
Таштандыларды чыгаруу
үчүн жыйым

Маданият 
жана спорт

АК-ТАЛ АЙЫЛДЫК АЙМАГЫНЫН БЮДЖЕТИ - 4 368 200 сом 

КИРЕШЕЛЕР: 

ДҮКӨН

ЧЫГАШАЛАР: 
Билим берүү

Сатуудан алынуучу салык
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Экономикалык маселелер

Башка чыгашалар

Жолдорду оңдоо

Таштандыларды 
чыгаруу

Патенттик негиздеги салыктар – бекитилген тизмеге ылайык кызмат көрсөтүү (жеке менчик стоматология кызматы, сулуулук салон кызматы, 
транспорт менен ташуу кызматы, бильярд кызматы) үчүн алынуучу төлөм.
Жер салыгы – жер участокторун пайдалануу үчүн төлөм. Жер салыгы 100% жергиликтүү бюджетке түшөт.
Мүлк салыгы – мүлктү пайдалануу үчүн төлөм (транспорт каражаттары, менчик үйлөр, кафелер, дүкөндөр жана башкалар). Мүлк салыгы 100% 
жергиликтүү бюджетке түшөт.
Сатуудан алынуучу салык – товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алган учурда, сатып алуучудан алынуучу төлөм (уюлдук байланыш 
жана башка). Бул салык 50% жергиликтүү бюджетке түшөт.
Киреше салыгы – жеке тараптардын кирешесинен алынуучу салык (эмгек акы, гонорарлар жана башкалар).
Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун ижарасы – айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануу үчүн төлөм.
Башка кирешелер – жергиликтүү бюджеттин башка кирешелери (жер астындагы кендерди пайдалануу үчүнсалык, мамлекеттик пошлина, 
бирдиктүү салык, административдик айыптар жана башкалар).
Мамлекеттик кызматтар – ЖӨБ  органдарына сарпталган чыгашала (эмгек акы, кооммуналдык кызматтар, иш сапар чыгымдары жана башкалар).

Саламаттыкты сактоо - фельдшердик-акушердик пункттарды кармоого багытталган чыгымдар (ремонттоо, коммуналдык кызматтар жана башкалар).

Социалдык коргоо – жакыр жашаган үй-бүлөлөргө, согуштун катышуучуларына, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга көрсөтүлүүчү чыгымдар.

Маданият жана спорт – айыл аймагында массалык спортту жана маданиятты өнүктүрүүгө багытталган чыгымдар.

Турмуш-тиричилик чарбасы – жолдорду кароого, жарыктандырууга, суу менен камсыздоо систамасына, таштандыларды чыгарууга, көчөлөрдү тазалоого, 

жашылдандырууга, көрктөндүрүүгө жана башкаларга кетүүчү чыгымдар.

Патенттин негизинде салыктар 
37 200 сом

 Киреше салыгы 
434 000 сом

8 000 сом

Мүлккө салык 
85 000 сом

55 000 сом

3 478 000 сом

143 000 сом 22 000 сом 36 000 сом

6 000 сом

70 000 сом

962 200 сом
  114 500 

сом

Социалдык 
камсыздоо

345 600 сом
   424 000 

сом

2 308 200 сом   137 700 сом

Жарандык	бюджет	“Элдин	үнү	жана	жергиликтүү	өз	алдынча	башкаруу	органдарынын	
жоопкерчилиги:	бюджеттик	процесс”	долбоорунун	техникалык	колдоосунда	даярдалды.
Долбоор	Швейцария	өкмөтү	тарабынан	Швейцариянын	Өнүктүрүү	жана	Кызматташтык	
Агенттиги	(SDC)	аркылуу	каржыланып,	Өнүктүрүү	саясат	институту	аткарат

2018-жылга

70 000 сом




