
Нарын шаардык  Кенешинин

2018-жылдын 7-мартынын

ХIV cессиясынын № 6/1 токтомуна

№ 2 тиркеме

Аталы

шы

Датасы жана 

буйрук №
суммасы

Каржыла

нганы
Тармак

259,3 259,3

198,1 198,1

329,8 329,8

191,5 191,5

661,9 661,9

747,4 747,4

731,9 731,9

236,4 236,4

60,0 27,6 Мэрия

20,0 20,0 Билим берүү

25,2 25,2 Маданият

№206-б  

15.06.2017
45,0 45,0 Мэрия

№5\2 Токтому  

6.04.2017
500,0

ө133Ө65Ө

52,5Ө62,5
Билим беруу

№234-б 4.07.17 10,0 10,0 Билим беруу

25,0 25,0 Мэрия

450,0 450,0

300,0
ө128,6Ө12

2,8
260,0 Муниципалитет

100,0 Мэрия

26,5 22,8 Таза-Нарын

ө75,5Ө70 ө75,5Ө70
Билим беруу, 

Маданият

Нарын шаарынын  2017-жылына карата экономикалык чыгымдарга бөлүнгөн акча каражаттарынын

МААЛЫМАТЫ

Максаты

№124-б 18.04.17

Мэрия

№4 Э. Ибраев атындагы орто мектебинин айланасын темир решетка менен тоосуга

№2 Чебурашка балдар бакчасынын айланасын темир решетка менен тоосууга 

№16 Ыйман балдар бакчасынын ичиндеги эшик, терезелерин алмаштыруу, айланасын темир решетка менен тосуу, балдар 

ойноочу аянтка куруу иштерине 

"Мазар- Булак"паркынын айланасын темир решетка менен тосуу иштерине

№17"Ынтымак" балдар бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу, ичиндеги эшик, терезелерин алмаштырууга 

№9 А. Сыдыков атындагы орто мектебинин ремонтуна 

№17 "Ынтымак" балдар бакчасынын чейинки болугундогу арыктарга темир бетон лотокторду жаткызуу иштерине 

№1 Токтогул атындагы орто мектебинин имаратын ремонттоого

Раззаков көч. төрөт үйүнө чейинки жолду асфальт төшөө, тратуар жана темир бетон арыктарды жазатуу үчүу долбоордук 

сметалык иш кагаздарын даярдатууга

№173-б  

17.05.2017

Нарын шаардык билим берүү бөлүмү башка имараттарга көчүп жаткандыгына байланыштуу имараттын ремонтуна

Нарын шаардык маданият бөлүмү башка имаратка көчүп жаткандыгына байланыштуу имараттын ремонтуна 

2017-жылдын 13-июнундагы Нарын шаардык Кеңешинин бюджет, финансы жана экономика, ишмердүүлүк инвестиция 

боюнча туруктуу комиссиянын отурумунун №1 протоколуна ылайык Нарын шаарынын мэри Могилев шарынын 750-

жылдык мааракесине арналган иш чарага катышып келүү үчүн барыш келиш авиа билетин алууга 

Акт-сверка ДЭПО

Нарын шаарынын №7 М.Сыдыков атындагы орто мектебинин "Жолдо жүрүүнүн жаш тескөөчүсү " командасы 

Республикалык кароо сынакта 1-орунду камсыз кылып, КРнын атынан Казакстандын Усть-Каменогорск шаарында өтө 

турчу эл аралык сынакка жолдомо утуп алышкандыгына байланыштуу, барып келген чыгымдарына

№236-б              

6.07.17

Кытай Республикасында өткөрүүчү Азия чемпионатына катышып келүү үчүн

Таза-Нарын
Нарын шаарына 4 аялдавма курууга 

Городок аймагындагы жаштар жана интернет аймагындагы сквер айланасын тосууга

Нарын шаардын эки жерине электрондук жарнама орнотуу учун

Шааардагы жаны конуштарга электр энергиясын жеткируу учун зым тетиктерди сатып алууга

Т.Усубалиев борбордук аянтына 3 фаза электр чубалгысын тартып атайын ңит жасоого 

Нарын шаардык билим беруу жана шаардык маданият болумдоруно жылуулук радиаторлорун алуу учун
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80,0 80,0 Мэрия

40,0 36,5 Муниципалитет

40,0 40,0 Мэрия

100,0 100,0 Муниципалитет

61,0 61,0 Кенеш

42,6 42,6

24,8 24,8

12,7 12,7

38,2 38,2

63,8 63,8

71,4 71,4

55,0 55,0

16,7 16,7

50,0 50,0

134,5 134,5

124,0 124,0

129,8 129,8

143,8 143,8

29,9 29,9

№266-б 28.07.17 20,0 20,0 Муниципалитет

№285-б 21.08.17 300,0 300,0 Мэрия

№286-б 21.08.17
600,0 600,0

Муниципалитет

200,0 200,0
Таза-Нарын

60,0 Мэрия

№386-б 15.11.17 238,0 238,0 Мэрия

Баары 7999,7 7423,3

 Нарын шаардык Кенешинин жооптуу катчысы:                                                         А. Абдыкеримов

№236-б              

6.07.17
1-июль Мамлекеттие салык кызматкерлеринин кесипттик кунуно карата салык кызматкерлердин арасында спортакияда 

откорууго

Шаар ичиндеги жергиликтуу салык жыйымдарын чогулткан уч кызматкерге 

КРнын жергиликтуу оз алдынча башкаруулардын союзунун уставына ылайык Нарын шааарынын жарандарынын мучолук 

акысы учун

Нарын шаардык муниципалдык менчик башкаруу жана калкка кызмат корсотуу боюнча муниципалдык ишканасына 

материалдык техникалык базасын жаныртуу учун

Кичи футбол боюнча шаардык кенештер арасында откорулуучу мелдешке шаардын командасы учун

№251-б               

18.07.17
Мэрия

№4 Э. Ибраев атындагы орто мектебинин айланасын темир решетка менен тоосуга

№2 Чебурашка балдар бакчасынын айланасын темир решетка менен тоосууга 

№16 Ыйман балдар бакчасынын ичиндеги эшик, терезелерин алмаштыруу, айланасын темир решетка менен тосуу, балдар 

ойноочу аянтка куруу иштерине 

"Мазар- Булак"паркынын айланасын темир решетка менен тосуу иштерине

№17"Ынтымак" балдар бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу, ичиндеги эшик, терезелерин алмаштырууга 

№9 А. Сыдыков атындагы орто мектебинин ремонтуна 

№17 "Ынтымак" балдар бакчасынын чейинки болугундогу арыктарга темир бетон лотокторду жаткызуу иштерине 

Нарын шаарындагы №10 Ж.Чолпонбаев орто мектебинин курулушунун геологиялык изилдоо, топогоафиялык картасын 

даярдатууга

№270-б 02.08.17 Билим берүү

№5 К.Жакыпов атындагы орто мектебине

№4 Э. Ибраев атындагы орто мектебине здүк салым үчүн

№7 М.Сыдыков атындагы орто мектебине

№8 А.у.Буйлаш атындагы орто мектебине

№4 Э. Ибраев атындагы орто мектебине 

КР ФМ үлүштүк гранттын эсебинен 2018-ж каржылануучу обүектилердин сметасын даярдатуу үчүн

Нарын шаарында муниципалдык жер тилкелерин каттоого алуу үчүн

Нарын шаарынын күнүн белгилөөгө, Жол картасынын жыйынтыгын чыгарууга жана Нукура фестивалын өткөрүүгө 

Нарын шаарында муниципалдык кызматтын сапатын жогорулатуу максатында,чөлкөмдөргө аймактык кенселерди 

уюштурууга 4 контейнер ремонту менен сатып алуу үчүн

№396-б 27.11.17

2018-ж жаны жылды тосуу боюнча Нарын шаарынын борбордук Т.Усубалиев аянтына балаты оротуу жана шаар ичин 

жасалгалоо үчүн 

Нарын регионалдык архитектура жана шаар курулуш башкармалыгына атайын курулуш долбоорун даярдоо үчүн

№1 Токтогул атындагы орто мектебинин имаратын ремонттоого





                                                        А. Абдыкеримов


