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2019-2020-окуу жылы 

«Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин 2020-жылдын январь  айында 
аткарылган иштеринин отчету 

2020-жылдын январь айында «Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин эсебине 96 
250 сом келип түштү. Январь айында  мугалимдердин жана имарат тескөөчү 
адистердин билдирүүлөрүнүн жана мектеп администрациясынын сураныч 
каттарынын негизинде  мектептин турмушуна керектелүүчү каражаттарга, күзөт 
кызматына, банктык төлөмдөргө  жана айлык акыга   118 596    сом эсебинде акча 
каражатын сарптады. 

• Кеңсе буюмдарына 

-педагогдор үчүн  кеңсе буюдмарына  -4165 сом 

-№11 география окуу кабинетине  кеңсе буюмдарына -3815 сом 

–окуу кабинеттериндеги Мамлекеттик Гимндерди жаңылоого (27 окуу кабинети)  –
5000 сом 
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• Чарба буюмдарына 

–самын салгыч, даараткана кагаздарын салгычтарга -5945 сом 

–чарба буюмдарына -5225 сом 

–жууп тазалоочу каражаттарга (айна , самын)-1448 сом 

–жууп тазалоочу каражаттарга (айна , самын)-1200 сом 

 Медициналык тейлөө 

-медикаменттерге  –313 сом 

• Жол кире акысына 

-парта, отургучтарды ташып келүүгө  күйүүчү май акысы –300 сом 

-“Алгыр-Куш” к.б. документтерин өткөрүп алуу, бекитүү үчүн  күйүүчү май акысы -
500 сом 

• Банктык төлөмдөр 

Соц.фонд  п/налог(декабрь айы үчүн) –6095 сом 

Айлык акы бухгалтер/катчы(декабрь айы үчүн / октябрь, ноябрь, декабрь, айлары 
үчүн)–  21950  сом 

AI-TI  кызматкерине (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь айлары үчүн)-12440сом 

Кызмат  бөлмөлөрүн жуугучтар  үчүн (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)–7200 
сом 

Күзөт кызматы үчүн (январь айы үчүн)– 43 000сом  төлөнүп берилди. 

«Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин 2019-жылдын декабрь айында 
аткарылган иштеринин отчету 

«Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин эсебине  2019-
жылдын  декабрь  айында      117 070 сом келип түштү. Мектептин турмушуна 
керектелүүчү каражаттарга, күзөт кызматына, банктык төлөмдөргө  жана айлык 
акыга    118 938, 32     сом эсебинде акча каражатын сарптады. 

• Кеңсе буюмдарына сарпталды 

-6 айга газета журналга жазылуу үчүн -4734,22 тыйын 

-жаңы окуу китептери менен камсыздоо -3206 сом 

–1-4-класстар үчүн жомок китептери менен камсыздоо –400 сом 

–медициналык кабинетке кеңсе буюмдарына –815 сом 

 Чарба буюмдарына сарпталды 

-чалгы тетиктери –435 сом 

–чалгы тетиктери-2300 сом 

• Электр жабдыктарына сарпталды 



-электр автоматтарын мамлекеттик стандарттан өткөрүүгө-2500,10 тыйын 

-медикаменттер салган контейнер-195 сом 

-медикаменттер үчүн-1158 сом 

– Банктык төлөмдөр 

Соц.фонд  п/налог(октябрь айы үчүн) –6095 сом 

Айлык акы бухгалтер(октябрь, ноябрь айлары үчүн)–  11 100  сом 

Күзөт кызматы үчүн (ноябрь айы үчүн)– 43 000сом 

Күзөт кызматы үчүн (декабрь айы үчүн)– 43 000сом 

   

«Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин 2019-жылдын ноябрь айында 
аткарылган иштеринин отчету 

«Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин эсебине  2019-жылдын  ноябрь 
айында  104 450  сом келип түштү. Мектептин турмушуна керектелүүчү 
каражаттарга, күзөт кызматына, банктык төлөмдөргө  жана айлык акыга    111 
434     сом эсебинде акча каражатын сарптады. 

• Кеңсе буюмдары 

-калем саптар үчүн –200 сом 

–ийрим журналдары үчүн –500 сом 

–скоросшиватель, ручка –124 сом 

• Чарба буюмдары 

-чарба жабдыктары үчүн –6390 сом 

• Медициналык кызмат көрсөтүүгө 

-медикаменттер үчүн-347,50тыйын 

-медикаменттер салган контейнер-195 сом 

-медикаменттер үчүн-1158 сом 

-медикаменттер үчүн-135 сом 

-Форма 63, Форма 26 медициналык документтерди салуучу папка-630 сом 

• Компьютердик тейлөө 

-Тонер-3750 сом 

-Мышь-1250 сом 

-Клавиатура –700 сом 

• Мектептин сырткы аймактарына видео көзөмөл орнотуу акысына 



                                                                                                                     -30005 сом 

• Ички дааратканалар үчүн смета аксы -5000 сом 
• Документтерди жеткирүү үчүн күйүүчү май акысы -400 сом 
• Банктык төлөмдөр 

Соц.фонд  п/налог(октябрь айы үчүн) –6100 сом 

Айлык акы бухгалтер/катчы (сентябрь айы үчүн)–  11 550  сом 

Күзөт кызматы үчүн (октябрь айы үчүн)– 43 000сом 
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 «Алгыр-Куш»  коомдук бирикмесинин 2018-2019-окуу жылында 
аткарылган  иштеринин отчету  

№87 орто мектебинде ата-энелердин  демилгеси менен түзүлгөн “Алгыр-Куш” 
коомдук бирикмеси  2018-2019-окуу жылында да өз ишин ийгиликтүү 
аткарды.    Окуу жылы ичинде турмуш шартына байланыштуу башка мектепке 
которулган  88 ата-эне мүчөлүктөн чыгарылса  74 ата-эне мүчөлүккө 
катталды.       2018-2019-окуу жылында  социалдык абалына жана турмуш 
шартынын  ордугуна байланыштуу  417 ата-энеге   100%га, 127 ата-энеге 
50%га  жана  150 ата-энеге күзөт кызматына гана акы төлөө туурасында 
жеңилдиктер берилди.  Жыл ичинде  “Алгыр-Куш”  коомдук 
бирикмесине  1  422  815сом келип түшүту. 

Аталган сумманы сарамжалдуу пайдалануу менен бирге максаттуу 
сарптоодо  төмөнкүдөй категорияларга бөлүндү. 

Кеңсе буюмдарына    53500      сом 

Газета-журналдарга жазылууга    19068,42     сом 

Чарба буюмдарына     87079       сом 

Сан.техникага/ажатканаларды тазалоого (люктарды сордуруу)-21460 сом 

Эмеректерге жана терезе жапкычтарга      21910    сом 

Электр жабдыктары/телевизор/телефон/видеокамера   220 557 сом 

Интерактивдүү даскага    133364    сом 

Компьютердик тейлөө жана тетиктерге/ ксерекопия     87694 сом 

Көркөм рекламалык камсыздоого   19200 сом 
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Медициналык тейлөө/айна самын  3961 сом 

Спорт инвентарларына  11470 сом 

Көзгө көрүнбөгөн чыгымдарга  5775 сом 

Кызмат бөлмөлөрүн жуугучтарга 10800 сом 

Социалдык фонд жана киреше салыгына  61389 сом 

Айлык акыга   145500 сом 

Күзөт кызматына   516000   сом 

Банктын тейлөө акысына 3448,78 сом сарпталды. 

Жыл ичинде жалпы    1422176,20   сом    жогорудагы керектөөлөргө 
жумшалып,  көзөмөлдөө кеңешинин 
мүчөлөрүнүн  катышуусунда  жүргүзүлдү.  Банктын эсебинде      өздүк эсепти 
сактоо максатында  639 сом   калтырылды. 

Мектеп турмушуна зарыл болгон  каражаттар  мугалимдердин, имаратты тескөөчү 
адистердин билдирүүлөрү  жана мектеп мүдүрүнүн сураныч  катынын 
негизинде  каралып  коомдук бирикменин  эсебинен бөлүнүп берилди.       “Алгыр-
Куш”  коомдук бирикмесинин баш эсепчиси  коомдук бирикменин киреше – 
чыгашасын  эсептеп,  банктык тейлөө жана которуу кызматтарын аткарды.  Коомдук 
бирикме  мүчөлүк төлөмдөрдү   “Кьюкспей” жоопкерчилиги чектелген 
уюмдун  “Кыргызстан”  банкы аркылуу  биргелешип  коюлган пост-
терминалы  аркылуу кабыл алынып,   чечип алуу жана которуу иш 
аракеттери   көзөмөл кеңешинин макулдашуусу менен жүргүздү. 

“Алгыр-Куш”  коомдук бирикмесинин көзөмөлдөө кеңешинин мүчөсү болуп Исаков 
Исламбек, Оторбаева Анара, Жумагулов Жанибек 
Казиповичтер  эмгектеништи.  Ар бир айда юридикалык дарек боюнча Келечек 3-
28  үйдө жолугушуу  өткөрүлүп,  камсыздоо жана каржылоо иштери туурасында 
анализ жүргүзүлүп турду. 

Ата-энелердин демилгеси менен топтолгон  төлөмдөрдүн  басымдуу 
бөлүгү   мектептин күзөт кызматына, материалдык-техникалык базасын чыңдоого, 
окуучулардын заманбап  билим алуусуна зарыл шарттарды уюуштурууга, 
мугалимдерди методикалык  окуу китептери менен камсыздоого жана  санитардык-
гигиеналык талаптардын сакталуусуна жумшалып,  мектептин техникалык-
материалдык чың алуусуна  зор салымын кошо алды. 

Чын пейил менен колдоп коштоп, ынтымактуу биргелешип  иштешкенге  дем берген 
ата-энелер! -Сиздере  коомдук бирикменин төрайымы катары өз 
ыраазычылыгымды билдирем. 

  



 

 


