
ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
2018-жыл 24 январь  № 11/4                                                         Кара-Балта ш. 

 

Красный Восток айыл аймагынын акча каражатынын 

                                            калдыгын бекитүү жөнүндө  

 

Красный Восток  айыл аймагынын 2019-жылдын 01-январына, бюджеттен 

жана атайын каражатынан арткан акча каражатынын калдыгын бекитүү жөнүндө  

и.о. каржы бөлүмүнүн башчысы Тюленов М.  маалыматын угуп,  Кыргыз 

Республикасынын ”Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Мыйзамынын 27-

беренесинин негизинде, Красный Восток айылдык Кеңешинин отуруму токтом 

кабыл алат: 

 1.2019-жылдын 01-январына арткан акча каражатынын калдыгы 

төмөндөгүдөй бекитилсин : 

-атайын каражат -467,6 миң сом  

-өздүк  курам  - 701111  

2215-17,6 миң сом 

-башталгыч  бала бакча мекемеси -700911 

2218- 250,0 миң сом 

2222- 150,0 миң сом 

3112 – 50,0 миң сом 

Баардыгы:  467,6  миң сом 

-бюджеттик каражат – 1656,8 миң сом 

Өздүк курам -701111 

2111- 700,0 миң сом 

2121- 120,8 миң сом 

Турак жай коммуналдык чарбасы -70629 

2222- 500,0 миң сом 

3111 – 336,0 миң сом 

Баардыгы:  1656,8 миң сом 

2. Каржы бөлүмүнүн  башчысы, арткан акча каражаттарын  белгиленген 

багытта  пайдаланылсын . 

         4.Токтом  Красный Восток айыл аймагынын  электрондук сайтына 

жайгаштырылсын. ( электрондук дареги www.kr-ao.kg) 

5.Красный Восток айылдык Кенешинин  Токтому“Красный Восток айыл 

аймагынын 2019- жылга бюджетин  бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын 

Адилет министирлигин  аймактык  бөлүмүндө мамлекеттик каттадон  өткөрүлсүн. 

 

Төрага                                                                         Закиров. 
 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧYЙ ОБЛУСУ 
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_____________________________________________________________________________ 

ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2019-жыл 24 январь  № 11/2                                                         Кара-Балта ш. 

              

        Красный Восток айыл аймагынын 2019- жылга бюджетин     

бекитүү тууралуу 

 

Красный Восток айыл аймагынын 2019-жылга бюджеттин кириш-

чыгыш бөлүмдөрүн бекитүү боюнча, и.о. каржы бөлүмүнүн башчысы  

Тюленов М. маалыматын угуп,Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу жөнүндө “ Мыйзамынын 27-беренесинин 

негизинде,Красный Восток айылдык Кеңешинин отуруму токтом кабыл алат: 

 1.Бюджеттин киреше бөлүгү 2019-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин  

-өздүк курам        - 6304,6 миң сом  

-атайын каражат -  2295,0 миң сом 

-теңдеме грант     - 2151,2 миң сом. 

Баардыгы – 10750,8 миң сом  

 2.Бюджеттин чыгаша бөлүгү 2019-жылга төмөндөгүдөй бекитилсин: 

-өздүк курам                                     -3945,0 миң сом анын ичинде  

-атайын каражат                               -80,0 миң сом  

-турак жай коммуналдык чарбасы – 1428,3 миң сом 

-китепкана                                         -134,4 миң сом 

-маданият үйү                                    -99,3 миң сом 

-башталгыч бала бакча мекемеси   - 1489,7 миң сом анын ичинде  

                                                          – 2215,0 миң сом 

- башталгыч орто мектеби                -811,5 миң сом 

- социалдык коргоо                            -547,6 миң сом 

Баардыгы:  10750,8 миң сом  

3.Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө,  айылдык Кеңештин бюджет  

жана каржы комиссиясына жүктөлсүн. 

         4.Токтом  Красный Восток айыл аймагынын  электрондук сайтына 

жайгаштырылсын. ( электрондук дареги www.kr-ao.kg) 

5.Красный Восток айылдык Кенешинин  Токтому “Красный Восток 

айыл аймагынын 2019- жылга бюджетин  бекитүү тууралуу” Кыргыз 

Республикасынын Адилет министирлигин  аймактык  бөлүмүндө 

мамлекеттик каттадон  өткөрүлсүн. 

 

Төрага                                                                     Закиров. 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧYЙ ОБЛУСУ 

 

ЖАЙЫЛ РАЙОНУ 

КРАСНЫЙ ВОСТОК 

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ 

 
 

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЖАЙЫЛСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОВОСТОЧНЫЙ 

АЙЫЛ НЫЙ КЕНЕШ 

 



_____________________________________________________________________________ 

ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2019-жыл 24 январь  № 11/6                                                         Кара-Балта ш. 

              

        Башталгыч мектеп имаратын балдар бакчасына  

которуу дөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

жөнүндө “ Мыйзамынын 18-беренесинин , “Жергиликтүү маселелер”, 31-

беренесинин  “Айыл аймагынын укучу” негизинде, Кыргыз 

Республикасынын “Муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамынын 5-

бөлүмүнүн 18-беренеси “Муниципалдык менчикти башкаруунун жалпы 

принциптери” 19-беренеси “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 

муниципалдык менчик мүлктү башкаруу жана пайдалануу  укугу”    жана 

ошондой  эле Красный Восток  айыл аймагынын башчысынын 2018-жылдын 

01- январынан 2023-жылдын 31-декабрына чейинки аралыкта  Красный 

Восток  айыл аймагынын  социалдык  жана коммуналдык өнүгүүсү тууралуу 

инвестициялык иш планын угуп, Красный Восток айылдык Кенешинин  

отуруму  Токтом кылат: 

1.Жайыл районун Красный Восток айыл аймагынын Калдык айылынын 

Западный көчөсүнү 15 дарегинде жайгашкан муниципалдык менчиктеги 

башталгыч—мектеп имаратынын функционалдык  пайдалануу багытын 100 

орундуу  балдар бакчасына которууга   макулдук  берилсин. 

2. Красный Восток айыл аймагынын  жер маселелер боюнча  адиси 

(М.Токчулуков) Жайыл районунун шаар куруу жана архитектура боюнча 

башкармагылында жана Жайыл районунун кадастр жана кыймылсыз мүлккө 

укуктарды катоо  башкармалыгында тиешелүү иш кагаздарын каттоодон 

өткөзсүн.         

3.Токтом  Красный Восток айыл аймагынын  өздүк  сайтында 

жайгаштырылсын. ( электрондук дареги www.kr-ao.kg) 

4.Красный Восток айылдык Кенешинин “Башталгыч мектеп имаратын 

балдар бакчасына которуу жөнүндө”  Токтому  Адилет министирлигин  

аймактык  бөлүмүндө катталсын. 

     4.Токтомдун ишке ашыруусун  көзөмөлдөө Красный Восток айылдык 

Кеңештин социалдык маселелер боюнча депутаттык  комиссиясына 

жүктөлсүн. 

 

Төрага                                                                    Б.Закиров 

 

КЫРГЫЗ  РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЧYЙ ОБЛУСУ 

 

ЖАЙЫЛ РАЙОНУ 

КРАСНЫЙ ВОСТОК 

АЙЫЛДЫК КЕҢЕШИ 

 
 

КЫРГЫЗСКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ЖАЙЫЛСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОВОСТОЧНЫЙ 

АЙЫЛ НЫЙ КЕНЕШ 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

ТОКТОМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2018-жыл 29 ноябрь  № 10/4                                                         Кара-Балта ш. 

              

        Красный Восток айыл аймагынын 2019- жылга бюджетин     

бекитүү тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

жөнүндө “ Мыйзамынын 18-беренесинин негизинде, чарбалык 

зарылчылыктан улам  Красный Восток айыл өкмөтүнүн бюджетин төмөндөгү 

бөлүмдөр жана беренелер боюнча тартуу жасалсын : 

 

 

бөлүмдөр 

тартуу 

2231 2224 2222 2224 2214 2215 2111 

701 өздүк  курам   -23,5 -27,0 - - -67,9 +67,9 +173,0 

708 китепкана    -5,0 - - - - - - 

708 маданият үйү                                     -5,0 - - - - - - 

709 башталгыч орто 

мектеби                 

+45,9 - -173,0 -36,0 - - - 

709 башталгыч бала 

бакча мекемеси    

+66,1 - - -15,5 - - - 

баардыгы +78,5 -27,0 -173,0 -51,5 -67,9 +67,9 +173,0 

   

2.701- бөлүм өздүк  курам  2111-беренеси  жылдын жыйтыгы боюнча 

сыйлык. 

3. Токтомдун ишке ашыруусун көзөмөлдөө Красный Восток айылдык 

Кенешинин бюджет боюнча депутаттык комиссиясына жүктөлсүн. 

Төрага                                                                       Б.Закиров. 
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