Токмок ш. 2020-жылга карата социалдыкэкономикалык ɵнʏгʏʏ Программасына
№3-тиркеме

2021-жылга Токмок шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын
ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы

№

Милдеттер

Чаралар/аракеттер

Каржылоо булагы

Ишке
ашы- руу
мөөнө-тү

Жооптуу
аткаруучулар

1-бөлүм. Өнөр жай чөйрөсү
1.

«Компания
МолПродукт»
ЖЧКсы
(сүт азыктарын өндүрүү)
Ишкананы толук кубаттуулукта
иштетүү

-КРФтен, же Айыл-банктан ишкананын
айландыруучу
каражаты
үчүн
насыя
каражаттарын алуу;
-2 цехти ишке киргизүү (кургак сүт цехи
менен “Тетрапак” идишине сүт куюу боюнча
цех) .
II-этапта кошумча
түзүлөт.

2.

Цинктелген жана полимердик
такталарды өндүрүү боюнча
«Кыргыз Темир Групп» ЖЧКсы
жаңы ишкананын курулушу

Россия-Кыргыз
Өнүктүрүү 2021-жыл
Фонду, Айыл-банк 4 миллион ичинде.
АКШ доллары суммасында (же
340,0 миллион сом).

«Компания
МолПродукт»
ЖЧКсы,
Токмок шаардык
мэриясы

30 жумушчу орундары

-Кыймылсыз мүлкту сатып алуу процедурасы -30,0 млн. АКШ доллары (же
жана башка документацияны жазып-каттоо;
2550,0 млн.сом) көлөмүндөгү
-заводдун курулушу
КЭРдин инвестициялары.
-Жергиликтүү бюджет- сатуудан
алынуучу салыкка, мүлккө жана
Өндүрүштүк кубаттуулук:
салыгына
жеңилдиктер
Жылына 70,0 миң тонна цинктелген жана жер
(преференциялар).
полимердик такталарды өндүрүү.
Капиталдык салымдардын көлөмү 30,0 млн.
АКШ доллары.
Баардыгы: 2890,0 млн.сомду 2 долбоор. Анын ичинде:
- Россия-Кыргыз Өнүктүрүү фонду - 340,0 млн.сом;

2020жылдын
2-жарым
жылдыгы

«Кыргыз Темир
Групп» ЖЧКсы,
Токмок шаардык
мэриясы.
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-

Инвесторлор (КЭР)- 2550,0 млн.сом;
Жаңы 30- жумушчу орундары түзүлөт.

Чакан жана орто бизнес
3.

ЧОБдун жаңы объектилерин түзүү -документацияны жазып-каттоого көмөк 24,4 млн.сом суммасындага жеке Баардык
- 10 долбоор (кафе, дүкөн, ашкана, көрсөтүү ж.б.
инвестициялар.
мезгилде
балык өстүрүү үчүн бассейн)
-жер тилкелерин, бош турган курулмаларды
берүү.
-7,9
млн.сом
суммасындагы
курулуп
бүтпөгөн 4 объектинин курулушун аяктоо.
Баардыгы ММБ боюнча: 24,4 млн.сом суммасындагы долбоорлор

Мэрия,
ММБ,
Архитектура

3-бөлүм. Инфраструктураны жакшыртуу
4.

Токмок шаарынын Башкы планын Иштин 2-этабы:
-төмөндөгүлөрдү аткаруу үчүн баштапкы
иштеп чыгуу
материалдарды топтоо:
-гидрогеологиялык изилдөөлөрдү өткөрүүгө;
-шаарды топографиялык тартууну өткөрүүгө.

-Республикалык
бюджеттин 2021-жыл
каражаты 3,5 млн.сом;
ичинде
-жергиликтүү
каражаты.

бюджеттин

Токмок
шаарынын ММБ,
Архитектура,
Токмок шаардык
мэриясы.

5.

«Кант заводу» конушунда 100 -Долбоордук-сметалык документация;
- инвесторлорду издөө
2021-жыл
-пайдубалын куюу, дубалын тургузуу жана -20,0 млн.сом суммасындагы ичинде
орундуу бала бакча куруу.
чатырын жабуу;
жергиликтүү
бюджеттин
-көрктөндүрүү менен тосмо орнотуу
каражаты

Токмок
шаарынын ММБ,
Архитектура,
Токмок шаардык
мэриясы.

6.

Жаңы 15 балдар аянтчаларынын -тендер өткөрүү;
жергиликтүү
курулушу
-тапшырыкка ылайык шаардын 15 короо каражатын
тилкелерине жабдууларды даярдоо жана эсебинен:
орнотуу.
талап- 4,5 млн.сом

бюджеттин 2020үнөмдөөнүн жылдын
1-жарым
жылдыгы

Токмок шаардык
мэриясы, Токмок
шаарынын ММБ.

7.

Шаардын көчөлөрүн капиталдык
жана учурдагы оңдоолор (жолдор,
жөө адамдар басуучу жолдор,
жолдордун четтери)

2021-жыл
-республикалык
бюджеттин ичинде
каражаты- 2,5 млн. сом;
-жергиликтүү
бюджеттин
каражаты- 800,0 мин сом

Токмок шаардык
мэриясы, Токмок
шаарынын ММБ.

Дем берүүчү гранттар багыты боюнча:
- С.Ибраимов көчөсүндөгү жөө адамдар
басуучу жолду оңдоо (Ленин көчөсүнөн
Дунларов көчөсүнө чейинки) 1,3 км.
чыгыш тарабы
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- С.Ибраимов көчөсүндөгү жөө адамдар
басуучу жолду оңдоо (Ленин көчөсүнөн
Дунларов көчөсүнө чейинки) 1,3 км.
батыш тарабы
-Жөө адамдар басуучу жолду капиталдык
оңдоо:
Орозбеков көчөсү (0,9км)

-республикалык
бюджеттин
каражаты- 2,5 млн. сом;
-жергиликтүү
бюджеттин
каражаты- 800,0 мин сом
-республикалык
бюджеттин
каражаты- 2,5 млн. сом;
-жергиликтүү
бюджеттин
каражаты- 800,0 мин сом
- №5 ДОО”Келечек муундары” чатырын -республикалык
бюджеттин
капиталдык оңдоо
каражаты- 1,6 млн. сом;
-жергиликтүү
бюджеттин
каражаты- 400,0 мин сом
Дем берүүчү гранттар боюнча
бардыгы:
-республикалык
бюджеттин
каражаты- 9,1 млн. сом;
-жергиликтүү
бюджеттин
каражаты- 2,8 млн. сом
Жергиликтүү бюджеттин эсебинен:
Шаардын
оңдоо;

ой-чуңкурларын -4,0
млн.сом
жергиликтүү
каражаты.
Пушкин көчөсү жана Сарбагышев көчөсү -3,5
млн.сом
боюнча жөө адамдар басуучу жолду оңдоо - жергиликтүү
1,6 км.
каражаты.
Жол бөлүгүн капиталдык оңдоо:
-25,0 млн.сом
Көчөлөр: Борончиев, Дунларов, Слоюодская, жергиликтүү
Комсомол, Трясин
каражаты.
Баары: 5,5 км.
Капиталдык салымдар:
-республикалык
оңдоо – 2,0 км. шаар жолдору
каражаты.
8.

көчөлөрүнүн

Автовокзалдын жанындагы жер -долбоордук-сметалык
документацияны
алдындагы өткөөлдү калыбына түзүү;
келтирүү
- тендер өткөрүү.
-оңдоп-калыбына келтирүү иштери

суммасындагы
бюджеттин
суммасындагы
бюджеттин
суммасындагы
бюджеттин
бюджеттин

Каржылоо булагы:
-3,0 млн. сом суммасындагы
жергиликтүү
бюджеттин
каражаты.

2021Токмок шаардык
жылдын 2- мэриясы, Токмок
жарым
шаарынын ММБ.
жылдыгы
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9.

С.Ибраимов көчөсү боюнча
“Жаштар” аллеясын куруу (Киров
көчөсүнөн «Брент» май куюучу
бекетине чейин, КДТнын чыгыш
бөлүгү)

10.

ТРЕСТтин, ЖААКка (ЗАГС),
Маданият
ордосунун
имараттарына жана көп кабаттуу
үйлөргө баруучу жолдорго асфальт
төшөө
Жантаев жана Ленин көчөлөрү
боюнча көчө жарыгын орнотуу.

-2,5 млн. сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы 2021Токмок шаардык
бюджеттин жылдын 1- мэриясы, Токмок
жарым
шаарынын ММБ.
жылдыгы

-8,2 млн. сом
жергиликтүү
каражаты

суммасындагы 2021-жыл
бюджеттин ичинде

Токмок шаардык
мэриясы, Токмок
шаарынын ММБ.

Токмок
шаарынын
жарыктарын жакшыртуу

-1,0 млн. сом
жергиликтүү
каражаты

суммасындагы 2021-жыл
бюджеттин ичинде

Токмок шаардык
мэриясы, Токмок
шаарынын КИК.

11

12

13

14

-долбоордук-сметалык
документацияны -7,0 млн. сом
түзүү;
жергиликтүү
- тендер өткөрүү.
каражаты.
- “Жаштар” аллеясын куруу.

- долбоордук-сметалык документацияны
түзүү;
- тендер өткөрүү.
- объектилерге баруучу жолдорго асфальт
төшөө.
- долбоордук-сметалык документацияны
түзүү;
-үч багыт боюнча орнотуу:
-Жантаев (Шамшы көчөсүнөн темир жолго
чейин);
-Жантаев (Кыргыз көчөсүнөн «Водоканал»
МИге чейин);
-Ленин (№2 орто мектептен «Токмок –
Водоканал» МИге чейин);
көчө -шаардын көчөлөрүнө 265 шам чырактарын
орнотуу жана материалдарды сатып алуу

Чакан
архитектуралык 1. Эстеликтерди оңдоо:
формаларды оңдоо жана калыбына Улуу
Ата-Мекендик
согуштун
келтирүү (эстеликтер, аялдамалар) катышуучуларынын эстелиги - 50,0 миң сом;
-С.Ибраимовдун, Лениндин эстеликтери
(эстеликтин пайдубалы), Б.Кыдыкееванын
эстелиги (мрамор такталары), Манап бий
эстелиги (пайдубалы) 40,0 миң сомго;
-шаарга кире бериштеги стелланы оңдоо 110,0 миң сом. Баардыгы 200,0 миң сом.
2. Аялдамаларды оңдоо (14 аялдама) -50,0
миң сом.
Сугат тармактарын оңдоо жана - Парковая, Ленин көчөлөрү боюнча 3790
калыбына келтирүү
метр узундуктагы ноо каналын оңдоо жана
тазалоо - 97,1 миң сом суммасына;

суммасындагы 2021Токмок шаардык
бюджеттин жылдын 2- мэриясы, Токмок
жарым
шаарынын ММБ.
жылдыгы

-250,0 миң сом суммасындагы 2021Токмок шаардык
жергиликтүү
бюджеттин жылдын 1- мэриясы, Токмок
каражаты.
жарым
шаарынын КИК.
жылдыгы

-500,0 миң сом суммасындагы 2021жергиликтүү
бюджеттин жылдын
каражаты.
апрель,

Токмок шаардык
мэриясы, Токмок
4

- 1-жана 3-кичи райондордогу арык
тармактарын оңдоо жана калыбына келтирүү
- 301,6 миң сом суммасына;
- Шамшы, Ленин, Ибраимов, Сарбагышев
көчөлөрүндөгү 12,0 миң метр узундуктагы
арыктарды сугат иштерине даярдоо - 93,2
миң сом суммасына;
- 252 метр узундуктагы 36 көпүрөнү оңдоо
жана калыбына келтирүү - 8,1 миң сом
суммасына.
Баардыгы - 500,0 миң сом.
-тамчылатып сугаруу жабдуусун орнотуу- 3,0
млн.сом
-жердин жогорку катмарынын аймагын
даярдоо (алмаштыруу)
-газон чөптөрүн себүү жана кармоо (100,0
миң сом)
- долбоордук-сметалык документацияны
иштеп чыгуу;
- тендер өткөрүү.
- гүлзарларды орнотуу
4300 чарчы метр
-тендер өткөрүү;
-1 даана техника сатып алуу (автовышка)

май
айлары

15

Шамшы, Ленин көчөлөрү боюнча
сугатты уюштуруу.

16

Токмок шаарынын стелланын
жанына үч бурчтуу белгилер
боюнча гүлзарларды уюштуруу
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КИКтин
жаңылоо

18

Таштандылар үчүн 16 аянтчаны -аянтчаларды даярдоо, оңдоо, куруу жана -1,0 млн. сом суммасындагы
КИК,
Токмок
тосуу
жергиликтүү
бюджеттин 2021куруу
шаардык мэриясы
каражаты.
жылдын 2- .
3кварталдар
ы

техникалык

паркын

-3,1 млн сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы 2021бюджеттин жылдын
2-кварталы
(апрель)

шаарынын ММБ.

ММБ,
КИК,
Токмок шаардык
мэриясы .

-500,0 миң сом суммасындагы 2021ММБ,
КИК,
жергиликтүү
бюджеттин жылдын 1- Токмок шаардык
жарым
каражаты.
мэриясы .
жылдыгы
-1,8 млн. сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы 2021бюджеттин жылдын
апрельмай
айлары

Токмок шаардык
мэриясы, КИК.
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19

Жаңы 130 жол белгилерин - Жаңы 130 жол белгилерин орнотуу - 581,2 -600,0 миң сом суммасындагы 2021КИК,
Токмок
орнотуу, бузулгандарын оңдоо
миң сом суммасына;
жергиликтүү
бюджеттин жылдын 1- шаардык мэриясы
- бузулгандарын оңдоо - 18,8 миң сом каражаты.
жарым
.
суммасына. Баардыгы 600,0 миң сомго.
жылдыгы
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Гагарин көчөсү, 73 дарегиндеги - долбоордук-сметалык документацияны
бала бакча үчүн инженердик- иштеп чыгуу;
коммуникациялык
тармакты - тендер өткөрүү.
орнотуу
- Гагарин көчөсү, 73 дарегиндеги бала
бакчага коммуникацияларды өткөрүү
Токмок шаарынын борбордук - долбоордук-сметалык документацияны
“Булак”
базарында
коомдук иштеп чыгуу;
унаалар үчүн токтоочу жайды - тендер өткөрүү;
куруу
- токтоочу жайды куруу..
Жантаев
жана
Ибраимов - автобекетке бөлүүчү парапет (аралча)
көчөлөрүнүн
кесилишиндеги орнотуу
автобекетке
бөлүүчү
парапет
(аралча) орнотуу

21

22

-7,0 млн. сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы 12021ММБ,
Токмок
бюджеттин жылдын 1- шаардык мэриясы
жарым
.
жылдыгы

-3,6 млн. сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы 2021-жыл
бюджеттин ичинде

-3,6 млн. сом
жергиликтүү
каражаты.

суммасындагы
бюджеттин

ММБ,
Токмок
шаардык мэриясы
.

Баардыгы: 19 долбоор 116,0 млн.сом. Анын ичинде:
- жергиликтүү бюджеттин каражаты - 83,4 млн.сом;
- республикалык бюджеттин каражаты - 12,6 млн.сом;
-инвесторлор – 20,0 млн.сом
4-бөлүм «Таза-Суу»
23.

«Токмок шаарын суу менен
камсыздоо жана суу тутумдар
тармактарын
жакшыртуу»
долбоорун ишке ашыруу

III-этап
1.4 суу топтоочу участкаларды кайрадан
калыбына
келтирүү
(16
скважинаны
реконструкциялоо
жана
28
насосту
алмаштыруу, суу топтоочу курулмаларды
автоматташтыруу, 6 резервуарды тазалоо)
жана 3 насос станцияларынын имараттарын
оңдоо;
2.Агынды суулар тармагы менен суу менен
камсыздоо тармагын кайра калыбына
келтирүү жана кеңейтүү.
Баардыгы 1 долбоор 4351,4 миң Евро суммасына:

4351,4 миң Евро суммасындагы
ЕӨРБ каражаты. Анын ичинде:
-гранттык каражаттар 2960,2 миң
Евро;
-насыя каражаты-1391,2 миң
Евро.

2021жылдын 34кварталдар
ы

Токмок шаардык
мэриясы,
КИК
жана
«Водоканал» МИ

6

-Тикелей мамлекеттик инвестициялар -4351,4 миң Евро суммасына. Же 13,7 млн.сом.
5-бөлүк. Санариптештирүү
24

Токмок шаарынын көчөлөрүндөгү Шамшы-Дубовицкий,Совет-Дунларов
Жергиликтүү
бюджеттин 2021-жыл
светофор
объектилерин көчөлөрүндөгү
светофор
объектилерин каражаты - 3,2 млн.сом.
ичинде
капиталдык оңдоо
капиталдык оңдоо.

Токмок шаардык
мэриясы, ММБ
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Электрондук тармакты киргизүү:
-шаардын мектептеринде
- «Электрондук күндөлүк»;
- «Электрондук китепкана»;
- «Электрондук кезек»

Токмок шаардык
мэриясы, ЧТББ,
Маданият
бөлүмү, БКТ
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«Кыргызтелеком» АКга тиешелүү Төмөнкү көчөлөргө оптикалык коммутатор «КыргызТелеком»
темир-бетон түркүктөрү боюнча орнотуу:
каражаты
айнек-була кабелин тартуу
-«Слободка, 8-Март, Вальцовая, Бөлөбалаев,
Терешкова, Громов, Охотничья» долбоору;
- «Кант заводу» долбоору;
- «Жаңы конуш» долбоору;
- «1-жана 3-кичи райондор» долбоору.
Ар бир үйгө була принциби Батирлерди жана жеке секторду айнек- була «КыргызТелеком»
боюнча “Үйгө таандык тармак” кабелине кошуу
каражаты
долбоорун ишке ашыруу.

27

-«Күндөлүк» жана «Журнал» электрондук -Республикалык
күндөлүктөрүн жүргүзүү;
каражаты
-электрондук окуу куралын жүргүзүү боюнча
тармакка башка мектептерди туташтырууну
улантуу

бюджеттин 2021-жыл

ААК 2021-жыл

Чүй
облустк
филиалынын
Чүй-Токмок
бөлүмү

ААК 2020-жыл

«Кыргыз
телеком»
ААК
Чүй-Токмок
бөлүмү

Баардыгы: 4 долбоор – 3,2 млн.сом суммасына.
-жергиликтүү бюджет – 3,2 млн. сом;
7-бөлүм. Билим берүү
28

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн Жатаканасы бар 250 орундуу орто мектептин
балдары үчүн жатаканасы бар 250 курулушу боюнча калган 25% көлөмдү
орундуу
орто
мектептин аягына чыгаруу
курулушун аяктоо

Инвестор:
«Ас-Сафа»
Араб
Кайрымдуулук
Фонду.
Капиталдык салымдын көлөмү 50,0 млн.сом.

2021Токмок шаардык
жылдын 2- мэриясы,
жарым
инвестор
жылдыгы
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3-кичи
райондо
Ислам 1-этап:
Университетинин курулушу
-муниципалдык жер тилкесин бөлүү - 2,0 га;
- объектинин курулушу.

Инвестор: БАЭ (Бириккен Араб 2020Эмираттары).
Капиталдык 2021салымдын көлөмү 5,0 млн. АКШ жылдар
доллары (же 420,0 млн.сом.)

Токмок шаардык
мэриясы,
инвестор
7

30.

«Чүй-Дан-Азык» бала бакчасын - эмеректерди жана ашкана жабдууларын 2020-жылы коюлган
эмеректер
жана
ашкана сатып алуу - 6,0 млн.сом суммасына.
өтмө долбоор
жабдуулары менен камсыздоо.

Токмок шаардык
мэриясы, ММБ

31

№1 орто мектебинде башталгыч - долбоордук-сметалык
класстар үчүн даараткана куруу
иштеп чыгуу;
- тендер өткөрүү;
- даараткана куруу
Көмүр сактоо үчүн бастырма - долбоордук-сметалык документацияны
куруу. №2 орто мектебиндеги иштеп чыгуу;
дааратканага
кошумча - тендер өткөрүү;
кабиналарды орнотуу
- бастырма куруу
№3 орто мектептин имаратынын - долбоордук-сметалык документацияны
чатырын алмаштыруу
иштеп чыгуу;
- тендер өткөрүү;
-мектептин
имаратынын
чатырын
алмаштыруу
№4 толук эмес орто мектептин - бөлмөнү жаңыртып куруу;
ичиндеги бөлмөнү жаңы тамак-аш -электр тутумдарын алмаштыруу;
даярдоочу жайга өзгөртүү
- канализацияны капиталдык оңдоо.

Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ

32.

33.

34.

2021жылдын 1жарым
жылдыгы
документацияны Жергиликтүү
бюджеттин 2-полуго
каражаты - 180,0 миң сом.
дие
2021 года

35.

№7 орто мектебинин чатырын
учурдагы оңдоо

36.

№
9
орто
мектептин
ашканасындагы электр зымдарын
алмаштыруу
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№10 орто мектебинде жаңы
санитардык түйүндөрдү орнотуу
жана жараксыз түтүктөр менен
крандарды алмаштыруу
№ 12 орто мектептин жылуулук
тармагын учурдагы оңдоо

38.

Жергиликтүү
бюджеттин 2021каражаты - 80,0 миң сом
жылдын 1жарым
жылдыгы
Жергиликтүү
бюджеттин 2021каражаты - 2,2 млн.сом.
жылдын 1жарым
жылдыгы

Жергиликтүү
бюджеттин 2021каражаты - 450,0 миң сом.
жылдын 2жарым
жылдыгы
- долбоордук-сметалык документацияны Жергиликтүү
бюджеттин 2021иштеп чыгуу;
каражаты - 100,0 миң сом.
жылдын 1- тендер өткөрүү;
жарым
- чатырды учурдагы оңдоо
жылдыгы
- долбоордук-сметалык документацияны Жергиликтүү
бюджеттин 12021иштеп чыгуу;
каражаты - 180,0 миң сом.
жылдын 1- тендер өткөрүү;
жарым
-электр зымдарын алмаштыруу боюнча
жылдыгы
иштер
- долбоордук-сметалык документацияны Жергиликтүү
бюджеттин 2021иштеп чыгуу;
каражаты - 50,0 миң сом.
жылдын 1- тендер өткөрүү.
жарым
жылдыгы
-имараттын оң тарабындагы жылуулук -Жергиликтүү
бюджеттин 2021тармагын учурдагы оңдоо;
каражаты – 4,0 млн.сом
жылдын 1жарым
-канализация тармагын капиталдык оңдоо
жылдыгы

Мэрия г.Токмок,
УМС, ЧТОО
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
Токмок шаардык
мэриясы, ММБ,
ЧТББ
8
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-№ 4 мектепке чейинки билим - долбоордук-сметалык
берүү уюмуна жаңы буу казанын иштеп чыгуу;
орнотуу
- тендер өткөрүү.

документацияны Жергиликтүү
бюджеттин 2021каражаты - 260,0 миң сом
жылдын 2жарым
жылдыгы

Баардыгы 12 долбоор 57,5 млн.сом суммасына
-жергиликтүү бюджет- 7,5 млн.сом,
- чет элдик инвесторлордун каражаттары 50,0 млн.сом. ага кошумча 5,0 млн. АКШ доллары
8-бөлүм. Саламаттык сактоо
40

ФАП үчүн жаңы имарат куруу

I-этап:
-жер тилкесин бөлүү;
-«Ас-Сафа» кайрымдуулук борбору менен
долбоорду каржылоо боюнча сүйлөшүүлөрдү
жүргүзүү.
ҮБМБ нын негизги имаратына -ҮБМБ
нын
негизги
имаратына
«Конференциялар
залын» «Конференциялар залын» кошумча куруу
кошумча курууну аяктоо

-инвесторлордун каражаттары;
2021-жыл
- жергиликтүү бюджетти же
инвесторлордун каражаты - 50,0
млн.сом.

-жергиликтүү
бюджеттен
кошумча каржылоо – 1,0 млн.
сом;
- ҮБМБнын атайын эсеби - 900
миң сом.
42. Жугуштуу оорулар бөлүмүнүн -жугуштуу оорулар бөлүмүн имаратын - республикалык бюджеттин
чатырын оңдоо (ТТБ)
оңдоо;
каражаты- 1,0 млн.сом;
-жугуштуу оорулар бөлүмүн чатырын оӊдоо. -жергиликтүү
бюджеттен
кошумча каржылоо - 700,0 миң
сом;
-Дүйнөлүк банктын каражаттары
– 4,8 млн.сом
Баардыгы: 3 долбоор – 58,4 млн.сом
-жергиликтүү бюджет 1,7 млн.сом,
- республикалык бюджеттин каражаты – 1,0 млн.сом
-атайын каражаттар - 900,0 миң сом
- инвесторлордун каражаттарын – 50,0 млн.сом
-Дүйнөлүк банктын каражаттары – 4,8 млн.сом
9-бөлүм. Маданият, эс алуу, спорт
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43.

№6 орто мектепте чакан футбол -Тендер өткөрүү;
аянтын куруу (жасалма жашыл - чакан футбол аянтын куруу.
төшөлмөсү менен)

Жергиликтүү
млн.сом.

бюджет

-

№ 4 мектепке
чейинки билим
берүү
уюмуна
жаңы
буу
казанын орнотуу

Токмок шаардык
мэриясы,
ТАО,
инвестор
«АсСафа»

2021жылТокмок шаардык
дын
2- мэриясы, ҮБМБ
жарым
жылдыгы
2021Токмок шаардык
жылдын 1- мэриясы, ТТБ
жарым
жылдыгы

3,0 2021-жыл

Токмок шаардык
мэриясы, ММБ
9

3,2 2021-жыл

Токмок шаардык
мэриясы, ММБ

45.

Шаардын Жаңы конушунда Жашоонун оор кырдаалында калган жесирлер Инвестор
«Ас-Сафа» 2021-жыл
жашоонун оор кырдаалында жана үй-бүлөлөр үчүн 100 батирлүү 25 үй кайрымдуулук
борборунун
калган
үй-бүлөлөр
үчүн куруу (ар бир үйдө 4 батирден).
каражаты - 200,0 млн.сом.
социалдык турак жай куруу.
Инвестор
«Ас-Сафа» Борбору коомдук
бирикмеси

Токмок шаардык
мэриясы,
«АсСафа»
кайрымдуулук
борбору

46.

40 батирлүү 5 кабат үйдүн II-этап:
курулушун аяктоо.
-курулушту аяктоо,
(Дубовицкий
көчөсү,
86), -инженердик-коммуникациялык иштер
«Гринхаус»
курулуш
компаниясы

Жеке инвестициялар.
2020Капиталдык салымдын көлөмү - жылдын
21,8 млн.сом
сентябры

Инвестор
«Гринхаус»
курулуш
компаниясы

47.

«Француз кварталы» турак жай II-этап:
комплекси. «Ахмад Билдинг» -88 батирлүү турак үйдүн курулушун аяктоо,
курулуш компаниясы
-инженердик-коммуникациялык иштер

Жеке инвестициялар.
2020Капиталдык салымдын көлөмү жылдын
(2020-жылдагы
салым
6,0 октябры
млн.сом.), калганы 54,8 млн.сом

Инвестор «Ахмад
Билдинг»
курулуш
компаниясы

44.

№9 орто мектепте чакан футбол -Тендер өткөрүү;
аянтын куруу (жасалма жашыл - чакан футбол аянтын куруу.
төшөлмөсү менен)

Жергиликтүү
млн.сом.

бюджет

-

Баардыгы: 2 долбоор - 6,2 млн.сом
-жергиликтүү бюджет-6,2 млн.сом.
10-бөлүм «Социалдык турак жай»

Баардыгы: 3 долбоор - 276,6 млн.сом.
- инвесторлордун каражаттары - 200,0 млн.сом;
-жеке инвестициялар - 76,6 млн.сом.
11-бөлүм. ӨКМ
48.

С.Ибраимов көчөсүндөгү жабык -Жабык коллектордук-дренаждык тармакты Жергиликтүү бюджет
коллектордук-дренаждык
калыбына келтирүү
млн.сом.
тармакты калыбына келтирүү
(кошулуп каржылоо)
(Киров көчөсүнөн «Брент» май
куюучу жайына чейин)

-

7,5

2021-жыл

ММБ,
ӨКМ
бөлүмү, Токмок
шаардык
мэриясы.
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49.

Айланма жолдун 71-километринин
тушунда Чүй дарыясынын нугун
авариялык-калыбына
келтирүү
иштери.
3 участкадагы мурда бузулган жол
көпүрөлөрүн калыбына келтирүү

-сметалык документацияны даярдоо;
КР ӨКМ каражаты. Долбоор 6,0 2021-жыл
-100 метрге жакын узундуктагы дамбаны млн.сом суммасына.
куруу.

-Сметалык документацияны даярдоо;
КР ӨКМ каражаты. Долбоор 2021 год
-3 участкадагы мурда бузулган жол 879,0 миң сом суммасына
көпүрөлөрүн калыбына келтирүү: КомсомолКиров, Охотничья-Октябрдын 70 жылдыгы,
Охотничья-Родниковая
көчөлөрүнүн
кесилиштеринде.
Баардыгы: 3 долбоор - 14,4 млн.сом, анын ичинде:
-жергиликтүү бюджет -7,5 млн.сом,
-республикалык бюджет-6,9 млн.сом.
50.

ММБ,
ӨКМ
бөлүмү, Токмок
шаардык
мэриясы.
Токмок
шаары
боюнча
ӨКМ
бөлүмү, Токмок
шаардык
мэриясы,
КР
ӨКМ

Токмок шаары боюнча баардыгы 50 долбоор 3 млрд. 446,7 млн.сом суммасындагы, ага кошумча 4351,4 миң Евро суммасындагы жана 5,0 млн.
доллар США 50 долбоорду ишке ашыруу каралууда.
Анын ичинде:
-жергиликтүү бюджет -109,5 млн.сом;
-республикалык бюджет-20,5 млн.сом;
-насыя каражаттар – 340,0 млн.сом;
-атайын каражаттар-900,0 миң сом;
-жеке каражаттар-101,0 млн.сом.
-инвесторлордун каражаттары-2874,8 млн.сом (КЭР-2550,0 млн.сом ; «Ас-Сафа»-300,0 млн.сом; Дүйнөлүк банктын каражаттары – 4,8 млн.сом);
кошумча Университет-5,0 млн. АКШ доллары;
-тикелей мамлекеттик инвестициялар ЕБРР - 4351,4 миң Евро суммасына.же 13,7 млн.сом.

Мэр

Д. Дж. Амангельдиев
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