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Кок-Таш Айыл өкмөтү 

 
2012-ЖЫЛГА КАРАТА БЮДЖЕТТИН БОЛЖОЛДУУ АТКАРЫЛЫШЫ 

БОЮНЧА МААЛЫМАТ  
20 849,400 СОМ (ТРАНСФЕРТТЕРДИ ЭСКЕ АЛГАНДА) 

 
АЙЫЛ АЙМАК ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 
 

Айыл аймактын курамына кирген 6 айылда жашап жаткан калктын болжолдуу саны 
3 800 кишини түзөт. Айыл өкмөттүн муниципалдык менчигине 13 кыймылсыз мүлк жана 
инфраструктура объектилери бар. Муниципалдык менчиктин курамына атуулдардын 
жашоосуна керектуу төмөнкүдөй объектилер кирет: мектептер, административдик 
имараттар, жолдор, коммуникациялар жана башкалар. 

 
2012-жылдын киреше бөлүгүнүн аткарылышы - 20 849,400 

Мыйзамдарга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
бюджеттеринин кирешелери төмөнкүлөрдөн турат: 
• 2012-каржы жылына карата республикалык бюджет тууралуу мыйзамдын 
негизинде бекитилген өлчөмдүрдүн негизиндеги жалпы мамлекеттик салыктардын 
бөлүштүрүү; 
Кирешенин аталышы   2012-жылдын аткарылышы 
Киреше салыгы –      1 046,900 сом 
Сатуудан түшкөн салык –    3 959,000 сом 
Жер салыгы –      989,100 сом 
Мүлк салыгы –      372,200 сом 
Патент –       18,400 сом 
Транспорт салыгы     349,900 сом 
Аренда КБЖФ –      730,500 сом 
Айып пул –       24,300 сом 
Таштандыларды чыгаруу    24,300 сом 
Салык эмес кирешелер –     2 019,800 
Категориалдык грант –     8 868,500 
Тендөөчү грант –      2 446,500 сом 
ЖАЛПЫ:      20 849,400 
 
2012-жылдын чыгашасынын аткарылышы – 18 213,124 сом 
 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАР ЖАНА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК 
КОММУНАЛДЫК ЧАРБА (ТТКЧ) – 5 202, 748 СОМ 

Эмгек акы фондусу 1 197,728 сом, социалдык фондго чегерүүлөр 234,920 сом, 
кызматтык женил автотранспортту колдонууга 723,900 мин сом, кызмат сапарларга 
кеткен чыгымдар 429,300 сомду, эл. энергия үчүн акы төлөө 76,400 сом, байланыш 
менен тейлөө кызматына 50,600 сом, инвентар алууга (компьютер жана эмерек) 
225,100 сом, айыл окмоттун имаратын ондоого 89,600 сом, андан тышкары айыл 
өкмөтүнүн кызматкерлерине керектүү күнүмдүк чыгымдарга (кагаз, калемсап, 
компьютерлерди ондотуу, картидждерди толтуруу, жана башка күнүмдүк чыгымдар) 
73,700 сом сарпталды. Булак-Башы айылына суу тутугун куруу учун анын проетисине 
120,000 сом,Чон-Сай айылына копурону ондоо учун 122,000 сом, Орто-Суу айылына 
копуро салуу учун 175,000 сом, Жалгыз орук айылына копурону ондоо учун 182,500 
сом, Кок-Таш айылдык аймагына Кыргызстандан электро сызымын тартуу учун анын 
проектисине 290,000 сом, мектеп окуучуларын жайкы эсалууга барууга 3,000 сом, Чон-
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Сай айылына барууда жолду кенейтуу аска зоону жардыруу учун 230,300 сом, 
Айылдык аймактын кочолорун жарыктандыруу учун 120,000 сом, айылдык аймактын 
кары аксакалдарына кышка карата 55,000 сом сомго комур берилди.жаштар жер болуп 
беруу учун 29,000 сом жумшалды. 31,700 кашка карата даярдоо, кундолук 
канстоварларды алууга 78,000 сом, генератор кеткен чыгымдар 70,000 сом, ар кандай 
шаймандарды алууга 67,000 сом, мамкаттоого 30,000 сом, газета-журналдарга 
жазылууга 34,600 сом, чек арага кеткен чыгымдар 63,500 сом, 399,900 сом 2012-жалды 
болур откон майрамдарга сарпталды ал эми 37,700 сом кышка комур алууга 
сарпталды. 
 
БИЛИМ БЕРҮҮ – 11 149,266 СОМ 

Эмгек акы фондусуна 7 599,990 сом эсебинде каражат жумшалды, социалдык 
чегерүүлөр 1 268,466 сом. 

Тамак-ашка 635,800 сом бөлүндү. Кышка таш көмүр алууга 479,600 сом, 
274,200 сом мектептерди окуу жылына даярдоого (сырдап жана актоо), 257,400 сомго 
мектептерге эмерек алып берүүго, сапар чыгымдарына 175,500 сом, транспорт 
чыгымдарына 66,800 сом, электр энергияга 250,300 сом, 141,210 сом ар түрдүү 
чыгымдарга сарпталды.  
 
СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО – 334,700 СОМ  

бөлүнгөн. Бул статья боюнча Авган согушуна катышкандарга 1,000 сомдон 
төлөнүп берилди. Бул статья боюнча да ден соолугу начар адамдарга, бейтапканага 
барганга жана даары дармектерине 34,000 сом, Чернобль катышуучуларына 7,500 сом, 
23-феврал мекен когоочулардын кунуно карата – 4,700 сом, 4-декабрь мумкунчулугу 
чектелгендердин кунуно карата 7,000 сом, жакыр уй-булоолорго 116,500 сом, 164,000 
сом электр энергияга сарпталды. 
 
МАДАНИЯТ ЖАНА – 1328,410 СОМ 

Маданият мекемелерине төмөндүгүлөр кирет: маданият үйү жана китепкана. 
Эмгек акы фондусуна жумушчу бирдиги үчн 141,280 сом бөлүнгөн, социалдык фондко 
чегерүүлөр 34,330 сом. Маданият уйун ондоо учун 1 152,800 сом жумшалды. 

 
АЙЛАНА ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО – 362,000 СОМ 
 80.000 сомго көчөт сатылып алынып тигилди, 217,000 сомго тозууга сетка, 
5,000 сомго сетка алып келүүгө транспорт жалдоо, 60,000 сом топурак ташууга 
сарпталды. 


