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ОШТУДА  2009-ЖЫЛКЫ КАРЖЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШ АРАКЕТТЕР ЖАНА
2010-ЖЫЛГА ӨНҮГҮҮНҮН ПРИОРИТЕТТИК БАГЫТТАРЫ

ОшТУнун  2009-календардык  жылдагы  каржы-экономикалык  иш  аракеттери  каралган,
бюджеттик  жана  атайын  каражаттардын  сметасынын  аткарылышы  анализделген.
2010-жылга  карата  онугуунун  приоритеттик  багыттары  белгиленип,жылдык  атайын
каражаттардын сметасынын долбоору сунушталган.

Негизги  сөздөр:ОшТунун  каржы  –  экономикалык  иш  аракеттери,бюджеттик  смета,атайын
каражатттар,жылдык атайын каражатттардын сметасы.

RESHAPING THE 2009 FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES, AND PRIORITY
DEVELOPMENT DIRECTIONS FOR 2010

Reshaping the calendar year 2009, the financial-economic activity is analyzed on the implementation of
the budget and special funds provided by the budget. Marked priority development directions for 2010, the
proposed annual budget for the special project.

Key words: reshaping the financial and economic activities, budget estimates, the balance, the estimate
of the annual special funds.

1. Каржылоо булактары жана каржы-экономикалык иш аракеттерди жүргүзүүнү көзөмөлдөө

ОшТУнун  каржылоосунун  негизги  булактары  болуп  республикалык  бюджет  менен  атайын
каражаттар  түзүшөт.  Университетте  бюджеттик  каржылоо  болуп  мамлекеттик  заказ  (гранттык
негизде) боюнча  кабыл  алынган  студенттерди  даярдоого  жана  мамлекет  тарабынан  берилген  илим
изилдөө иштерин жүргүзүүгө бөлүнгөн каражаттар эсептелет.

Адистерди  келишимдин  негизинде  даярдоодон  келип  түшкөн  контракттык  төлөмдөр
университеттин атайын каражаттарын түзөт.

Каржылоонун  кошумча  булактарын  акы  төлөнүүчү  билим  берүү  кызматтары  үчүн  төлөөлөр,
жатаканадан,  кабыл  алуу  комиссиясынан,  студенттерди  которуу  жана  тикелөөдөн  ж.б  кызмат
көрсөтүүлөр үчүн келип түшкөн каражаттар түзөт.

Каржы  иштерин  көзөмөлдөө,  эсебин  жүргүзүү  жана  уюштуруу  максатында  университетте  ар
жылдык отчетунда төмөнкүдөй документтер колдонулат.

1. Чыгымдар  жана  кирешелер  сметасынын  аткарылышынын  типтүү  формадагы  балансы
(бул баланс бюджет үчүн, атайын каражаттар үчүн өзүнчө түзүлөт)

2. Негизги каражаттардын кыймылынын типтүү формадагы отчету.
3. Материалдык баалуулуктардын кыймылынын типтүү формадагы отчету.
4. Штат жана контингенттер боюнча төлөмдөрдүн аткарылышынын отчету.
5. Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү боюнча отчету.
Университеттин  каржы–экономикалык  ишмердиги  билим  берүү  жана  илим  министрлиги

тарабынан бекитилген жана каржы министрлиги менен макулдашылган кирешелер жана чыгашалар
сметасынын  негизинде  жүргүзүлөт.  Бул  сметалар  чыныгы  каржылык  мүмкүнчүлүктөрдүн  жана
керектөөлөрдүн негизинде түзүлөт.

Бардык  каржылоо  операциялары,  акча  жүгүртүүлөр  Ош  областтык   казына  аркылуу  өтөт
жана ОшТУнун ректору тарабынан бекитилет. 

Каржылоо  жана  экономикалык  ишкердиктин  абалы  жана  анын  эсеби,  көзөмөлү  жана
отчеттуулугу  төмөнкү  мамлекеттик  органдар  жана  уюмдар  тарабынан  белгиленген  тартипте
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текшерилген:
 Кыргыз  Республикасынын  салыктар  жана  төлөмдөр  боюнча  мамлекеттик  комитетинин

2009-жылдын  24–августтагы   №  0624/704-буйругунун  негизинде  салык  мыйзамдуулугун
сакталышы;

 2009–жылдын  6–сентябрында  Кыргыз  Республикасынын  өкмөтүнө  караштуу  монополияга
каршы  саясат  жана  атаандаштыкты  өнүктүрүү  боюнча  Ош-Баткен  аймактык  бөлүмүнөн
2009-жылдын  6-сентябрындагы  №113-буйругу  боюнча  монополияга  каршы
мыйзамдуулуктун сакталышы, Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо”
жөнүндөгү  мыйзамынын  сакталышы,  баалардын  жана  тарифтердин  колдонулушунун
тууралыгы;  

 2009–жылдын  14-сентябрндагы  Ош  шаардык  прокуратурасынын  иш  планына  ылайык
закондуулуктун сакталышынын көзөмөлдөө боюнча текшерүү;

 2009–жылдын 18–ноябрында Ош областтык мамлекеттик социалдык фонд башкармасынын 
№  176-буйругунун  негизинде  камсыздандыруу  төлөмдөрүнүн  эсептелишин  жана
төлөнүшүнүн тууралыгы боюнча;

2. Каржы-экономикалык ишмердүүлүгүнүн абалы

2009–календардык  жылдагы  бухгалтериянын  жылдык  отчетунун  жыйынтыгы  боюнча
ОшТУнун балансында төмөнкү каражаттар бар: негизги каражаттар-74 млн. 878 миң 124 сом, анын
ичинен: имараттар-29млн. 849 миң 460 сом, транспорт каражаттары-1 млн. 725 миң 496 сом, башка
инвентар-3  млн.  600 миң  463 сом,  машиналар  жана  жабдуулар,  компьютердик  техника-16  млн.360
миң 755 сом, окуу-өндүрүштүк жабдыктары-15 млн. 961 миң 618 сом,  китепкана фонду-7 млн. 380
миң 332 сом.

             
 3. 2009–жылдагы бюджеттик жана атайын каражаттардын сметасынын аткарылышы

I.Бюджет 
Кыргыз  Республикасынын  Билим  берүү  жана  илим  министрлиги  тарабынан  бекитилген

бюджеттик  төлөмдөрдүн  сметасы  15  млн  920  миң  900  сом  түзгөн.  Бул  сметалык  каражаттардан
2009-жылда факты түрүндө 15 млн 920 миң 900 сом жумшалган,  б.а. бюджеттик төлөмдөр 100%га
сарпталган.  2008-жылга  салыштырмалуу  2009-жылы  бюджеттик  каржылоо  125800 сомго  б.а.  0,8%
га  азайган.  Илимий  темаларга  бөлүнгөн  бюджеттик  акча  1956100 сомду  түздү.  Эгерде  2008-жылы
бул  багытта  бөлүнгөн  бюджеттик  каражаттар  1610800  сом  экендигин  эске  алсак,  ал  2009-жылы
8,23%га  өскөндүгүн  белгилөөгө  болот.  Анын  ичинде:  бюджеттик  каржылоого  бекитилген  жана
бөлүнгөн акча каражаттары жөнүндө маалымат №1-таблицада көрсөтүлдү.

1-таблица
Бюджеттик каржылоо

№ Көрсөткүчтүн  аталышы Сметада каралганы,
сом

2009-жылы
аткарылганы

1. Эмгек акы: окуу процесси учун
                    илим изилдөө  учун

11599900
1610000

11599900
1610000

2. Социалдык фондко: 
                    окуу  процесси  
учун
                    илим изилдөө  учун

1828600
307100

1828600
307100

3. Стипендия: студенттер  учун
                    аспиранттар  учун

2320000
39000

2320000
39000

4. Тамак–аш 
(тоголок жетимдер)

172400 172400

5. Жыйынтыгы: 15920900
1956100

15920900
1956100
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6. Жалпы суммасы 17877000 17877000

II.Атайын каражаттар

ОшТУнун  бюджеттик  эмес  сметасы   төмөнкү  көрсөткүчтөрдө  аткарылды.  Бул  жерде
кирешенин  пландаштырылган  көлөмү-149233,3  миң  сом,  ал  эми  чыныгы  келип  түшкөнү-108102,6
миң сом жыл башындагы калдык 32400,4, б.а. факты түрүндө смета  94,15% га аткарылган.

III.Тендердик сатып алуулар.

Кыргыз  Республикасынын  “Мамлекеттик  сатып  алуулар  жөнүндө”  Законунун  негизинде  Ош
технологиялык  университетинин  2009-жыл  үчүн  өткөзүлгөн  тендердин  жалпы  суммасы  9215504
сомду түздү. Жыл ичинде 5 жолу тендердик соодалашуулар жүргүзүлүп алар 7 лоттон турду. Анын
негизинде чарбалык товарлар, курулуш материалдары,  мебель, компьютердик жана оргтехникалар,
китептер  жана  окуу-лабораториялык  имаратты  реконструкциялоо  үчүн  кызмат  көрсөтүүлөр
сатылып алынган.

№ Өткөрүлгөн
күнү

Лоттун аты Тендерди уткандар Жалпы
суммасы, сом

1 23.02.2009 Чарбалык  товарлар ЖИ.Базарова Н. 218700
ЖИ. Аманова К. 217500
Нурлан уулу А. 212750

2 25.03.2009 ЛОТ №1 Китептер ОсОО «Раритет С» 580754

ЛОТ №2
Курулуш   материалдар

ЖИ. Талиев Э. 689000

3 10.062009 Курулуш материалдар ОсОО«Алинекс плюс» 339720
ЖИ. Жаанбаева З. 339000

4 15.07.2009 Имаратты реконстр-лоо ОсОО «Ремонтник» 5220100
5 26.08.2009 ЛОТ №1 Оргтехника ЧП Нуранов Ш. 699980

26.08.2009 ЛОТ №2 мебель ЧП Нуранов Ш. 698000

IV. 2009 - жылында ОшТУда жүргүзүлгөн курулуш-монтаждык жана ремонт иштери       
Өткөн  жылда  негизги  курулуш-монтаждык  иштери  катары  ОшТУнун  окуу  лабораториялык

корпусун кайра курууну белгилеп өтсөк болот. Бул иштерди “Ремонтник” ЖЧК өткөрүп, тендердин
негизинде  эски  корпустун  артына  кошумча  бөлмөлөр  курулуп,  ал  эми  мурдагы  имараттын  үстүнө
экинчи  этажы  бүткөрүлдү.  Чатыры  жабылып,  пайдалуу  окуу  аянттары  кеңейтилди.  Азыр
жасалгалоо  иштери  жүргүзүлүп  объект  пайдаланууга  берилүү  алдында  турат.  Бул  чыгымдар  4897
миң сомду түзүп атайын каражаттардын эсебинен жумшалды.

Экинчи  бир  орчундуу  курулуш-монтаждык  иштери  катары  башкы  корпустун  жылуулук
тармагын жана жылытуу казандарын -очокторун кайра куруу болду.  Жылытуу казандары-очоктору
кайра жаңы курулуп, монтаждалып башкы корпустун жер төлөөсүндөгү жылытуу системасы менен
туташтырылды. Бул система көмүр менен иштеп ОшТУга электр энергиясына коюлган чектөөлөрдү
жеңилдетүүгө  жардам  берди  жана  азыркы  күндө  пайдаланып  жатабыз.  Келечекте  бул  жылытуу
системасын  жок  дегенде  дагы  бир  окуу  корпусун   туташтырууга  мүмкүнчүлүк  бар.  Бул  жумуштар
“Дельта Лот “ ЖЧК аркылуу жүргүзүлдү жана атайын каражаттардан 2048 миң сом  жумшалган. 

№2-корпустун  жер  төлөөсүнүн  түштүк  жагы  капиталдык  ремонттон  өткөрүлүп,  
2-3-корпустарда  оңдоо-түзөө  жумуштары  аткарылып,  имараттын  ичинен  жер  төлөөгө  кирүүгө
лестницалар-тепкичтер  жаңы  курулду.   Спорт  аянтчасына  рекламалык  щиттер   орнотулуп,
площадкага  топурак-шагал  төшөлүп  бордюрлар  жасалган.  №2-корпуста  кубаттуулугу  250  кВт
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болгон  трансформатор  алынып  келип  коюлду,  ал  эми  жатаканадагы  трансформатор  ремонттон
өткөрүлдү.  Борбордук  көчөдө  (Исанова)  тратуарга  брусчатка  плиткалары  басылып,  ашканалар  газ
түтүкчөлөр аркылуу газ менен камсыздоо системасына бириктирилди. 

4. Штаттык тизме жана айлык акы

ОшТУнун  профессордук-окутуучулук  курамын  жана  башка  категориядагы  кызматкерлердин
эмгегин  материалдык  стимулдоо  жана  кызыктыруу  максатында  ар  жылы  сентябрь  айында
аттестациялык  комиссия  иштейт.  Анын  максаты  өткөн  окуу  жылында  профессордук–окутуучулук
курамдын  ж.б.  категориядагы  кызматкерлердин  ишинин  жыйынтыгын  аныктоо.  Жыйынтык
чыгарылып окуу жайдын атайын каражатынын эсебинен кийинки окуу жылында  кызматкерлердин
эмгек акысына кошумча акча төлөмдөр белгиленет.

2009-10-окуу жылы үчүн негизги, базалык эмгек акынын өлчөмү  базалык тарифтик сетканын
негизинде  белгиленди.  Кошумча  эмгек  акы  төлөө  илимий  даражасын,  наамын,  ОшТУдагы  эмгек
стажын,  аттестациянын  жыйынтыгын  ж.б  көрсөткүчтөрдү  эске  алып  сметадагы  атайын
каражаттардын  эсебинен  жүргүзүлдү.  2009-10-окуу  жылына  айлык  акы  2009-жылдын
1-сентябрынан  университеттин  атайын  каражаттарынын  эсебинен  15%  га  жана  2010-жылдын
январынан  баштап  кызматкерлерге  социалдык  колдоо  көрсөтүү  максатында  Кыргыз
Республикасынын  Президентинин  2009-жылдын   13-ноябрдагы  №512-“Электр  энергиясы  үчүн  
тариф  саясатынын   өзгөргөндүгүнө   байланыштуу  бюджеттик  сферадагы  кызматкерлердин  айлык
акысына  кошумча  төлөөлөрдү  бекитүү”  жөнүндөгү  Указынын  негизинде  ОшТУнун
кызматкерлеринин  кызмат  акыларына  атайын  каражаттардын  эсебинен  11%  дан  58%  га  чейин
кошумча  төлөөлөр  башталды.  Ар  бир  кызматкер  орточо  эсеп  менен  ай  сайын  450-500  сом
өлчөмүндө   кошумча  акы  ала  башташат.  Эмгек  акынын  өсүү  динамикасы  №  3-таблицада
келтирилди. 

3-таблица

 Ош ТУдагы эмгек акынын өсүү динамикасы 

Мезгилдер ОПК(ППС)
орточо эмгек
акы,  сом

ОКП(УВП)
орточо эмгек акы,

сом

АБП(АУП)
орточо эмгек
акы, сом

ККП(МОП)Ор
точо эмгек
акы, сом

2008-жыл 5456 3006 4374 1772
2009-жыл 7050 5112 6032 3258
2010-жыл
(проект)

7842 5855 6854 3822

2009-10–окуу  жылында  1  штаттык  бирдиктеги  кызматкерлер  үчүн  айлык  акылары  алардын
педагогикалык  стаждарына  төлөөлөрдү  эске  албаганда  төмөнкүдөй  болду:  профессор  9154   сом,
доцент 7910, ага окутуучу 6258 сом, окутуучу 5348 сом.

Кыргыз  Республикасынын  “Билим  берүү  жөнүндөгү”  мыйзамынын  32-  статьясынын
4-пунктуна  ылайык  педагогикалык  стажы  үчүн  кошумча  төлөмдөр  төмөнкү  өлчөмдө  жүргүзүлүү
керек: эмгек стажы 5 жылга чейинки адистерге 10% дан кем эмес 10 жылдык стажы үчүн 15% кем
эмес,  ал  эми  15  жана  андан  ашык  жыл  эмгек  стажы  үчүн  30% дан  кем  эмес.  Педагогикалык  стаж
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үчүн  кошумча  төлөмдөр  2008-жылдын  бери  көрсөтүлгөн  өлчөмдө  өз  убагында  ай  сайын  төлөнүп
келүүдө.  Бүгүнкү  күндө  2003-04-05-жылдары  үчүн  бул  төлөмдөр  төлөнүп  берилди,  ал  эми
2006,2007-жылдар үчүн бул кошумча төлөмдөр 2010-жыл ичинде төлөнүп берилмекчи.

5. Контракттык төлөмдөрдүн анализи

Атайын каражаттардын негизин акы төлөп окуу үчүн  келип  түшкөн  акча  каражаттары  түзөт.
2010-жылдын  31-январына  ОшТУда  контракт  боюнча  –  12166  анын  ичинен  күндүзгү-3939,
сырттан-6602 студент, бюджет боюнча–997,  Технологиялык  колледжде  контракттык  негизде  1625
студент, ал эми ЖААФ де-700 студент окуйт.

Контракттык  негизде  окуган  студенттердин  окуу  үчүн  төлөө  наркы  КР  өкмөтүнүн  2000-жыл
26-октябрдагы  №637-“Төлөнүүчү  кызмат  көсөтүүлөрдүн  тарифтеринин  түзүлүш  методикасы
жөнүндөгү  жобо” жана  ага  карата  иштелип  чыккан  бардык  өзгөртүүлөрдүн,  толуктоолордун  жана
усулдук  көрсөтмөлөрдүн  негизинде  аныкталган.  КР  өкмөтүнүн  атаандаштыкты  өнүктүрүү  жана
монополияга  каршы  саясат  боюнча  мамлекеттик  комитеттин  Ош  областтык  бөлүмүндө
контракттык төлөмдөрдүн суммасы макулдашылып  аларга  экономикалык  негиздөөлөр  чечмеленип
берилген. Мында чыныгы материалдык чыгымдар: эмгек  акы,  социалдык  фондко  которуу,  негизги
каражаттардын  амортизациясы,  күнүмдүк  агымдагы  оңдоо-түзөтүү  иштери,  коммуналдык,
транспорттук, материалдык базаны чыңоо үчүн ж.б кошумча чыгашалар көрсөтүлөт.

2009-жылдын  1-январынан  салык  кодексинин  негизинде  атайын  каражаттарга  20%  салык
киргизгендигине байланыштуу контракттык төлөмдөр 2009-10-окуу жылына  бул өзгөрүүлөрдү эске
алып  эсептелинген,  бирок   Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн  2009-жылы  18-майдагы
№300-токтомуна  ылайык  контракттык  төлөмдөрдү  бул  окуу  жылында  жогорулатпоо  Билим  берүү
министрлиги  тарабынан,   монополияга  каршы  комитет  тарабынан  ар  бир  окуу  жайга
милдеттендирилген.  Ошондуктан  2009-10-окуу  жылында  контракттык  төлөмдөр  негизинен
2008-09-окуу жылындагыдай болуп сакталды. 

2009–10-окуу  жылындагы  контракттык  суммалар  областтык  бөлүм  тарабынан  27-  июлдагы  
№83/5-буйругу менен бекитилген.  Контракттык  суммалар адистигине  жараша  күндүзгү  бөлүмүндө
8600  сомдон  20  миң  сомго  чейин,  ал  эми  сырткы  бөлүмдө  6400  сомдон  18000  сомго  чейин
каралган. 

Контракт  төлөмдөрү,  таблица  көрсөткөндөй  10-февралга  карата  күндүзгү  бөлүм  боюнча
65,3% болуп 35699,4 миң сомду түздү. Ал эми сырттан окуу бөлүмү  боюнча  26084,7 миң  сом  акча
төлөнүп  ал  пландын  47,7%  га  аткарылгандыгын  айгинелейт.  Жалпысынан  караганда  күндүзгү  9
факультетте  109443,9  миң  сом  өлчөмүндө  пландаштырылган  суммадан  61784,1  миң  сомго
аткарылып  бул  56,5%  ды  түздү.  Аскер  факультетинде  план  84,8%  КЖККДИде   46,3%,
Технологиялык  колледжде  65,3%  ал  эми  ОшТУ  боюнча  74990,0  миң  акча  келип  түшүп,  бул
пландык сумманын 57,2%ын түздү.

Контракттык  төлөмдөр  күндүзгү  бөлүм  боюнча  ТЖПФ-73,9%,   ИЭФ-69,8%,  АУФ-68,8%,
ИКФ-68,7%,  сырткы  бөлүмдө  АУФ-52,0%,  БЭМжТ-49,8%  КИТФ-49,4%,   БЭМФ-49,1%,  га
аткарылды.  Жалпы  9  академиялык  факультеттердин  арасында  ТЖПФ-60,8%,   ИЭФ-58,8%,  
АУФ-58,1%, менен алдыңкы позицияларда турушат. Эң начар көрсөткүч  Магистратура бөлүмүндө
болуп  пландын  24,5%  гана  аткарылганын  белгилөөгө  болот.  Былтыркы  ушул  мезгилге
салыштырганда  күндүзгү  бөлүм  боюнча  төлөөлөр   5,2%  га  азайып,  сырткы  окуу  бөлүмү  боюнча
3,4% га көп төлөнгөн, жалпы факультеттер боюнча 0,9% га өскөн. Аскер факультети 1,6% га өсүп,
Технологиялык  колледж  6,3% га  азайып,  ал  эми  жалпы  университет  боюнча  0,2% га  аз  төлөнгөн.
План  боюнча  контракттык  төлөөлөрдүн  14,3%-ИЭФ,  12,4%-АУФ,  10,9%-ТЖПФ,  10,7%-БЭМжТ
факультеттерине туура келет.

6. Айрым структуралык бөлүмдөрдөгү каржы-экономикалык иш аракеттер
6.1 Китепкана фондун толуктоо
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Китеп  фондусун  толуктоо  жыл  ичинде  негизинен  тендердик  сатып  алуунун  жардамында,
ОшТУнун  басмаканасынан  басылып  чыккан  окуу  куралдары,  түздөн  түз  сатып  алуулар  жана
комиссиянын  чечими  менен  сунуш  кылынган  китептер  аркылуу  жүргүзүлдү.  Бул  жөнүндө
маалыматтар  таблицанын  ичинде  көрсөтүлгөн.  Тендердик  сатып  алууларда  экономика
багытында-46,  жалпы  техникалык-43,  табигый-илимий  -638,  техникалык-154,  туризм-3,  тил
таануу-6,  баардыгы  890  нускадагы  китептер  алынган.  Жалпы  толукталган  китептердин  саны  4126
даана болду.

6.2 Сервис борбору. Алынган компьютерлер жана оргтехникалар 

Жыл ичинде компьютердик оргтехникалар менен камсыздоо жабдууларды тендердик негизде
жана түздөн түз сатып алуу аркылуу жүргүзүлгөн. “ЖИ.  Нуранов Ш” ишканасы тендердик негизде
699980   сомго  10  Интел  Коре  2  Дуо,  30  Селерон  компьютерлерин  жана  1  принтер,  1  көп
функционалдуу  принтерин  сатып  берген.  Түздөн  түз  сервис  борбору  аркылуу  8  монитор,  12
компьютер,  9  принтер,  6  көп  функционалдуу  принтер,  5  проектор,  5  экран,  2  факс  аппараты
сатылып  алынган.  Булардын  суммасы  717898,9  сомду  түздү.  Ал  эми  орг  жана  компьютердик
техника үчүн тетиктер: тонер, барабан, мышь, колонка, оперативдүү память, клавиатура, картридж,
блок  питания,  винчестер,  термопленка,  процессор  ж.б   304684  сомго  алынып  келип
алмаштырылган. Жалпысынан азыр университетте 478 компьютер, 107 принтер, 7 проектор бар.

6.3 Редакциялык басма бөлүмүндө аткарылган жумуштар

2009-жыл  ичинде  университеттин  басмаканасы  аркылуу  4330  нуска  окуу  куралдары
чыгарылып  алардын  жалпы  баасы  118848  сомду  түздү.  Алардын  ар  бир  номинациясынан  10
даанасы авторлорго берилип,  калгандары китепканага өткөрүлгөн. 

Мындан башка “Известия ОшТУ” журналынын 2008/1/2, 2009/1 жыл үчүн  номерлери, кабыл
алуу  комиссиясынын   бланктары,  окумуштуулар  кеңеши  үчүн  бюллетендер,  окуу  бөлүмү  үчүн
бланктар ж.б материалдар басылып чыккан. Бул чыгымдар 16565 сомду түздү. Басмакандагы түстүү
принтер  аркылуу  ОшТУнун  буклеттери,  грамоталар,  сертификаттар,  дипломдор  6480  сомго
даярдалып,  копировалдык  аппарат  аркылуу  керектүү   документтер  көбөйтүлгөн.  Жалпы
басмакананын иши үчүн өткөн жылы 107700 сомдук материал сатылып алынган.

4-таблица

7. 2010-жылга өнүгүүнүн приоритеттүү багыттары
Атайын каражаттардын сметасынын 2010-жылга карата долбоору

№ Көрсөткүчтүн аталышы 2010 –жылга
план

КИРЕШЕЛЕР
1. Жыл башындагы калдык 38056,5
2. Жыл ичиндеги  түшкөнү, бардыгы 105000,0

анын ичинде:
окуу үчүн 100750.0
Кабыл алуу комиссиясынан түшкөн киреше                                
                   500.0

калыбына келтирүүдөн, которуудан түшкөн киреше                  
                                 800.0
калтырган сабактарды кайра иштеп чыгуудан түшкөн киреше 50.0
жатаканадан түшкөн киреше 1500,0
дипломдорду  жана  академиялык  справкаларды  берүүдөн
түшкөн киреше 800,0
экзамен, зачетторду кайра тапшыруудан түшкөн киреше 400,0
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тамак-аш түйүндөрүнүн кызматынан түшкөн киреше 100,0
башка кирешелер 100,0
Чегерилгени: банктын кызматы үчүн    0,2% 210

                        башка которуулар 837,9
                 атайын каражаттар үчүн салык 20% 21000.0

 Бардык киреше, калдыкты кошо эсептегенде: 121008,6
II. ЧЫГАШАЛАР

1. Эмгек акы 65000.0
2. Социалдык фондго чегерилгени 12512,5
3. Өлкө ичиндеги жана өлкөдөн сырткары иш сапар чыгымдары 2800,0
 анын ичинде: өлкөдөн сырткысы үчүн 100,0
4. Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 6000,0

анын ичинде:суу 800,0
 эл. энергиясы 3500,0
жылуулук энергиясы 500.0
байланыш кызматы (абон.төлөм, шаар аралык сүйлөшүүлөр) 500,0
Башка байланыш кызматтары (интернет,моб; почта) 700,0

5.  
    

Имараттын ижарасы 
500,0

6.  
    

Унаа кызматы
1000,0

7.  
    

Башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн
18796,1

 анын ичинде : күзөт  200,0
 маалыматтык кызмат көрсөтүүлөр  300,0
 имаратты жана кааналарды оңдоо - түзөө 6000,0
 чарба жумуштары үчүн башка сатып алуулар. 8096,1
 түрдүү кызмат көрсөтүүлөр 1800,0
 тазалык  жана гигиена 100,0

жабдууларды сатып алуу 2300
8.  
    

Имараттарды жана бөлмөлөрдү баштан аяк ремонттоо 
8000,0

9.  
   

Машиналар жана жабдуулар анын ичинен:
5600,0

 компьютердик жабдуулар 2200,0
 эмеректерди алуу 700,0
 жабдууларды жана механизмдерди капиталдык оңдоп-түзөө 1200,0
 окуу китептери 1500,0
10. Тамак аш азыгы  800,0
 Чыгашалар боюнча жыйынтык: 121008.6

ОшТУнун  өнүгүүсүнүн  негизги  багыттары  катарында  материалдык  техникалык  базаны
чыңдоо  боюнча  комплекстүү  программаны  финансылык  каражаттарды  рационалдуу  пайдаланууну
терең  анализдеп  иштеп  чыгып  ишке  ашыруу  зарыл.  Бул  багытта  төмөнкү  иш  чараларды  ишке
ашыруу максатка ылайыктуу. 

 Университеттеги  башкаруу  процессин  жана  персоналын,  факультеттердин  структурасын,  
бухгалтерия,  пландоо  экономикалык  бөлүмдүн,  айыл-чарба  жана  курулуш  департаментинин
бөлүмдөрүнүн структурасын андан ары оптималдаштыруу. 

 Учетту, отчетту уюштурууну жана аларды көзөмөлдөөнү өнүктүрүү. 
 Баардык  чыгымдарды  талап  кылган  материалдарды  сарптоону  чектөө,  буга  кеңселик
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товарлар,  айыл-чарба  шаймандары,  күйүүчү-майлоочу  майлар,  сапарга  чыгуучу  чыгымдары,
айыл-чарба товарлары, ашыкча шаар аралык телефондук сүйлөшүүлөр ж.б.

 Нормативдик  штаттык  бирдиктер  жөнүндө  жоболорду  типтүү  жоболорго  келтирүү,
студенттердин,  пайдаланылган  аудиториялык  жабдыктардын  санын  эске  алып  кайра  карап  чыгуу.
АПБ(АУП),  ОКП(УВП),  ОПК(ППС)  жана  АЧК(АХЧ)  кызматкерлеринин  штаттык  санын
минималдык нормативдерге келтирүү.

 Структуралык  бөлүмдөрүнүн  чыгашаларынын  сметасын  рационалдык  методдордун  жана
сунуштардын негизинде иштеп чыгууну практикалоо.

 Жыл  ичинде  окуу  имараттарын  жабдуулар,  инвентарлар  жана  окуу  эмеректери  менен
камсыздоо. Материалдык баалуулуктарды тендердик сатып алуулардын негизинде жүргүзүү. 

 Компьютерлер жана оргтехника менен ОшТУну андан ары жабдуу.
 Окуу  жана  илимий  иштер  үчүн  жабдууларды  сатып  алуу,  атайын  окуу–илимий

лабораторияларын түзүү.
 Информациялык  жана  электрондук  ресурстарды  пайдаланууга  жана  электрондук

библиотеканы кеңейтүүгө атайын каражаттарды андан ары бөлүштүрүү.
 Бухгалтериянын  иш  аракетинин  эффективдүүлүгүн  жогорулатуу  максатында  учурда

колдонулуп  жаткан  “Инфо  Бухгалтер”  программасынын  ордуна  колдонууга   “1-С  Бухгалтерия,
ишкана 8.1” автоматташтырылган программасын киргизүү.

 Пландоо-экономикалык бөлүмү, бухгалтерия үчүн контракттык төлөмдөрдү каттоо аларды
группалар,  адистиктер  жана  факультеттер  боюнча  бөлүштүрүү  үчүн  ММКБ  борбору  аркылуу
программаларды иштеп чыгуу жана аны практикалык жактан жүзөгө ашыруу.


