сом  

резервдик фонд (өзгөчө кырдаалдар үчүн 500,0; өздүк резерв 465,0)  965,0 мил сом 

Кочкор Тазалык  МИна                                                                            6000,0 мил сом 

Соттун чечимдер                                                                                           150,0 мин сом 

Атай каражат (ар кандай чыгым учун атайын каражат)                           50,0 мин сом  

 Негизги каражаттар үчүн                                                                        7125,0 мил сом 

БААРДЫГЫ:                                                                               30603,1миллион сом 

 

6.  Маданият тармагы                                                                                     сумма 

 

Эмгек акы үчүн                                                                                            1043,7 миң сом 

Соц.фондго чегерүү                                                                                     180,1 миң сом  

Китеп алуу үчүн                                                                                            30,0 миң сом 

Ар кандай чыгым (канц.товары жана чарба буюмдары)                         95,0 миң сом 

 

БААРДЫГЫ:                                                                                           1348,8миң сом  

 

7.  Билим беруу тармагы                                                                                  сумма 

Кызматтык сапар үчүн 100,0 миң сом 

Байланыш кызматы учун                                                                           180,0 миң сом  

Барчын-Уя б/бакча аренда 55с*12ай                                                       660,0 миң сом 

Көмүр үчүн                                                                                                  2940,0 мил сом 

Суу үчүн                                                                                                   664,9 миң сом 

Текущий ремонт                                                                                         1050,0 миң сом 

Тамак-аш учун                                                                                           2980,8 мил сом 

Жабдууларды алууга                                                                                 1822,5миң сом 

Ар кандай чыгым учун                                                                             660,0 миң сом 

Атайын каражаттан тамак –аш учун(ата-энелердин взносу)                2330,0 мил сом 

Негизки каражаттар учун                                                                        557,7 мин сом  

БААРДЫГЫ:                                                                                        13945,9 мил сом 
 

8. Жайыт пайдаланычуулар бирикмесинин тармагы                         сумма 

Кара-Кужур өрөөнүндөгү купкөнү капиталдык ремонт кылууга            139,0 миң сом 

Раскол үчүн                                                                                                    280,0  миң сом  

Ар кандай чыгым учун                                                                                  181,0 мин сом 

БААРДЫГЫ:                                                                                                600,0 

 

 



 

эмгек акы тарификация боюнча- 427380мс 

*14 ай  баары: 5983320 мин  сом торага 

айлык 18450 мин сом 6001,8 

Соц фондго чегеруу  14,78%-    сом баары: 

884334мин сом. Торага соц фонд14,78% - 

2,726 м с 887,1 

кызматтык сапар учун 
250,0 

байланыш кызматы учун- 22122-150,0 

мин сом. 22122100-150,0 мин сом. 150,0 

аренда акы учун     Палигон учун аренда 

акы-1000,0 аксакалдар учун-60,0мс 1060,0 

транспорттук кызматтар  200,0 

 

Башка кызматтарды алууга 

 

12045,0 

Эл каттого 200,0 мин сом 

Өздүк салым 15,0 мин сом 

Окуулар үчүн 60,0 миң сом  

Газеталарга жазылуу үчүн 20,0 миң сом 

каттарды жөнөтүү 10,0 миң сом  

Жаратылышты коргоо үчүн 150,0 мс 

1с программасына 60,0мс 

бир жылдык мүчөлүк акы 30,0 мс 

жолбун иттерди атууга 60,0мс 

суу бөлүштүргон мураптарга 50,0мс 

Өтө жакыр социалдык жардамдарга 

муктаж адамдарга  жардам үчүн 700,0 

тех шарттар үчүн 90,0мс 

айыл өкмөто караштуу  мекемелерди 

камсыздандырууга-30,0 мс 

пробацияга 20,0мс 

мамлекеттик каттодон өтүгө-30,0мс 

архивке документтерди өткөрүүгө-30,0мс 

сметалык-проектик документтерди 

даярдоого-1000,0 мс 

техназордук кызмат көрсөткөндүүгү 

үчүн-100,0 мс  

Кочкор -Тазалык МИсына 6000,0 мс 

Алыскы сарайлардан окуучуларды 

мектептерге алып келүүгө-800,0 мс 

Теңдик айылындагы ФПСтин жерлерин 

ченөөгө-300,0мс 

Ген план Большевик айылы үчүн-410,0мс 



Большевик айылына таза-сууга-130,0мс 

Большевик айылына кум шагыл төгүү-

100мс 

Кочкор айылы таза сууга-400,0мс 

Теңдик айылынын көчөлөрүно кум шагыл 

төгүү үчүн -100,0мс 

МЧС -500мс  

Кочкор айыл өкмөтүнүн имаратынын 

документери үчүн-650,0мс 

жабдууларды жана материалдарды сатып 

алуу учун 1571,2 

соттун чечимдери 150,00 

 резервный фонд- 465 мин сом  465,0 

Ямма беккари-500,0мс 

5925,0 

Дренажд-700,0мс 

Беш-Терек көчөсунө асфальт төшөө460 

м(1км асфальттан баасы 6млн) 3000,0мс 

Кочкор айылындагы футболдук аянтка 

өздүк  салым үчүн-665,0мс 

Теңдик айылына контордун артына парк  

уюштуруу үчүн -500,0мс 

Теңдик жаштар борборунун алдын 

брусчаткалоо үчүн -310,0мс 

Большевик айылындагы ФАПтын 

жылуулук  системасын  топкасын эшикке 

чыгарууга-150,0мс  

Большевик айылындагы  мектептин ички 

спорт аянтчаны асфальтоо үчүн -100,0мс 

мебелдер үчүн -100,0мс 

1848,0 

Светофор алууга-1000,0мс 

орг техникаларды алууга-648,0 

Большевик айылына Кырманга лоток 

алууга-100,0мс 

баары: 30553,1 

эмгек акы тарификация боюнча- 86,97 

мин сом  * 12 ай баары: 1043,7сом 1043,7 

Соц фондго чегеруу  17,25%- 15,0мин сом 

баары: 180,1 мин сом. 180,1 

жабдууларды жана материалдарды сатып 

алуу учун- 95,0 мин сом  95,0 

Китепкана 30,0 

 

баары: 1348,8 

  

кызматтык сапар учун 100 



байланыш кызматы учун- 22122-180,0 

мин сом. 22122100-180,0 мин сом. 
180 

аренда акы учун     Барчын-Уя бала 

бакчага учун аренда акы-55,0*12ай=660,0 660,0 

Башка кызматтарды алууда-

(хлор,тряпка,насос, 

жылыткыч,акиташ,бор,)  660мин сом 
660,0 

Тамак-аш алуу учун 720*18*230=2980,8 

мин сом 
2980,8 

 Имарттардын ж/а жайлардын учурдагы 

ондоого кеткен чыгымдары Асел б/б 150 

мин сом,  Ак-Тилекб/б-50,0 мин сом,  

Барчын-уя б/б 30,0 мин сом,  Наристе-и 

б/б 50, мин сом, Алтын балалык б/б 60,0 

мин сом  баары: 550 мин сом.  

550,0 

жабдууларды жана материалдарды сатып 

алууга  б/бакчаларга-1422,5 жабдууларды 

жана материалдарды сатып алууга 

С.Исмаилов  атындагы орто мектепке 

300,0   аркандай  учурларга 100,0мс  

1822,5 

комур учун 1от казан учун 1кунго  6,0 

тонна (негизи проектиде от казан учун 1,5 

тонна) 980т*3000с=2940,0мин сом 
2940,0 

суу учун  ---                                                                       

баары 36938,88*18,0сом= 664,9сом 
664,9 

Наристе-И б/бакчанын чердагын 

алмаштырууга-358,0мс 

982,7 Наристе-И б/бакчанын жылутуу 

системасын ондоого-124,7 мс 

К.Бай уулу атындагы орто мектептин 

спорт залын ремонт кылууга-500,мс 

Э.Жунушалиева атандагы б/бакчага 

2кабатуу керебет алууга 
75,0 

баары: 11615,9 

атайын каражат (ата-энелердин взносу)  2280,0 

жалпы чыгым; 13895,9 

Башка кызматтарды алууда-   181,0мин 

сом 
181,0 

Раскол үчүн  280 

Кара-Кужур өрөөнүндөгүү купкөнү 

ремонт кылууга 139,0 

баары: 600,0 

 

 

 



9. 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 

А.М.Осмоналиевке  бюджетке түшүүчү кирешелер бөлүгүн камсыз кылуу жүктөлсүн. 

 

10.  Бул токтомдун аткарылышы, 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 

 

 


