
Кызыл-Туу айыл аймагынын
Социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча

2019 жылында
кылынган иштери жөнүндө маалымат.

Кызыл-Туу 2019 жыл. 



Айыл өкмөтүнүн бюджетинин киреше бөлүмү
№ АТАЛЫШЫ ТАКТАЛГАН ПЛАН АТКАРЫЛДЫ                               % АТКАРЫЛЫШЫ САЛЫШТЫРМАЛУ

1 Кирешеден алынган салык 2520,0 2698,8 107 +178,8
2 Бирдиктүү салык 95,2 46,6 49 -48,6
3 Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык 532,0 765,1 144 +233,1
4 Менчикке салык 127,0 183,5 145 +56,5
5 Транспорт каражаттарынын ээлеринен

алынуучу салык
905,0 1156,0 128 +251

6 Жер салыгы жеке адамдардан 135,8 143,2 106 +7,4
7 Жер салыгы юридикалык тараптардан 1434,7 1392,8 97 - 41,9
8 Айыл чарбасына тиешелүү жерлерге салык 950,0 1321,5 141 +371,5
9 Сатыктан түшкөн салык 161,0 80,0 50 -81
10 Роялтилер 95,5 65,9 69 -29,6
11 Айыл ичиндеги жерлерди ижарага берүүдөн

түшкөн салык
253,2 410,5 163 +157,3

12 ФПС жерлеринен салык 1773,9 2257,1 128 +483,2
13 Ижарага берилген салык - 18,3 -
14 Таштандыларды чогултууга салык 57,0 5,8 11 -51,2
15 Жер байлыктарына салык 76,0, 75,9 99 -0,1
16 Башка салыктар жана төлөмдөр 78,6

БОЛГОНУ : 9171,1 10703,8 117

Теңдөөчү грант 2143,0 2143,0 100

Республикадан келген каражат 1985,3 100
БААРДЫГЫ 13344,4 14832,1 111



Айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүмү

№ Аталышы План 2019 
жыл

Такталган план
2019жыл

Аткарылышы %

1 Аппарат 4267,4 4658,8 4600,9 98

2 ТЖК 1416,1 1905,6 1901,1 99

3 Спорт 202,0 202,0 202,0 100

4 ФАП 355,5 355,5 352,6 99

5 Китепкана 213,7 213,7 213,7 100

6 Маданият 714,3 764,3 752,3 98

7 Билим берүү 3140,1 4665,6 4664,6 99

8 Социалдык коргоо 805,0 850,0 850,0 100

9 Бала-бакча 200,0 200,0 197,3 98

Баардыгы 11314,1 13815,5 13734,5 99



Турак Жай
Комуналдык

Чарбасы



Токбай, Кызыл-Туу, Кара-Сакал, 
Маловодное айылдарынын көчө 
жарыктандыруусунун 
төлөмдөрүнө ЖБ -80,0 миң сом 
сарпталды.

Кызыл-Туу Муниципалдык иш 
канасына 200,0 миң сом
сарпталды. 

Кызыл-Туу айылындагы 
муниципалдык мончосун оңдоп 
тузөө иштерине 167,0 миң сом 
сарпталды.



Новое айылында ичичүү таза суу боюнча ОсОО
Жумгал-Суу Курулуш иш канасы, оңдоо иштерин 
аяктады, жалпы инвестициянын бюджети 25 млн 547 
миң сомду түздү.
Калктын 100% таза суу менен камсыз болду. Таза суу 
линиялары жасалды жана ар бир үйгө таза суу 
киргизилди



Маловодное айылында ичичүү таза суу боюнча
ОсОО Кайнар иш канасы тарабынан оңдоо 
иштерин  аяктады, жалпы инвестициянын 
бюджети 40 млн 321 миң сомду түздү.

Калктын 100% таза суу менен камсыз болду. Таза 
суу линиялары жасалды жана ар бир үйгө таза суу 
киргизилди



Новое айылынын



Кызыл-Туу айыл өкмөтүнүн имаратындагы 
ички даарат канасын курууга 50,0 миң сом 

сарпталды



Кызыл-Туу айыл аймагы боюнча
20 тонна таштандылары чыгарылды

а/өкмөтүнүн бюджетинен
43,0 мин сом сарпталды.

Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу ҮДТ жана 
ФАП имараттарына ЖБ-
396,6 миң сом сарпталды 

• Кызыл-Туу ҮДТ суу тутүкчөлөрү жана 
жылыткыч системасын кошууга, дарат 
канасын тургузууга ЖБ 352,6 миң сом 
сарпталды.

• ҮДТ Кызыл-Туу 16,0 миң сом
• ФАП Новое 6,0 миң сом 
• ФАП Кара-Сакал 6,0, миң сом
• ФАП Маловодное 13,0 миң сом оңдоп түздөө 

иштерине сарпталды



Кызыл-Туу айылындагы Табышалиева, Свечникова жана Билал көчөсүн жерди асфальт 
менен түстөө иштери өткөрүлдү, узундугу 3000 метр а/өкмөтүнүн бюджетинен

41,0 мин сом сарпталды.



Кызыл Туу айыл аймагындагы 9320 метр ички жолдоруна шагыл таштары төгүлүп 
грейдер менен тегизделди, айыл өкмөтүнүн бюджетинен 325,0 миң сом сарпталды.

Кызыл-Туу айылы Маловодное айылы



Токбай айылыКЫЗЫЛ-ТУУ



Исмаил айылы Новь айылы



Шаршенбай, Кенжебек, Билал, Жумабай, 
Свечникова,Табышалиева көчөлөрүндөгү жараксыз 
болгон жарык лампалардын ордуна жаңы замамбап

КОБРА лампалары которулуп орнотулду
айыл өкмөтүнүн бюджетинен 450,0 мин сом 

сарпталды.

Кара-Сакал айылына 
электростолбалары алынды 

120,0 миң сом сарпталды



Өзгөчө кырдаарлар бөлүмү суу чарба тармагы.
 Айыл өкмөтүнүн аймагында суу алып кеткен каналдарды оңдоо иштери жүргүзүлдү.

 Анын ичинен:

 Элебай суусунун боюн тазалоо – 250 метр.

 А/өкмөтүнүн бюджетинен бөлүнгөн акча каражаттын суммасы 20,0  миң сомду түздү.



Маловодное айылындагы Улуу ата мекендик
согушунун эстелигин оңдоп түзөөгө айыл

өкмөтүнүн бюджетинен 9,2  миң сом бөлүндү.

Кызыл-Туу айылындагы Улуу ата мекендик
согушунун эстелигин оңдоп түзөөгө айыл

өкмөтүнүн бюджетинен 7,8 миң сом 
бөлүндү.



Кызыл-Туу айыл аймагындагы жол жеегиндеги 
бактарды актоо жана таштандыларды 

чыгарууга айыл өкмөтүнүн бюджетинен 90,0 
миң сом сарпталды

Кызыл-Туу айыл аймагына караштуу Кара-Сакал, 
Новое,Маловодное, Токбай, Кызыл-Туу айылдарына 

көчөт отургузууга 245,0 миң сом демөөрчулөрдөн 
жардам берилди.



Кызыл-Туу айыл аймагынын 
Мал доктурунун айлыгына 

60,0 мин сом каралды.

Кызыл-Туу айыл аймагынын айыл 
өкмөтү имаратынын бакчы 

багбаныны айлыгына
24,0 мин сом каралды.



Турак Жай
Комуналдык
Чарбасына

кеткен
чыгымдардын

жалпы суммасы
1391,0

млн сомду түздү



Дене тарбия
бөлүмү.



 Көк-Бөрү – 15,0 миң сом

 Нооруз майрамына арналган Ат
оюнуна – 25,0 миң сом

 К.Бекбоевке арналган турнир –
10,0  мин сом 

 Н.Кенжебеке арналган турнир –
10,0  мин сом

 Сокулук районун футбол боюнча
Акимдик кубогуна катышусуна
5,0 мин сом 

 Чуй обласынын чемпионаты II-
лига  97,0 мин сом.

 Күрөш боюнча - 35,0 мин сом

 Мини футбол – 5,0 миң сом



Спорт бөлүмүнө
кеткен

чыгымдардын
жалпы суммасы
202,0 мин сомду

түздү



Билим берүү
бөлүмү.



1. Маловодное мектебинин сырткы оңдоп 
түзөө иштерине ЖБ- 180,0 миң сом бөлүндү. 
АРИС тарабына даарат кана курууга 1900,0 
миң сом бөлүндү.

2. Капарова мектебинин ашканасына 
эмеректерди алууга МЕРСИКО тарабынан 
310,0 мин сом, ЖБ-281,0 мин сом 
сарпталды.

3. Абдылдаева мектебинин терезелерин 
алмаштырууга ЖБ- 600,0 миң сом, РБ-
1560,0 миң  сом сарпталды.
Чуй облусунун өнүгүү фондусунан 721,0 
мин сом от жагуу мешин алмаштырууга 
берилди.
Септик курууга ЖБ-229,0 миң сом 
сарпталды

5. Ч.Байсалбекова орто мектебинин 
ашканасына эмеректерин алууга 
МЕРСИКО тарабынан 214,0 мин сом, ЖБ-
208,0 миң сом сарпталды.

Баардыгы мектептерге кеткен чыгымдар:
.Оңдоп түзөө иштерине – 1498,0 мин сом.
. Электро энергиясына – 1000,0 мин сом.
. Көмүр – 553,4 мин сом.
. Жана башка чыгымдар – 53,2 мин сом.



С.Абдылдаева орто мектебинин көмүр 
канасын оңдоо иштеринин жыйынтыгы.



Маловодное айылынын Маловодное 
орто мектебинин ички даарат канасыны 

оңдоо иштеринин жыйынтыгы



Кызыл-Туу айыл өкмөтүнө 
караштуу С.Абдылдаева орто 
мектебинин эски терезелерин 

замамбап терезелерге алмаштыруу

Маловодное орто мектебинин 
имаратынын сырткы оңдоо түзөө 

иштери.



Билим берүү 
бөлүмүнө кеткен

чыгымдардын
жалпы суммасы

3104,6 мин сомду
түздү



Социалдык
коргоо бөлүмү.



 15-Февраль Ооган согушунун 28-жылдыгына 60,0 мин 
сом сарпталды.

 23-Февраль майрамына карата улуу Ата мекендик
согушунун ардагерлерине 9,0 мин сом сарпталды

 Баткен согушунун катышуучуларына айыл өкмөтүнүн
бюджетинен 10,0 мин сом  берилди.

 7-Апрель элдик революцияда каза болгондордун үй
бүлөсүнө жана жабыр тарткандардын үй бүлөсүнө
айыл өкмөтүнүн бюджетинен 31,0 мин сом 
сарпталды

 1-июнь балдар күнүнө карата 18,4  мин сом сарпталды
 20-февраль-20 мартка чейин жакыр үй бүлөө колдоо

күнүнө карата 20,0  мин сом сарпталды
 Жакыр үй бүлөсүнө материалдык жардам 230,0 мин 

сом сарпталды
 Тоголок жетим балдарга жана жакыр үй бүлөөгө

лагерге барууга жардам 58,0 мин сом сарпталды
 Маловодное мектебинде окууган балдардын жол

киресине берилген жардам 36,0 мин сом сарпталды
 1-октябр карылар күнүнө 75,0 мин сом сарпталды.
 19-май энелер күнүнө 4,0 мин сом сарпталды.
 Маловодное айылында жашаган жакыр жана майып 

үй бүлөлөргө ичкен сууга 20,4 миң сом сарпталды



 9-май Улуу Ата-мекендик жеңиштин 74 жылдыгына карата согуштун
ардагерлерине айыл өкмөтүнүн бюджетинен 52,0  миң сом бөлүнүп берилди.

 Жакыр жана майып 30 үй бүлөлөргө 60,0 миң сом көмүр алууга акчалай жардам 
берилди.

 Ар кандай материалдык жардам көрсөтүү 103,2 миң сом

 3 декабрь майыптар күнүнө карата 200 майып адамга 200 сомдон, жана 
Маловодное реблитациялоо борборуна майып балдарга жардам берилди жалпы 
суммасы 40,0 мин сом.

 Жаңы жылга карата Эне бала мээриминде жашаган 34 жетим балдарга белектер 
тапшырылды жалпы суммасы 15,0 миң сом.

 Орозо кармаган адамдарга ооз ачтырганга 8,0 миң сом сарпталды

 Орозо убагында жакыр жашаган 5 үй бүлөгө тамак аш пакети таратылды

 Солто коому тарабынан 20 үй бүлөгө тамак аш пакети таратылды 



Социалдык коргоо
бөлүмүнө кеткен
чыгымдардын

жалпы суммасы
850,0 мин сомду

түздү.



Маданият
Бөлүмү.



 Айлык акысы  166,2 мин сом

 Соц.фонд  28,7 мин сом

 Электр жарыгына 30,0 миң сом

 Нооруз майрамына 30,0 миң сом

 Жаны жылдык бал москарад Малаводное Кызыл Туу

20,0 миң сом сарпталды

 Кара-Сакал айылындагы Маданият үйүнө Корея өлкөсүнүн KOICA долбоору 
тарабынан 1600,0 млн сом каралды.

 Маловодное айылынын Маданият үйүнө эмеректерди жана линолеум алууга 
404,4 миң сом 

 Исмаил айылындагы маданият үйүнүн оңдоп түзөө иштерине жана спорт 
жарактарын алууга 198,7 миң сом

 Газета журналдарга жазылуу 50 миң сом

 Башка чыгымдар 42,0 миң сом



Маданият
Бөлүмүнө

кеткен
чыгымдардын

жалпы
суммасы
966,0мин 

сомду түздү



Мектепке
чейинки

билим берүү
тармагы.



1.Кызыл-Туу айылындагы «АЛТЫН-
УЯ» бала бакчасынына эмеректерди 
алууга 50,0 миң сом, тамчы тамган 
суу түтукчөлөрүн тагууга 50,0 миң 
сом берилди.
2. Алтын уя бала бакчасына – 20 тонна 
көмүр алынды бюджетен 67,3 мин 
сом каржыланды.                  
3. Электро энергияга кеткен чыгым –
30,0 мин сом.



Мектепке
чейинки билим

берүү тармагына
кеткен

чыгымдардын
жалпы суммасы
197,3 мин сомду

түздү



Көңүл бурганыңыздарга
чоң рахмат!!!
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	1.Кызыл-Туу айылындагы «АЛТЫН-УЯ» бала бакчасынына эмеректерди алууга 50,0 миң сом, тамчы тамган суу түтукчөлөрүн тагууга 50,0 миң сом берилди.�2. Алтын уя бала бакчасына – 20 тонна көмүр алынды бюджетен  67,3 мин сом каржыланды.                  �3. Электро энергияга кеткен чыгым – 30,0 мин сом.��
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