
Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фондун башкаруу боюнча 
дирекциясынын 2022-жылдын январь-декабрь айларына  карата аткарган 

иштери боюнча маалымат. 
 

2022-жылдын январ-декабрь айларында Ысык-Көл облусун өнүктүрүү 
фондун башкаруу боюнча дирекциясы тарабынан төмөндөгүдөй жумуштар 
аткарылды. 

2022-жылга карата Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун Байкоочу 
кеңеши тарабынан жыл ичинде алымча кошумчалары менен алганда бекитилген 
план 1 016 487,3 миң сомду түзгөн. Бул акча каражатынын ичинде 2021-жылдын 
планынан калдык 77,1 млн.сом акча каражаты жана киреше алып келүүчү 
долбоорлорду каржылоодо кайтарылган акча каражаттары кирет 

Аталган план “Кумтор Голд Компани” ишканасы тарабынан ушул жылдын 
январь айынын 31-числосуна берилген болжолду суммага ылайык түзүлгөн, ал эми, 
план бекитилгенден кийин февраль айынын 22-числосуна карата 100,0 млн. сомго 
аз бериле тургандыгын маалымдаган. 

Ошону менен бирге, 2022-жылдын 15-февралында Байкоочу кеңеш 
тарабынан бекитилген жана каржы булагы ушул эле жылдын март айында 
башталган. 

Ошондон улам, 2022-жылдын январь-декабрь айларына карата “Кумтөр Голд 
Компани” ишканасы тарабынан Ысык-Көлдү өнүктүрүү фондусуна 800 812,9 млн  
сом акча каражаты  каржыланып берилди. Биринчи пландык көрсөткүч каржылоо 
март айынан башталгандыгын жана “Кумтор Голд Компани” ишканасы тарабынан 
макулдашуу кармалгандыгын эске алганда 11 айдын планы 91 пайызга аткарылды. 
Ал эми, “Кумтор Голд Компани” ишканасы тарабынан каржыланган акча 
каражатка алганда 105,9 пайызга план аткарылды.  

  
Район жана 

шаарлардын 
аталыштары 

2022-жылдын 
ПЛАНЫ 

ФАКТ 

  Жети-Өгүз 212 050,0 210 733,0 
  Тоң 127 065,4 119 619,0 
  Балыкчы 84 106,00 62219,4 
  Эскроу эсеп баардыгы 423 221,4 392 571 
  Ак-Суу 159 384,8 154 639,6 
  Ысык-Көл 137 335,6 128 142,5 
  Түп 94 365,2 76 658,5 
  Каракол 94 713,6 85 149,6 
  Атайын эсеп баардыгы 485 799,2 444 590,2 
  Облустук мекемелер 76 291,3 62 858,8 
  Всего 985 311,9 900 020 

 
Эскертүү: Пландын 85,0 пайыз аткарылгандыгынын себеби, 2022-жылга 

карата Кыргыз Республикасынын каржы министрлиги тарабынан смета 500,0 



млн. сом бекитилген, ошондон улам, сметадан ашык төлөөгө мүмкүн болбой 
калган.  

Аталган сметаны кобөйтүү боюнча 2022-жылдын июнь айынан тарта 
каржы министрлигине кайрылуу жолдонуп жатып, октябрь айынын 25нен 
кийин чечилип объектилер каржылана баштады. 

 
2022-жылы 12 айына Байкоочу кеңеш тарабынан бекитилген пландын жана 

каржыланган акча каражатынын тармактарга бөлүнүшү.  
Билим берүү тармагы 147 394,0 
Саламаттыкты сактоо тармагы 32 212,8 
Маданият тармагы 29 946,7 
Спорт тармагы 23 179,7 
Жол жана суу менен камсыздоо 95 203,6 
Өздүк салым менен камсыздоо 91 492,1 
Киреше алып келүүчү долборлорго 363 701,6 
Башка тармактарга 116 890,1 
Баардыгы 900 020,5 

 
2022-жылы Фонд тарабынан баардыгы болуп 185 объектиде курулуш 

жана оңдоо иштери жүрүп жатат. Ошондой эле, 12 айлыкта фондтун 
эсебинен каржыланып Балыкчы шаарындагы 4 км жол 105,6 млн сомго 
бүткөрүлдү, Жети-Өгүз районунун Боз-Бешик айылындагы эски маданият 
үйүн бала бакча кылып реконструкциялоо иштери аяктады, сметалык баасы 
13,6 млн.сомду түзөт. Тоң районунун Шор-Булак айылындагы мектептин 
актовый залынын курулушу аяктап колдонууга берилди (сметалык баасы 5,9 
млн. сомду түзөт),  Каракол шаарынын коопсузду аймак долбоорун колдоо 
максатында 2,5 млн.сом өздүк салым катары каржыланды, Ал эми Ак-Суу 
районунун коопсузду аймак долбоору колдоо максатында 2,0 млн сом 
бөлүнүп берилди. Жолголот айылындагы бала бакчасына 8,0 млн.сомдон 
ашык акча каражаты каржыланып оңдоо иштери аяктап колдонууга берилди. 
Ой-Тал айылындагы бала бакчанын оңдоо иштерине 4,2 млн.сом 
каржыланып колдонууга берилди. Байзак айылындагы кичи футбол аянтчасы 
2,5 млн. сом каржыланып курулуш иштери аяктады, Ысык-Көл районунун 
Темир айылындагы жаңы конушунун электр системасын орнотулуп 10,3 млн. 
сомго иштер аткарылып берилди, Корумду айылындагы эски баня ФАПка 
реконструкцияланып колдонууга берилди, жалпы сметалык баасы 3,7 млн 
сомду түзөт. Ошондой эле, Кароол-Дөбө айылындагы кичи футбол аянтчасы 
2,7 лн.сомго курулуп, колдоонууга берилди.  Каракол шаарынын жолдорду 
тейлөөчү муниципалдык ишканасына 2 оор техника сатып алынды, ал эми 
жашылдандыруу боюнча муниципалдык ишканасына 1 техника алынып 
берилди, жалпы техникаларга каржыланган сумма 26,0 млн. сомду түзөт.           
Ак-Суу районунун айыл аймактарына 1 погрузчик 4,5 млн.сомго жана жаан 
кылып сугаруу агрегаттары 8,3 млн. сомго сатып алынып берилди. Каракол 



шаарындагы УКМК башкармалыгына медициналык жай курулуп колдонууга 
берилди сметалык баасы 13,5 млн. сомду түзөт. Ак-Суу районунун Шапак 
айылындагы ФАП колдонууга берилди (сметалык баасы 4 731,2 миң сомду 
түзөт.) 

Жалпысынан 2022-жылдын январь-декабрь айлары боюнча  сатып 
алуу, оңдоп-түзөө жана курулуш объектилери боюнча 101 объекттин иштери 
аткарылып колдонууга берилди. 

Ошондой эле, 2022-жылдын 12 айына карата Ысык-Көл облусун 
өнүктүрүү фондунун акча каражатынын эсебинен 113  киреше алып келүүчү 
долбоор колдоого алынып 363 701,6 млн.сом каржыланды жана 1 200 дөн 
ашык жумуш ордулары менен камсыздалынышы пландалууда. 

Көйгөйлүү маселе болуп, курулуш тармагынын курулуш материалдары 
кымбаттап, иштин жүрүшүнө тосколдуктар жаралууда. Себеби, подрядтык 
мекемелер тарабынан курулуш материалдарынын кымбатташынын 
айырмасын төлөп берүү жагы суралууда, ал эми, Дирекция тарабынан төлөп 
берүү жагын кароодо, кошумча акча каражатын бөлүп берүү жагы кыйын 
болууда. 

Бирок, келишимдер түзүлгөн мөөнөттөрүн жана жумуштардын 
аткарылыштарын кароо менен, курулуш жана оңдоп-түзөө объектилерин өз 
убагында бүткөрүп берүүгө аракеттерди жүргүзүп жатабыз. 

 
Пландоо бөлүмүнүн башчысы        А.Бакытов 

  



 

2022-жылдын планын бекитүү боюнча 
маалымат 

 
2022-жылга карата Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондусунун акча 

каражатынан каржылануучу объектилердин планын Байкоочу кеңеши тарабынан                  
1 016 487,3 миң сом бекитилген. Бул акча каражатынын ичинде 2021-жылдын 
калдык суммасы 77 146,2 миң сом акча каражаты кирет. 

Аталган план “Кумтор Голд Компани” ишканасы тарабынан ушул жылдын 
январь айынын 31-числосуна берилген болжолду суммага ылайык түзүлгөн, январь 
айында берилген болжолду сумма 8 834,8 миң АКШ долларын түзгөн, сом менен 
алганда 750 959,6 миң сом. ал эми, план бекитилгенден кийин февраль айынын                   
22-числосуна карата 76 051,6 миң сомго аз бериле тургандыгын маалымдаган. 
Тактап айтканда, 674 908,0 миң сом болжолду сумма белгиленген, 7 940,1 миң 
АКШ долларын түзгөн. 

 
“Кумтор Голд Кломпани” ЖАКы тарабынан 

берилген болжолду сумма  
(миң АКШ доллары) 

Эскертүү 

31.01.2022ж.  22.02.2022ж. Айырма Бирок планды 
бекитилгенденине 

байланыштуу айырма чыккан 
сумма пландан кыскартылган 
эмес экендигин билдиребиз 

8 834,8 7 940,1 894,7 
Болжолду сумманын сомго которулушу  

(миң сом) 
750 959,6 674 908,0 76 051,6 
 

Планды түзүүдөгү акча каражаттардын көлөмү жана булактары 
 

Булактын аталышы Суммасы (миң сом) 
КГК болжолду сумма 750 959,6 
2021-жылдан калдык 77 146,2 

Ссудадан кайтырылуучу 
каражат 

100 000,0 

Баардыгы 928 105,8 
 
 

Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондун  
башкаруу боюнча дирекциясынын  
пландоо бөлумүнүн башчысы        А.Бакытов 


