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Сумсар айыл өкмөтү 

2012-ЖЫЛГА КАРАТА БЮДЖЕТТИН БОЛЖОЛДУУ АТКАРЫЛЫШЫ БОЮНЧА 
МААЛЫМАТ  

34 225 500 СОМ (ТРАНСФЕРТТЕРДИ ЭСКЕ АЛГАНДА) 
 

Эмне үчүн айыл өкмөттүн ар бир тургуну бюджет жөнүндө билүүгө тийиш? 
Бюджет бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан  жүргүзүлгөн эң маанилүү 

документ болуп саналат. Бул иштин финансылык планы. Ал абдан натыйжалуу болушу үчүн, 
жарандар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий адамдары бюджет кантип 
кабыл алынат жана аткарылаарын түшүнүүгө тийиш. Себеби, бюджетти түзүүдө дайыма 
ресурстардын чектелгендиги келип чыгат. Бул болсо финансылоонун артыкчылыктарын тандоо 
зарылдыгын билдирет. Ошондуктан бюджет - жөн гана финансылык план эмес, бул 
муктаждыктардын чектелбегендигиндеги  ресурстар чектелгендик принципине негизделген 
артыкчылыктарды чагылдыруучу план. Эгер өзүңдүн бюджетиң жөнүндө баарын билсең, акчаны кай 
жакка сарптоо жөнүндө чечимди кабыл аласың. Андыктан бюджет – бул салык төлөөчүлөрдүн 
акчасы, башкача айтканда бардык жарандардын, ошондуктан ар бир адам тандоого катыша алышат. 
Ошондуктан өзүңөрдүн бюджет жөнүндө билүү - өзүңдүн айыл өкмөтүнүн проблемаларын чечүүнүн 
биринчи кадамы дегендикти билдирет. 
 
АЙЫЛ ӨКМӨТҮ ЖӨНҮНДӨ ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ 
 

Айыл Өкмөттүн калкы болжолдуу түрдө 6 002 кишини түзөт. Айыл Өкмөттүн муниципалдык 
менчигине 11 кыймылсыз мүлк жана инфраструктура объектилери бар. Муниципалдык менчиктин 
курамына атуулдардын жашоосуна керектуу төмнкүдөй объектилер кирет: мектептер, бала-бакчала, 
административдик имараттар, жолдор, коммуникациялар жана башкалар. 
 
2012-ЖЫЛДЫН КИРЕШЕ БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ 
 

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; 

• жергиликтүү салыктар жана жыйымдар; 
• салык эмес төлөмдөр; 
• категориалдык гранттар; 
• тендештирүүчү гранттар; 
• стимулдаштыруу гранттар; 
• республикалык бюджеттен берилген каражаттар. 

 
Сумсар айыл өкмөтүнүн 2012-жылга карата бюджеттин аткаруусуна көнүл бурсак, 2012-жылы 

салыктык жана салыктык эмес каражаттардын жалпы өлчөмү айыл өкмөтү боюнча 1 767,800 сомду 
түздү, анын ичинде жергиликтүү салыктар 883,000 сомду, салыктык эмес каражаттар 208,500 сомду, 
категориалдык грант 25 909,500 сом (мугалимдердин эмгек акысы), тендештирүү грант 4 209,200 
сом, жана республикалык бюджеттен болгон башка трансферттер (мугалимдердин жана бюджеттик 
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мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акысынын көбөйүшү,электр энергия жана жылытууга 
берилген каражаттар)  2 339,000 сом аткарылды. 

 
Өзүнүздөр байкагандай Айыл өкмөтүнүн бюджетинин негизин түзүүчү эн маанилүү салык 

түрлөрү болуп жер салыгы болуп саналат. Жер салыгынан түшкөн кирешелер 727,200 сом, мүлккө 
болгон салык – 155,800 сомду жана ФПС жерлерин арендага берүүдөн түшкөн кирешелер – 25,400 
сом түздү. Андан тышкары, биздин бюджет өзүн, өзү толук камсыздай албагандыктан 
республикалык бюджеттен трансферттерди алабыз. Трансферттер максаттуу болгондуктан аларды 
биз максатталган чыгашалардан башка эч жака жумшай албайбыз. Ошондо биздин жергиликтүү 
бюджеттин өзүнүн кирешеси 1 767,800 сомду гана түзөт, ал эми республикалык бюджеттен түшкөн 
трасферттерди жана башка каражаттар 32 457,900 сомду түзөт. Ошондо жергиликтүү бюджеттин 
жалпы кирешеси 34 225,500 сомду түзөт. 

 
2012-ЖЫЛДЫН ЧЫГАША БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ – 34 225,500 МИН СОМ 
 
Чыгашалар негизинен төмнкү сфераларга багытталган: билим берүү – 30 047,400 сом (жалпы 

чыгашалардын 88%), жергиликтүү 
башкаруу органдарын тейлөө – 
3 008,000 сом (жалпы 
чыгашалардын 9 %), маданият 
жана спортту өнүктүрүүгө – 
1 043,500 сом (жалпы 
чыгашалардын – 3%), турак жай 
чарбасына – 77,000 сом (жалпы 
чыгашалардын – 0,22%), коргоого – 
3,000 сом, коомдук тартипке – 
6,600 сом, саламаттыкты сактоого 
– 2,000 сом жана башка 
кызматтарга – 6,600 сом 
сарпталган. Анда эмесе ушул 
чыгашаларды карап көрөлү.  

 
МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТТАР – 3 008,000СОМ 

2012-жылдын бюджетинен башкаруу органдарын каржылоого 3 008,000 сом сарпталды: 
Эмгек акы фондусу 2 063,100 сом, социалдык фондго чегерүүлөр 302,600 сом, кызматтык 

женил автотранспортту колдонууга 210,500 мин сом, кызмат сапарларга кеткен чыгымдар 248,300 
сомду, эл. энергия үчүн акы төлөө 62,400 сом, байланыш менен тейлөө кызматына 10,000 сом, Андан 
тышкары айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине керектүү күнүмдүк чыгымдарга (кагаз, калемсап, 
компьютерлерди ондотуу, картидждерди толтуруу, жана башка күнүмдүк чыгымдар) 91,100 сом 
сарпталды. 

Резервдик фонддон кеткен чыгашалар: 
Мамлекеттик кызматтарга: Чаткал райондук кенешитин сессиясына депутаттарды алып 

барууга 5,000 сом, кенсенин оформлениясы учун 15,000 сом акча каражаты берилген. (мамлекеттик 
кызматтар) 
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БИЛИМ БЕРҮҮ – 30 047,400 сом 
Сумсар айыл өкмөтунүн билим берүү мекемелеринин курамына 5 бюджеттик мекеме, анын 

ичинде 2 орто мектеп, 2 балдар бакчасы жана 1 музыкалык корком онор мектеби кирет. Бул 
мекемелердин иштешине 2012-жылда 30 047,400 мин сом каражат сарпталды. 

Эмгек акы фондусуна 22 486,500 мин сом эсебинде каражат жумшалды, социалдык 
чегерүүлөр 3 850,000 сом. Билим берүү чөйрөсүндө иштегендердин саны 196 адамды түзөт. Билим 
берүү чөйрөсүндө иштеген мамлекеттик жумушчулардын орточо эмгек акысы 11,400 сомду түзөт. 

Тамак-ашка 1 242,800 мин сом бөлүндү. Ар кандай коммуналдык кызматтарга: сууга – 37,000 
сом, электр энергиясына 975,900 сом, жылытууга таш көмүр алууга 281,500 сом жана телефонго 
18,000 сом, 167,500 сомго жогоруда аталып кеткен мектептерди окуу жылына даярдоого (сырдап 
жана актоо) сарпталды, 59,000 сом акча каражаты сапар чыгымдары учун, ал эми 169,700 сом билим 
беруу тармагынын ар турдуу чыгымдарына жумшалган жана мектеп транспортуна 29,500 сом 
сарпталган. 2012-жылы Ленин жатак мектебинин  имаратын ондоого 700,000 сом стимулдук гранттан 
жумшалды. 
 
Резервдик фонддон кеткен чыгымдар: ДМШнын Шекафтар филиалына 15,000 сом, Сумсар балдар 
бакчасын жылытуу системасын ремонттоо жана кательнаясын куруу учун 15,000 сом акча каражаты 
болунуп берилген. 

Маданият жана спорттту өнүктурүү – 
1 043,500 сом 
 

Сумсар айыл өкмөтундө 2 
китепкана бар, Сумсар жана Шекафтар 
айылдарында. Алардын эмгек акы 
фондусуна 397,700 сом жумшалса, 68,600 
сом соц.чегерүүгө жана 1,200 сом акча 
каражаты электр энергиясы учун 
жумшалган,  

Сумсар айыл өкмөтундо 2 маданият 
уйлору бар, Сумсар жана Шекафтар 
айылдарында Алардын эмгек акы 
фондусуна 345,200 сом сарпталса, 

социалдык чегерууго 58,900 сом которулат. Сапар чыгымдарына 8,000 сом акча каражаты 
жумшалган, 11,300 сом электр энергиясы учун, 11,500 сом ар турдуу чыгымдарына сарпталган. 
Резервдик фонддон кеткен чыгымдар: 

Маданият жана спорт: 8 март аялдардын күнүн жогорку денгээлде өкөзүү – 36,700 сом, 
жетекчи аялдарды куттуктоо үчүн 1,400 сом, нооруз майрамын уюштурууга – 4,000 сом, энелерди 
куттуктоо үчүн – 15,000 сом, “Эл ичи өнөр кенчи” телесынагына катышуу үчүн – 15,000 сом, “Ден 
соолук, үй-бүлөө, таза коом” акциясына арналган спорттук оюндардды уштурууга – 1,000 сом, 
даарыгерлердин майрам күнүно карата – 10,000 сом (2 телевизор), 15-февраль оогоан согушуна 
катышкандардын күнүн белгилөө үчүн – 2,000 сом, 23-февраль мекенди коргоого – 2,000 мин сом, 1-
май майрамын өткөрүү үчүн – 2,000 мин сом, 5-май конституция күнүнө – 1,000 сом, 9-май жениш 
күнүн майрамдоого – 2,000 сом, 1-июнь балдарды коргоо күнүнө – 2,000 сом, 7-июнь финансистер 
күнүнө – 4,000 сом, каныш кыя айылында өткөрүлгөн – 4,000 сом, шаарчалык кенештин 
депутаттарына сый тамак – 4,000 сом, Каныш-Кыя айылына көнүгүү өткөрүү үчүн – 5,000 сом, 
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Сумсар жана Шакафтар айылынын аксакалдарынына ооз ачыруу үчүн 8,500 сом, эгемендүүлүк 
майрамын өткөрүүгө – 10,000 сом, карылар күнүн өткөрүүгө – 13,000 сом каралган. 
 
САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО – 2,000 СОМ 

Резервдик фонддон кеткен чыгымдар: РПТБга гсм алуу үчүн 2,000 сом акча каражаты 
берилген. 
 
КОРГОО – 3,000 СОМ 

Резервдик фонддон кеткен чыгымдар: Коргонуу: Аскерге чакырууну камсыз кылуу 
максаты учун 3,000 сом акча каражаты берилген 
 
КООМДУК ТАРТИП – 6,600 СОМ 

Резервдик фонддон кеткен кирешелер: Участкалык инспекторго күйүүчү май үчүн 600 сом, 
Сумсар айылдык аймагында  коомдук тартипти сактоого комоктошуу учун Сумсар шаарчалык 
милиция болумуно 1,000 сом, канторасын куруу учун 5,000 мин сом акча каражаты болунуп 
берилген. 

 
ТУРМУШ ТИРИЧИЛИК ЧАРБАСЫ – 77 000 СОМ 

Резервдик фонддон кеткен чыгымдар: “Беккер” чункурун куруу учун 3,000 сом, Шекафтар 
айылындагы жайкы эс алуу жайын (паркын) тосмолоо үчүн 15,000 сом, Сумсар айыл аймагындагы 
өтүүчү эки көпүрөнүн долбоорун чийдирүүдөгү архитектуралык чыгымдар үчүн ар бир көпрөгө 
11,500 сом, 23,000 сом, шаарчалардын айлана тегерегиндеги акыр-чикирлерди тазалоо учун 10,000 
сом, борбордук даараткананы тазалоо учун 6,000 сом, шаарчадагы корнок-жарнактарды жанылоого 
резервдик фонддон 7,000 сом, ОКМ тарабынан берилген габион-сеткаларды алып келууго 7,500 сом, 
Пионер лагер участогундагы копуронун ремонту учун материал алууга резервдик фонддон 5,500 сом 
акча каражаты болунуп берилген. 
 
СОЦИАЛДЫК КОРГОО – 31,400 СОМ 

Резервдик фонддон кеткен чыгашалар: Сумсар айыл аймагынын тургуну К.Курмантаевага 
жана С. Байназаровага Жалал-Абад шаарына барып келуу жолкиреси үчүн 2,000 сом акча каражаты 
болунуп берилген, батыр эне Абдиева Шекердин каза болгонуна байланыштуу 500 сом акча 
каражаты, аз камсыз болгон окуучуларга Сумсар шаарчалык Округунун  II жана III-кварталында 
7(жети) окуучуга жалпы суммасы 7,000 сом, аз камсыз болгон үй-бүлөөлөрдөгү балдарды, майып 
жана жетим оспурумдорду колдоо максатында газетага даректуу жазылуусуна 1,000 сом, Жороев 
Омурбекти жана Жороева Гулнараны оорууканага дарылануу учун 2,000 мин сом, Сумсар 
айылынын тургуну Мавлянов Рамандын уй шарты оор болгондугуна байланыштуу уйунун электро-
счетчигин алмаштырууга жардам беруу максатында резервдик фонддон 500 сом, 01-октябрдан  30–
октябрга  чейин «Улгайган курактагы адамдарга» конул буруу жана камкордук коруу максатында 1-
айлык жарыянын негизинде 6 майып адамга 500 сомдон 3000 сом, аз камсыз болгон үй бүлөөлөргө 4-
кварталга карата 8 уй булого 500 сомдон 4000 сом, 1-октябрь карылар кунуно карата 90 жаштан 
ашкан карыяларга 500 сомдон 3,000 сом, 2-декабрь майыптар кунуно карата мумкунчулугу чектелген 
18 жашка чейин 28 балага резервдик фонддон 300  сомдон 8,400 сом каражаты болунуп берилген. 

 
БАШКА ЧЫГАШАЛАР – 6,600 сом:  

Резервдик фонддон: Кутурма ооруусун алдын алуу максатында 4,000 сом, Мекеме-уюм 
жетекчилерине 2,600 сом акча каражаты берилген. 
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2012-ж бюджеттик кирешелер
Кирешелердин аталышы аткарылыш % менен
Жалпы мамлекеттик салыктар 676,3 2%
Жергиликтүү салыктар жана 
жыйымдар 883,0 3%
Салык эмес кирешелер, 
муниципалдык менчиктен түшкөн 
кирешелер менен чогу 208,5 1%
Категориалдык гранттар 25909,5 76%
Теңештирүү гранттар 4209,2 12%
Республикалык бюджеттен 
берилуучу каражаттар 2339 7%
Жалпы киреше 34225,500 100%

2012-ж бюджеттик чыгашалар
Чыгашалардын аталышы аткарылышы % менен
Мамлекеттик кызматтар 3 008,0 8,79%
Коргоо 3,0 0,01%
Билим берүү 30 047,4 87,79%
Саламаттыкты сактоо 2,0 0,01%
Коомдук тартип 6,6 0,02%
Социалдык камсыздоо 31,4 0,09%
Туракжай чарбасы 77,0 0,22%
Маданият жана спорт 1 043,5 3,05%
Башка кызматтар 6,6 0,02%
Жалпы чыгашалар 34 225,5 100,00%

 
РЕЗЕРВДИК ФОНД 

Резервдик фонддунан 317 300 сом. Жогоруудан көнүл бурсаныздар кээ бир чыгашалар Сумсар 
айыл өкмөтүнүн резервдик фондунан кошумча каржыланылган.  

 
 


	2012-ЖЫЛДЫН ЧЫГАША БӨЛҮГҮНҮН АТКАРЫЛЫШЫ – 34 225,500 МИН СОМ

