Тиркеме
Кербен шаардык Кенешинин
2022-жылдын "8" апрелиндеги
№4/1 токтому менен бекитилген
2021-жылга Кербен шаарынын социалдык-экономикалык онуктуруу
ИШ ЧАРАСЫНЫН АТКАРЫЛЫШЫ
К/
№

Иш - чаралардын аталышы

Керектелуучу
финансалык
каражат
(мин.сом)

Каражат
булагы

I

ОНОР - ЖАЙ, КУРУЛУШ

1

Устукан айылындагы селовой каналга адам жана унаа
отуучу копурону ондоого.

35,0

Мэрия

2

Беш-Коргон айылынын тургундарынын Ак Жол болсун
жолундагы копурону кенейтуу.

25,0

Мэрия

3

Кулукдобо айылындагы арыктарды жана улуш жерге
караштуу тышкы каналдарды тазалоо 60,0 мин сом, айыл
ичиндеги кочолорду техника менен тегиздоо жана кочо
жээктерине арык ачуу 15,0 сом.

Мэрия
75,0

Инвестицияларды каржылоо учун

5000,0

Мэрия

5

Кулукдобо айылындагы Жерге-Тал айыл аймагы менен
чектешкен жерге арко куруп "Кербен шаары" жазуусун
жаздырууга.
Жетиген айылынын жаны конуштагы айылдарга Ф 300 труба
орнотуу 25 шт*7000=175000 сом

300,0

Мэрия

175,0

Мэрия

7

Акдобо айылындагы Ак-Терек участкасына трансформатор
коюуу.

200,0

Мэрия

8

Кербен шаары аймагындагы жана айылдардагы ички
жолдорду бузулган жолдорун шагылдоо. (Акдобо-45,
Кулкудобо-45. Курулуш--45, Жетиген-45, Мамай-40.
Питомниктин ичи 3км-40, Дон-Кыштак-45 рейс жана
кайрылуулурдын негизинде 50 рейс шагыл камсыздоо
Муниципалдык менчиктерди тактоо жана зарыл болгон
жерлерге мамлекеттик акт алуу, каттоо, чиймелерди
сыздырууга (АПШ сметаларды даярдоолорго) акы толоо.
(корустондорго, Ак-Сайдагы карьерге)

633,6

Мэрия

600,0

Мэрия

9

Кутулуучу жыйынтык

Жооптуулар

Аткарылганы
1

4

6

Аткаруу
мооноту

Жыл ичинде Айылдын жашоочулары муктаж
Ш.Нышанов,
жана айдоочулары учун шарт
Курулуш жана турак
тузулот.
жай болуму
Жыл ичинде Айылдын жашоочулары муктаж
Э.Артыкбаев
болгон жана эгин талаасына отууго Курулуш жана турак
шарт тузулот.
жай болуму
Жыл ичинде Айылдагы жашоочуларга эгин
Кербен СПАсы,
талаасындагы эгилген эгиндерин
Б.Торокулов
суугарууга ынайлуу шарт тузулот.

Бекитилген каражат эсеби жетишсиздигинен
аткарылган жок.
Бекитилген каражат эсеби жетишсиздигинен
аткарылган жок.
Бекитилген каражаттын ордуна Кулукдобо айылына
калкты суу менен камсыз кылуу учун полиэтилен
труба алуу учун 204,0 мин сом акча каражаты
жумшалды.

Жыл ичинде Шаардын инфраструктурасы
которулот

З.Мырзамамытов Стамкулов, Асанов кочолорунун асфальттосуна
Айыл башчылар оздук салымга 3993,4 мин сом.Техника алууга
жетишпеген оздук салымга 1013,9 мин сом
Жыл ичинде Шаардын инфраструктурасы
Курулуш жана турак Керектуу материалдарды алууга 305,9 мин сомго
которулот
жай болуму
келишим тузулду.
Айыл башчылар
Жыл ичинде Айылдын жашоочулары муктаж
А.Эшбаев Курулуш Тийиштуу болгон трубалар 172,9 мин сомго сатылып
болгон сугат суу отуучу ттутукчолор
жана турак жай алынды.
менен камсыз болот.
болуму
Жыл ичинде Айылдын жашоочулары тундо
А.Асанов
Ак Терек участкасына 274,8 мин сомго керектуу
жолдо журуусуно жана жарыктык Курулуш жана турак болгон трансформатор толук шаймандары менен
менен камсыз болууга шарт
жай болуму
алынды.
тузулот
Май, июнь Шаардын айдоочулары учун
жолдогу эрежелерге карап
журууго ынгайлуу болот.

Жыл ичинде Муниципалдык менчиктеги
объектилер документ менен
камсыздалат

Курулуш жана турак Айылдардагы тийиштуу болгон жерлерге 977,6 мин
жай болуму
сомдук шагыл тошолду.

Курулуш жана турак
жай болуму,
С.Апсаматов,
Айыл башчылар

Муниципалдык менчиктеги жерлерг объектилерге
АПУ, ИТУ,ТС учун -513935 сом, экспертиза учун
61413 сом, мамлекеттик актыларды алууга 79863
сом жалпысы 655,2 мин сом акча каражаты
жумшалды.

10

11

Кербен шаарынын Токтогул кочосуно 320 метр, М.Эргешов
кочосуно 640 метр, Шатманов кочосуно 439 метр, Осмонов.
Ленин кочолоруно жаныдан тротуар курууга жалпысы 2449
метр.
"Токтогул" атындагы эс алуу парктын ичиндеги жолдорду
ондоп бручатка жаткыруу ремонттоо 700,0 сом жана УАМС
Женишинин 76-жылдыгына карата даярдык коруу 60,0 сом,
Кароолкана куруу 163,7 сом, 4 штук айлампа темир эшик
куруу 20,0 сом, Видео камера орнотуу эки жерге 50,0 сом,
каруселдин капиталдык ремонтуна 240,0 мин сом жалпы
кутууго 1233,7 мин сом
Бардыгы:

3400,0

Мэрия

Жыл ичинде Шаардын жашоочулары жолдо
журуусуно шарт тузулот.

1233,7

Мэрия

Жыл ичинде Парктын ичи кооздолот

Курулуш жана турак
жай болуму,
С.Апсаматов,
Айыл башчылар
Б.Торокулов

Эргешов, Осмонов, Шатманов, Токтогул кочолоруно
троуар куруу учун 2409,4 мин сомго келишим
тузулуп аткарылууда.
Паркты жыл ичинде кутуу учун брусчатка басууга
835,1 мин сом каруселдин ремонтуна 262,7 мин
сом, тосмо курууга 149,2 мин сом, учурдагы ар
турдуу ремонт иштерине 174,0 мин сом жалпысы
1421,0 мин сом акча каражаты жумшалды.

11677,3

11466,9

II

КОММУНАЛДЫК ТЕЙЛОО

1

12

Мэриянын аймагындагы жолбун ит - мышыктарды атуу

30,0

Мэрия

I, IV квартал Шаардын тургундарына коркунучу
жок журууго шарт тузулот

13

200,0

Мэрия

14

Жалпы таштанды тогулуучу палигонду жазда куздо тазалап
сурдуруу
Жалпы таштанды тогулуучу жайга катлаван казуу

400,0

Мэрия

15

Жалпы таштанды тогулуучу палигондун жолун шагалдоо

100,0

Мэрия

16

Беш-Коргон жана Эргешов кочосунун кесилишине жаныдан
светофор орнотуу

456,2

Мэрия

Апрель,
Октябрь
Март,
Сентябрь
Июнь,
Октябрь
Жыл ичинде

17

Эргешов жана Кыдыралиев кочосунун кесилишине жаныдан
светофор орнотуу

456,2

Мэрия

18

Кербен шаары ичине тунку жарык беруучу 250 даана
(Акдобо-25, Кулукдобо-25, Курулуш-25, Жетиген-25, Мамай25. Беш-Коргон-25. Донкыштак-25, арыз кайрылууларды
камсыздоого-75даана точкаларды орнотуу жана алардын
лампочкаларын алмаштырып туруу

600,0

Мэрия

19

КАМАЗ 55-11 улгусундогу 2 даана автосамосвал сатып алууга

1400,0

Мэрия

20

Уран-чакырыктарды, накыл создорду жаздыруу, илуу жана
жанылоо

125,0

Мэрия

21

Кербен шаарынын аймагындагы жаны конуштарга 24000
метр чубалгы сатып алууга

600,0

Мэрия

22

Кербен шаары боюнча кочолордогу бузулган асфальт
жолдорго битум куюп асфальт менен жамоо жана
сельхоздун жанына труба коюп ондоо. Датка, Тегене
базарларынын жетекчилерине жаныдан тротуар курдурууну
милдеттендирип аткаруу

350,0

Мэрия

Коммуналдык
чарба

Жолбун ит-мышыктарды атуу учун 28,9 мин сомго
ок дарылар алынды.

Коммуналдык чарбанын
Коммуналдык
техникаларына шарт тузулот
чарба
Коммуналдык чарбанын
Коммуналдык
техникаларына шарт тузулот
чарба
Коммуналдык чарбанын
Коммуналдык
техникаларына шарт тузулот
чарба
Шаардын корку кооз корунушко ээ Курулуш жана турак
болот.
жай болуму

Таштанды полигонун сурдурууго 191,4 мин сом
сарпталды.
Полигонду сурдуруп тазалагандыктан
трансформатор алууга жумшалды.
Полигондун жолуна шагыл тошоо учун 132,1 мин
сом акча каражаты жумшалды.
Беш-Коргон жана Эргешов кочосунун кесилишине
жаныдан светофор орнотууга 527,6 мин сом
сарпталды.
Жыл ичинде Шаардын корку кооз корунушко ээ Курулуш жана турак Эргешов жана Кыдыралиев кочосунун кесилишине
болот.
жай болуму
жаныдан светофор орнотууга 527,6 мин сом
жумшалды.
Узгултуксуз Шаардын тургундарына коркунучу Курулуш жана турак Кербен шаары ичине 498,1 мин сом тунку жарык
жок журууго шарт тузулот.
жай болуму
беруучу электр товарларын алынды.

Узгултуксуз Шаардын автожолдорун убагында
ондоого ынгайлуу шарт тузулот.
Учурунда Шаардын тургундарына
ылайыктуу жарнамалар корунуп
кооздолот.
Учурунда Шаардын тургундары электр
мамычалары жана жарыктандыруу
менен камсыз болот.
Июнь,октябр Жургунчулор журууго жана
ь
транспорт ээлерине ынгайлуу шарт
тузулот.

Курулуш жана турак
жай болуму
Коммуналдык
чарба, Н.Абдыкаар
уулу
Курулуш жана турак
жай болуму

Техникаларды алуу долбооруна оздук салым
эсебине кошулуп чыгымдалды.
Уран чакырыктарды жаздырууга 2020-жылдан
калган каражаттын эсебинен 75,0 мин сомдук
олчомдо аткарууга алынды.
Жаны конуштарды чубалгы мн камсыздоо учун
401,5 мин сом жумшалды.

Курулуш жана турак Асфальт менен ямочный иштерин жасоо учун 347,4
жай болуму
мин сомго келишим тузулуп суук тушуп
кеткендиктен токтотулган.

23

Жаны - жылга карата балаты жасалгалоо жана балаты
майрамын откоруу

90,0

Мэрия

24

Кербен шаарына керектелуучу диаметри 500мм*10
даана=60,0. 300мм*26 даана=104,0. 200мм*20 даана=56,0
азбест трубалары менен камсыз кылуу. Мамайга 500 мм*10
даана=60,0. Акдобого 300 мм*6 даана=24,0. 500 мм*2
даана=12,0 жалпысы 316,0 мин сом.

316,0

Мэрия

Жыл ичинде Шаардын жашоочулары муктаж
болгон трубалары менен камсыз
болот.

25

Кербен шаарынын борбордук кочолоруно жаныдан Туя
колоновидная 100 даана * 3,5 = 350,0 мин сом, ар турдуу
гулдорду алууга 30,0 мин сомдук сатып алуу жана орнотууга.
Жалпысы 380,0 мин сом.

380,0

Мэрия

Жыл ичинде Шаардын корку кооз корунушко ээ Курулуш жана турак Кербен шаарынын борбордук кочолоруно жаныдан
болот.
жай болуму
Туя колоновидная алууга 408,8 мин сом ар турдуу
гулдорду алууга 45,3 мин сом сарпталды.

26

Жетиген айылынын мектеп жанындагы копурону ондоого жана
Кербен шаарынын аймагындагы жаны конуштарга столба
сатып алууга

300,0

Мэрия

27

Кербендин борборуна жаныдан видеокамера орнотуу

300,0

Мэрия

28

Кербен шаарындагы таштанды полигонуна жаныдан
трансформатор алуу

138,8

Мэрия

Жыл ичинде Шаардын корку кооз корунушко ээ Курулуш жана турак Жетиген айылындагы мектептин жанына копуро
болот.
жай болуму
куруу учун 100,1 мин сом, столба сатып алууга 123,8
мин сом акча каражаты жумшалды.
Жыл ичинде Шаардын корку кооз корунушко ээ Курулуш жана турак Кербен шаарынын борборуна жданыдан
болот.
жай болуму
видеокозомол орнотуу учун 299,0 мин сом
жумшалды.
Кербен шаарындагы таштанды полигонуна жаныдан
Жыл ичинде Полигондун аймагы электр
Коммуналдык
трансформатор алууга 238,8 мин сом сарпталды.
энергиясы менен камсыз болот.
чарба

29

2020-жылдын эсебинен тузулгон келишимдердеги карыздарды
жоюууга

2353,8

Мэрия

Жыл ичинде Мэриянын жеткируучулорго болгон
карызы жоюлат.

Уметалиев кочосунун брусчатка басууга 900,0 мин
сом, Мамай, Омуралиев мектептериндеги ашкана
курууга 990,0 мин сом

30

2021-жыл ичиндеги обектилердин курулуусуна технадзор
кызмат акысын корсотуу

90,0

Мэрия

2021-жыл ичиндеги обектилердин курулуусуна
технадзор кызмат акысы учун 88,0 мин сом
чыгымдалды.

31

2021-жыл ичиндеги обектилердин курулуусуна ПСД туздуруу

250,0

Мэрия

Жыл ичинде Мэриянын жаны курула турган
объектилерине козомол жургузууго
шарт тузулот.
Жыл ичинде Мэриянын жаны курула турган
объектилерине чыгымдалуучу
каражат эсебине козомол
жургузууго шарт тузулот.

Бардыгы:

8936,0

III
32

33

34

35

АЙЫЛ - ЧАРБАСЫ
Табигат кырсыктарын жана жугуштуу оорулардын алдын
алуу боюнча иш алып баруу (Эпид фонд)

Декабрь

Шаардын элине жаны жыл
майрамын откорууго шарт
тузулот.

Курулуш жана турак Кербен шаарында жаны жылдык жасалгалоого 91,7
жай болуму
мин сом акча каражаты жумшалды.
Курулуш жана турак Ар турду диаметрдеги трубалар 316,0 сомдук
жай болуму
сатылып алынды.

2021-жыл ичиндеги обектилердин курулуусуна ПСД
туздуруу кызмат акысы учун 245,2 мин сом
чыгымдалды.

6576,3
Шаардагы табигат кырсыктар жана
жугуштуу оорулар алдын алынат.

А.Биймырзаев,
С.Апсаматов

Коммуналдык
чарба

400,0

Мэрия

Жыл ичинде

Борбордук кочолорду анын тротуарларын жана арыктарын
ичтерин тазалап шыпырып туруу учун шыпыргы, ж.б кундолук
керектелуучу буюмдарды алуу
Дон-Кыштак айылындагы Кабаев кочосунундогу селевой
каналга автоунаа жана адам отуучу копуро куруу

200,0

Мэрия

Жыл ичинде Шаардын корку кооз корунушко ээ
болот.

272,0

Мэрия

Жардуу-Колот айылындагы селевой каналды жашоочулардын
кыйынчылык жаратпай тургандай кылып башкы каналга алып
келип кошууга.

74,6

Мэрия

Жыл ичинде Айылдын жолун суу сел журуудо
алдын алууга ынгайлуу шарт
тузулот.
Жыл ичинде Айылдын жолун суу сел журуудо
алдын алууга ынгайлуу шарт
тузулот.

1
Ковид-19га карата уюштурулган мобилдик топко
шарт тузууго 60,0 мин сом, РЭСтен Тынчтык
кочосуно чейинки арарлыкта канал тазалоого 480,0
мин сом сарпталды.
Коммуналдык чарба болумуно кундолук
керектелуучу буюмдарды алуу учун 133,1 мин сом
акча каражаты сарпталды.
Копуро куруу учун 272,4 мин сом жумшалды.

Б.Парпиев,
Курулуш жана турак
жай болуму
Б.Парпиев,
Бекитилген акча каражаты жетишсиздигинен
Курулуш жана турак аткарылган жок.
жай болуму

36

РЭСтин устунон кеткен каналдан Курулуш айылына улуш
жана огородорго суу буруу учун жаны тосмо куруу жана
суу откоруу учун труба менен алып отуу.

380,0

Мэрия

37

Кербен шаарынын аймагындагы айыл чарба осумдукторунун
илдеттеринин алдын алуу иш чарасына

300,0

Мэрия

38

Кербен шаарынын аймагындагы жалпы ички каналдарды
тазалоо.

200,0
Мэрия

39

IV
40

Дон кыштак айылындагы жайгашкан мечин алдындагы
тепкичтерди куруу

141,0

Бардыгы:
МАДАНИЯТ
Мэриянын кенсесинин ички болмолорун толугу менен
капиталдык ремонттоого жана электр проводорун
жанылоого жана кабел канал алуу 1350,0 мин сом,
мэриянын кенсесиндеги имараттынын эшиктерин толугу
менен алмаштырууга 211,4 мин сом, мэриянын
кароолкананы складды бузуп жаныдан архив склад
кароолкана курууга 900,0 мин сом жалпысы - 2461,4
Кербен шаарынын аймагындагы тарыхый эстеликтерди
коргоо жумуштарын камсыз кылуу

1967,6

Мэрия

Жыл ичинде Айылдын жолун суу сел журуудо
К.Торобеков,
алдын алууга жана айылдын эли
Курулуш жана турак
сугат суу менен камсыз болууга,
жай болуму
тундо жолдо журуусуно ынгайлуу
Жыл ичинде Айылдагы жашоочуларга айыл
Курулуш жана турак
чарба осумдукторунун илдеттерден
жай болуму
коргоого ынайлуу шарт тузулот.
Айыл башчылар

РЭСтин устунон кеткен каналдан Курулуш
айылына улуш жана огородорго суу буруу учун
жаны тосмо курууга 347,1 мин сом акча каражаты
жумшалды.
Айыл чарба осумдукторунун илдеттеринин алдын
алуу иш планын акаруу учун 292,5 мин сомго
келишим тузулду, 2022-жылда аткарууга алынат.

Шаардагы табигат кырсыктар жана
жугуштуу оорулар алдын алынат
Жыл ичинде жана эгин талаасына отуучу сугат
сууга ынгайлуу шарт тузулот.

Кербен СПАсы,
Айыл башчылар

Айыл башчылар аркылуу калк тарабынан ички
арыктарды тазалоо жумуштары жургузулгондуктон
чыгымдалган жок.

Жашоочулар учун отууго ынгайлуу
Жыл ичинде шарт тузулот.

Б.Парпиев

Мазарга отуучу Ленин тоосунун астындагы
тепкичтерди курууга курулуш материалдарын
алууга 140,0 мин сарпталды.
1725,4
1
Бекитилген каражат эсеби жетишсиздигинен
аткарылган жок.

2461,4

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

А.Райимбеков,

50,0

Мэрия

С.Кенжебаев,
С.Айылчиев

Бул боюнча иш чара уюштурулбагандыктан
аткарылган жок

Жергиликтуу оз алдынча башкаруу органынын асоссациясына
Кербен шаарынын жалпы мучолук акысын каржылоого

38,0

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык менчиктеги
эстеликтерди кутууго ынгайлуу
тузулот.
Жыл ичинде шарт
Мучолук
акыны каржылоого шарт

С.Кенжебаев,
С.Айылчиев

Бул боюнча иш чара уюштурулбагандыктан
аткарылган жок

43

Мэриянын кенсесинин биринчи кабатындагы терезелерге 21
даана темир тосмо коюуга - 115,5 мин сом, залдагы
театральный стулга металический стулга креслого жана
столдордун ремонтуна театральный стул 18,0 мин сом
жалпысы - 133,5 мин сом

133,5

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

А.Райимбеков,

Бекитилген каражат эсеби жетишсиздигинен
аткарылган жок.

44

Мэриянын кенсесине книжный шкаф, 1 тумбочка, 2 метр
отургуч алуу
Мэриянын адистеринин кабинетине кресло жана стол
стулдарды алууга 110,0 мин сом

55,0

Мэрия

А.Райимбеков,

110,0

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.
Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

Мэриянын болмолоруно шкаф олтуруч алууга 47,5
мин сом каражат кетти.
Мэриянын адистеринин кабинетине кресло жана
стол стулдарды алууга 100,0 мин сом сарпталды.

550,0

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

А.Райимбеков,

Акча каражаты жетишсиздигинен аткарылган жок.

49,0

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

А.Райимбеков,

4,2 мин сомдук жаны жылдык жасалгалоого
жумшалды.

41
42

45

46

47

Мэриянын гаражына пескоблок менен забор кылып тосуп
темир дарбаза куруу жана кируу учун копуро курууга.
Кербен мэриясында ишембиликтерду откорууго 24,0, жаны
жылга жасалгалоого - 25,0 жалпысы 49,0 мин сом

тузулот.

А.Райимбеков,

48

Мэрияга катрижд жана башка керектелуучу буюмдарды
алууга-150,0 мин сом, короновирус илдетине каршы
керектелуучу каражаттарды алууга 60,0 сом

210,0

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

А.Райимбеков,

317,4 мин сомго компьютер принтерлер алынды,
59,7 мин сомго кундолук керектелуучу буюмдар
менен камсыз болду

49

Мэрияга канцелярдык товарларды алууга

210,0

Мэрия

А.Райимбеков,

50

Мэрияга кундолук керектелуучу буюмдарды жана
керектелуучу каражаттарды камсыздоого

120,2

Мэрия

Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.
Жыл ичинде Муниципалдык кызматкерлерге
ынгайлуу шарт тузулот.

Мэрияга канцелярдык товарларды алуу учун 63,6
мин сом сарпталды.
Мэрияга кундолук керектелуучу буюмдарды алууга
104,7 мин сом сарпталды.

51

КРнын Жогорку Кенешинин шайлоосуна керектуу болгон
муктаждыктарды чечууго
КРнын мамлекеттик эл жана турак жайларды каттоого
керектелуучу муктаждыктарды чечууго

100,0

Мэрия

110,0

Мэрия

53

Кербен шаарынын жаштарынын тузулгон иш чарасын
колдоого

200,0

Мэрия

Жыл ичинде Кербен шаарынын жаштарына иш
чараны тузууго стимул болот.

54

Кербен шаарындагы жыл ичинде откорулуучу даталуу
кундорго болгон муктаждыктарды чечууго

865,0

Мэрия

55

Кербен Ардагерлер Кенешинин торагасынын кайрылуусунун
негизинде жай мезгилинде саякатка барууга колдоо
корсотууго
Мэриядагы аксакалдар сотунун торагасынын кайрылуусунун
негизинде ар квартал сайын каржылоого жана канцелярдык
буюмдары учун
Кербен шаарына караштуу китепканаларга керектуу болгон
кенсе товарларын сатып алуу.

35,0

Мэрия

Жыл ичинде Кербен шаарынын аймагындагы
откорулуучу даталуу майрам
кундорду откорууго шарттуу
мумкунчулуктор
тузулот
Жыл ичинде Кербен
шаарынын
Ардагерлер

58

59

52

56

57

V
60

VIII
61

4-квартал

Шайлоочуларга ынгайлуу шарт
тузулот.
Жыл ичинде Эл жана турак жайларды каттоодо
ынгайлуу шарт тузулот.

Кенешинин мучолоруно саякатка
баруусуна ынгайлуу шарт тузулот
Жыл ичинде Мэриянын аксакалдар сотунун
кызматкерлерине ынгайлуу шарт
тузулот
Жыл ичинде Мэриянын китепканачыларга
ынгайлуу шарт тузулот

А.Райимбеков,
Айыл башчылар,
С.Кенжебаев
Айыл башчылар,
С.Кенжебаев,
Салыкчылар
Н.Абдыкаар уулу,
М.Убраим уулу

Шайлоо мезгилинде участкаларга 79,5 мин сом акча
каражаты жумшалды.
Мамлекеттик эл жана турак жай каттоо
белгиленбегендиктен аткарууга алынган эмес.

С.Кенжебаев,
Абдыкаар уулу Н
Айыл башчылар

Даталуу кундорго каралган каражат оз мезгили
менен 719,6 толук аткарууга алынды.

Бул боюнча иш чара уюштурулбагандыктан
аткарылган жок

Э.Сатаев,
Ардагерлер
Кенешинин
мучолору
А.Райимбеков,
Ж.Жумабаев

Оз мезгили менен толук аткарууга алынды.

Г. Чаканова
Б.Шералиева
С.Керимкулова

Китепканаларга 14,5 мин сомдук керектуу болгон
кенсе товарлары алынып берилди.

75,0

Мэрия

66,0

Мэрия

Кулук-Добо айылдык маданият уйунуно музыкалык аппарат
94,0, комуз аспабы 2 даана 16,0, ремонт иштери учун 20,0,
даталуу кундорго карата откорулуучу иш чаралар учун 20,0
сом

150,0

Мэрия

Жыл ичинде Маданият кызматкерлерине
ынгайлуу шарт тузулот

А. Момунова
Ибраим уулу м

Клубтун учурдагы ремонт иштерине 34,9 мин сом
жумшалды.

Мэриянын менчигине жаныдан кочмо сахна жасоо жана
музыкалык аппаратура алуу

868,6

Мэрия

Жыл ичинде Маданият кызматкерлерине
ынгайлуу шарт тузулот

А. Момунова
Убраим уулу м

Бардыгы:
СПОРТ
А.Дуйшобаев борбордук стадионунун жылдык иш чарасын
аткарууга жана спорттук клубдарды колдоого - 500,0 мин
сом, Жаштык стадионго ажаткана куруу учун.

6456,7
Мэрия

Жыл ичинде Шаардын инфраструктурасы
жакшырып кооз корунушко ээ
болот.

Ш.Нурматов

Бардыгы:
БИЛИМ БЕРУУ
Жалпы балдар бакчаларынын кир жуучу жана идиш-аяктарды
жуучу каражаттар менен камсыз кылуу.

743,5

Мэриянын менчигине 315,8 мин сомго жаныдан
кочмо сахна жасалды жана онкутуруу фонд
тарабынан 552,8 мин сомго музыкалык аппаратура
алынды.
2414,2
1
Дуйшобаев стадионуна керектелуучу курулуш
материалдарын алууга 26,6 мин сом стадионго
орнотулган контейнерди жасалгалоого 120,2 мин
сом, спорттук колдоолорго 246,2 мин сом
жумшалды.
393,0
1

743,5

800,0

Мэрия

2-3 квартал Бакчадагы балдарга шарт тузулот
ичинде
жана бакчадагы балдардын
санитардык абалы таза корунушко
ээ болот

Оз мезгили менен толук аткарууга алынды.

С.Кенжебаев,
Мектепке чейинки Балдар бакчаларына кундолук керектелуучу
каражаттар менен камсыздоо учун 474,6 мин сом
уюмдардын
жетекчилери

62

Жалпы билим беруу тармагынын муктаждыгын чечууго
багытталган камсыздоолорду аткаруу

Мэрия
300,0

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Жыл ичинде Билим беруу тармагынын
С.Кенжебаев,
Жоробеков мектебинин ажааткана куруу учун 195,1
муктаждыгын чечууго шарт тузулот. Жалпы билим беруу мин сом, Уметалиев мектебинин жылытуу
жетекчилери
системасын ондоого 88,1 мин сом, Качыкеев
мектебинин класстык кабинетинин полун
алмаштырууга 96,9 мин сом сарпталды.
Жыл ичинде Балдар бакчасынын имараты
С.Кенжебаев,
Балдар бакчаларынын учурдагы ремонт иштери
жаныдан кооз корунушко ээ болот. Мектепке чейинки
учун 1139,3 мин сом жумшалды.
уюм жетекчилери

Жалпы балдар бакчаларынын жайкы мезгилде учурдагы
ремонт иштерине камсыз кылууга

700,0

Мэрия

№18 "Арча Бешик " балдар бакчасына жаныдан 8 очколуу
ажааткана курууга

430,0

Мэрия

Жыл ичинде Балдар бакчасынын имараты
жаныдан кооз корунушко ээ болот.

100,0

Мэрия

Жыл ичинде Балдар бакчасынын имараты
жаныдан кооз корунушко ээ болот.

Кулукдобо айылындаы эски ФАПтын имаратын балдар
бакчасына откорулгондугуно байланыштуу капиталдык
ремонтуна
Жалпы билим беруу тармагынын имаратын
экотехинспекциясынын койгон талаптарына ылайык
келтирууго жана электр лабораториядан откорууго.
Устукан-Мамай, Актерек-Акдобо багыттары боюнча
окуучуларды мектепке жеткирууго.
Кербен суу канал ишканасынын кайрылуусуна негиз
жумуштун ондуруштук зарылчылыгына байланыштуу чакан
эксковатор сатып алуу.
Жалпы балдар бакчаларынын тошокторунун агын (белье)
жанылоого.

№4,5 балдар бакчасына муздаткыч, №2 бакчасына
электрический щит, №5,6,7 бакчасына пожарный щит,
№2,3,4,8 бакчаларына движок сатып алып берууго.
Жалпы балдар бакчаларынын жыл ичинде дары-дармектер
(медикамент) менен камсыз кылууга жана мектептерди
балдар бакчаларын дезинфекциялоого

Мэрия

Жыл ичинде Мектептеги окуучуларга ынгайлуу
шарт тузулот

Мэрия

Жыл ичинде Жашоочуларга ичуучу таза суу
беруу учун бузулган жерлерди
ондоону оз мезгилинде акарууга
2-3 квартал Балдар бакчасындагы тарбияланып
С.Кенжебаев,
ичинде
жаткан балдарга оорунун алдын
Мектепке чейинки
алууга ынгайлуу шарт тузулот.
уюмдардын
жетекчилери
2-3 квартал Балдар бакчасындагы тарбияланып
С.Кенжебаев,
ичинде
жаткан балдарга ынгайлуу шарт
Мектепке чейинки
тузулот.
уюм жетекчилери
2-3 квартал Балдар бакчасындагы тарбияланып
С.Кенжебаев,
ичинде
жаткан балдарга оорунун алдын
Мектепке чейинки
алууга ынгайлуу шарт тузулот.
уюмдардын
жетекчилери.

2000,0
Мэрия
414,0
Мэрия
250,0
Мэрия
240,0

Уметалиев мектебине ажыыткана куруу учун курулуш
материалдарын камсыздоо

500,0

Кербен шаардык Кенешинин жооптуу катчысы:

Жыл ичинде Мектептерди жана бала
бакчаларын электр жарыгын
узгултукко учуратпоосуна ынгайлуу
шарт тузулот.

200,0

350,0

Бардыгы:
ЖАЛПЫ:
Жыйынтыгы :

Мэрия
300,0

В.Линский атындагы Ынтымак орто мектебине жылытуу
системасын киризууго курулуш материалдарын камсыздоого.

С.Кенжебаев,
Арча бешик балдар бакчасына суу тутукторун
Мектепке чейинки киргизуу учун 163,4 мин сом ажааткана курууга
уюм жетекчилери 350,6 мин сом жумшалды.
С.Кенжебаев,
Алтын балалы балдар бачасына сантехникалык
Мектепке чейинки
жумуштарына 76,3 мин сом сарпталды.
уюм жетекчилери

Мэрия

Жыл ичинде Мектептеги окуучуларга ынгайлуу
шарт тузулот.

Мэрия

Жыл ичинде Мектептеги окуучуларга ынгайлуу
шарт тузулот.
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36365,1

С.Кенжебаев

Кербен шаарынын муниципалдык менчигиндеги
объектилерге электр испытания лабораториядан
окорууго 67,2 мин сом акча каражаты жумшалды.

С.Кенжебаев,
Устукан-Мамай, Актерек-Акдобо багыттары боюнча
Мектеп директору окуучуларды мектепке жеткирууго 199,0 мин сом
сарпталды.
З.Мырзамамытов,
Эксковатор долбоор аркылуу алынгандыктан
М.Бактыяров
жумшалган жок.
Бекитилген каражат эсеби балдар бакчаларынын
керектелуучу муктажыктарына жумшалды.
Бекитилген каражат эсеби балдар бакчаларынын
керектелуучу муктажыктарына жумшалды.
Балдар бакчаларына медикамент менен камсыздоо
учун 143,7 мин сом жумшалды.

С.Кенжебаев,
В.Линский атындагы Ынтымак орто мектебине
Мектеп директору. жылытуу системасын киризууго 497,2 мин сом
жумшалды.
С.Кенжебаев,
Умеалиев мектебине ажааткана куруу учун курулуш
Мектеп директору. материалдары алууга 498,2 мин сом жумшалды.
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Д.Алиев

