
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ         КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

        НАРЫН ОБЛУСУ                                    НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

      КОЧКОР РАЙОНУ                          КОЧКОРСКИЙ РАЙОН 

                 КОЧКОР                                                                                          АЙЫЛНЫЙ КЕНЕШ 

     АЙЫЛ АЙМАГЫНЫН                                                                              КОЧКОРСКОГО 

 АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ                                                                              АЙЫЛНОГО АЙМАКА 

 

 

Кочкор айыл аймагынын айылдык кеңешинин  

VII чакырылышынын кезектеги  XIII сессиясынын 

 

 

ТОКТОМУ 

 

30-май   2022-жыл  №13/3                                                                           Кочкор айылы  

 

Кочкор айыл аймагынын жайыт комитетинин 

бюджетин бекитүү жөнүндө 

 

 

 

        Кочкор айыл өкмөтүнүн Кочкор айыл аймагынын жайыт комитетинин маалыматын 

угуп, талкуулап   «Жергиликтүү  мамлекеттик  администрация  жана  жергиликтүү  өз  

алдынча  башкаруу  органдары  жөнүндөгү»  Мыйзамынын  39-беренесинин негизинде, 

Кочкор айылдык кеңеши  токтом  кылат: 

 

1. Кочкор айыл аймагынын жайыт пайдалануучулар брикмесинин жайыт 

комитетинин 2022-жылга карата бюджетинин киреше-чыгаша бөлүгү жайыт 

билетинин эсебинен чогултулган каражат 600 000 (алты жүз миң) сом өлчөмүндө 

бекитилсин. 

2. Жайыт комитетинин киреше  бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. 

 

№ Киреше бөлүгү сумма Болжолдуу 

түшө турган 

каражат 

 мазмууну сумма сумма 

1 Мал жаюдан түшкөн жайыт акыдан 407 000  

2 Жайыт акы жайыт ресурстарын мал жаю 

менен байланышпаган башка максаттарга 

пайдалануудан 

20 000 113 000 

3 Кызмат көрсөтүүдөн:   

а) трактордон 60 000  

 Баардыгы : 487 000 113 000 

 

3. Жайыт комитетинин чыгаша бөлүгү төмөндөгүдөй бекитилсин. 

 

№ Чыгаша бөлүгү  

 мазмууну сумма 

1 Жайыт инфраструктурасына:  

 а) жайлоонун жолдорун оңдоо жана башка жумуштарга 90 450 

 б) болдолдуу түшкөн каражаттан инфраструктурага жумшалат 113 000 

 Эмгек акы үчүн 180 000 

 Соц фонд 17,25% 31 050 

 Материалдык жардам дарыланууга 45 000 



 Сапар чыгымы үчүн 30 000 

 Канцелярдык чыгымдар үчүн 8000 

 Ар кандай чыгымдар үчүн 10 000 

 Транспорттук чыгым 40 000 

 Калмак ашууну ачуу  ГСМ 200литр 12 500 

 МДИ «Кыргызмамжердолборлоо» мекемесинен карта чийдирүү, 

жерлерин инвентаризация жасатуу жана башка жумуштар 

20 000 

 Келишим менен жумушка иштетүү 20 000 

 Баардыгы:  600 000 

 

 

4. Ар бир мал башы үчүн жайыт акысы уй, жылкыларга – 70 сом, топоздор – 240 сом, 

бир жашка чейинки торпоктор үчүн – 50 сом, кой-эчки үчүн – 15 сом жайыт акы 

бекитилсин.  

5. Жайыт комитетинин бюджетинин киреше бөлүгүн толук аткаруу жана 

чыгымдоолорду мыйзамга ылайык жүргүзүү жайыт комитетинин төрагасына жана 

эсепчисине милдеттендирилсин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрага                                                                             Э.Э. Эшмукамбетов 

 _______________________________________________________________________                         

ЖИБЕРИЛСИН: Иш кагазына, веб-сайтка, облустук юстиция башкармалына, жайыт 

комитетинин төрагасына. 

 

 

 

 


