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қиқатА Б А Й

Ярко и интересно отметили День Шахте-
ра в Абае. Днем в парке культуры и отдыха 
прошла концертная программа с участием 
творческих коллективов районного ДК, наци-
ональных культурных центров. На городском 
стадионе "Жигер" прошли мероприятия по 
мини-футболу, армрестлингу, гиревому спор-
ту. Насыщена была и вечерняя программа. 
Жителям и гостям праздника была представ-

лена концертная программа академического 
оркестра имени Таттимбета концертного 
объединения им. К.Байжанова. Организаторы 
мероприятия подготовили познавательную 

НАГРАДЫ, ПЕСНИ И «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»
театрализованную программу. Хореографи-
ческая группа «Жулдыз» на сцене исполнила 
танцевальную тематическую композицию 
«Будни шахтера». Участники театрализации 
продемонстрировали, как нелегок горняцкий 
труд. Благодаря людям шахтерской профес-
сии угольная отрасль Казахстана наращивает 
производственные мощности, обновляясь, год 
от года молодеет, а весь большой трудовой 

коллектив с уверенностью смотрит в за-
втрашний день. Под аплодисменты зрителей 
артисты в шахтерской спецодежде вывезли 
импровизированные вагонетки с углем в центр 

площади.
 С днем 

Шахтера жи-
телей и гостей 
Абая поздра-
в и л и  а к и м 
области Е.Ж. 
К о ш а н о в  и 
генеральный 
д и р е к т о р 
АО  « А р с е -
л о р М и т т а л 
Те м и р т а у » 
П а р а м ж и т 
Калон. Высту-
пающие по-
желали шах-
терам мира 
и благополу-
чия, успехов 
в их благород-
ном и таком 
нужном деле, 
рассказали о 
модернизации шахт.

Праздничная программа понравилась 

всем. Хореографические композиции детей в 
образе горняков, танец молодых супружеских 
пар и другие музыкальные номера никого не 
оставили равнодушным. В торжественной об-
станов-
ке руко-
водство 
шахты 
«Абай-
с к а я » 
награ -
д и л о 
о т л и -
ч и в -
ш и х с я 
шахте-
ров  по-
четны-
ми зна-
к а м и 
« Ш а х -
терская 
слава», 
грамо -

тами. С творческими номерами выступили 
артисты ансамбля «Әуен», «Мерей», извест-

ный казахстанский певец Али Окапов, команда 
КВН «Азия Микс» г.Бишкек. Завершился празд-
ничный вечер красочным салютом.

Кайрат БЛЯЛОВ

Жыл сайын тамыз айының соңғы 
жексенбісінде еліміз кеншілер күнін атап 
өтеді. Кеніш пен кенші ұғымын естіген кез-
де көз алдымызға жеті қат жердің астында 
жұмыс істейтін еңбек адамдары елестейді. 
Ал кеншілерді ауысыммен жер астына түсіріп, 
одан қайтадан шығарып алатын жылдам саты 
жүргізушісі маманы туралы не білеміз? Бүгінгі 
біздің кейіпкеріміз осы мамандықтың иесі, 
қырық жыл ғұмырын кенішке арнаған – Андре-
ева Галина Антоновна. 

Ұлы ақынның атындағы қалада дүниеге 
келіп, осында туып-өсіп, бар ғұмырымды осы 
қалада өткіздім деген кейіпкерім өз өмірінің 
шахтамен қалай байланыстырғанын айтып 
берді. 

- Мектеп бітіріп, тұрмысқа шықтым. Ба-
лалы болдым. Үйде отыра бермей, жұмыс 
істеу керек болды. Сосын кенішке жұмысқа 
тұрдым. Себебі біздің қаламызда бұрындары 
тек кен орындары жұмысқа шақыратын. Одан 
басқа жұмыс болған жоқ. Екі қолға бір күрек 
деп кенішке жұмысқа кірдім. Алғашында 
қарапайым жұмысшы болдым, себебі 
мамандығым болмады, - дейді Галина Ан-
тоновна. 

Кеніште қарапайым жұмысшы болып 
еңбек жолын бастаған Галина апай бір кездері 
тіпті шахтаны газдан тазалайтын жерде 5 жыл 
бойы еңбек еттім дейді. Кейін, 1988-інші жылы 

кеніш саласы бой-
ынша көтергіш-
машинисті курсын 
тәмамдап, зейнет 
жасына шыққанға 
дейін осы салада 
табан аудармай, 
Ш е р у б а й - Н ұ р а 
шахтасында отыз 
жылға жуық жұмыс 
і с тед і .  Алайда 
аталмыш кеніш 
орны жабылған 
кезде  абдырап 
қалмай, отбасын 
асырау үшін со-
н а у  а л ы с т а ғ ы 
Жезқазған өңіріне 
барып, «Қазақмыс» 
кенішінде жұмыс 
істеген. «Бір айда 
отыз күн бар бол-
са, соның жиырма 
шақты күні менің 
жұмыс күнім бол-
ды» дейді Галина 

40 жыл ғұмырын кенішке арнаған 
апай. Зейнет-
ке де сол жер-
ден шыққан. 

Г а л и н а 
Андрееваның 
а й т у ы н -
ша, кеніште 
жұмыс істеу 
таңсық емес. 
Әкелері ерте-
ректе қайтыс 
болғандықтан 
аналары 4 ба-
ланы ешкімге 
телміртпей, 
кеніштің ауыр 
жұмысқа бел-
сене кіріскен. 
Содан болар, 
қыздары да 
аналарының 
ж о л ы м е н 
к е н і ш к е 
жұмыс тұрды, 
сонда еңбек 

етіп, ақыр соңында кеніште жүріп зейнет жа-
сына шықты.  

-Мен қазіргі жастарға жұмыс істеңдер деп 
айтар едім. Себебі жұмыс істеген адамның 
еңбегі еш кетпейді. Жұмыс істеген сайын 
керісінше, жасара түсесің. Еңбек адамды 
қартайтпайды, қайта жасарта түседі. Мен осы 
күнге дейін жұмыс істегімнің арқасында әлі де 
өзім де көңілім де жас сезінемін. Шүкір деймін, 
себебі мен жақсы көретін отбасым, туған 
жерім, қалам бар. Мен туған қаламды шексіз 
сүйемін, ал кеншілерді алда келе жатқан 
мерекелерімен құттықтаймын. Бұл ерен еңбек. 
Оны құрмет тұтпау мүмкін емес - дейді  Галина 
Андреева ағынан жарылып.  

Бүгінде алтындай екі қыздың анасы, төрт 
немеренің асыл әжесі, аяулы жар Галина 
Андреева зейнет жасына шықса да, қайраты 
қайтпаған, көзінде нұр ойнаған, алпыстың 
асуынан асса да әлі де жалындап тұр. 
Қайратыңыз қайтпасын, мерекеңізбен Галина 
Андреева!

Меруерт  Арғын 
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Абай  аудандық  мәслихатының  2018  жылғы  14  тамыздағы 33 кезектен тыс 

сессиясының  № 33/371 ШЕШІМІ
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу

Тізілімінде 2018 жылғы 24 тамызда  № 4907 болып тіркелген
Абай  аудандық  мәслихатының  2017  жылғы  14  желтоқсандағы 23 сессиясының  № 23/236 «2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  

бюджет  туралы» шешіміне  өзгерістер  енгізу  туралы
           Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  
Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
       1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 23 сессиясының № 23/236 «2018-2020 жылдарға арналған аудандық бюджет 
туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4525 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкісінде 2018 жылы 10 қаңтарда және 2018 жылғы 13 қаңтардағы № 1-2 (4205) «Абай-
Ақиқат» аудандық газетінде  жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
      1 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
     «1. 2018–2020 жылдарға арналған  аудандық бюджет 1, 2 және 3- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
           1) кірістер – 8 599 010 мың теңге, оның ішінде:
           салықтық түсімдер – 2 023 712 мың теңге;
           салықтық емес түсімдер – 14 615 мың теңге;
           негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 50 204 мың теңге;
           трансферттердің түсімдері – 6 510 479 мың теңге;
           2) шығындар – 8 667 763 мың теңге;
           3) таза бюджеттік кредиттер – алу 14 951 мың теңге:
           бюджеттік кредиттер – 61 328 мың теңге; 
           бюджеттік кредиттерді өтеу – 76 279 мың теңге;
           4) қаржы  активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың
           теңге, оның ішінде:
           қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
           мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
           5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 53 802 мың теңге;
           6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 53 802 мың теңге:
           қарыздар түсімдері – 61 328 мың теңге;
           қарыздарды өтеу – 77 267 мың теңге;
           бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары – 69 741 мың теңге.»;
         көрсетілген шешімге 1, 4, 5, 7 - қосымшалар осы шешімге 1, 2, 3, 4 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
       2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

       Сессия төрағасы                                                                              Қ. Әлдебергенова
       Абай аудандық  мәслихаттың хатшысы                                     Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының 33 сессиясының 2018 жылғы 14 тамыздағы № 33/371 шешіміне 1- қосымша
Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы № 23/236 шешіміне 1- қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 8 599 010

1 Салықтық түсімдер 2 023 712

01 Табыс салығы 833 610

2 Жеке табыс салығы 833 610

03 Әлеуметтік салық 560 200

1 Әлеуметтік салық 560 200

04 Меншікке салынатын салықтар 543 437

1 Мүлікке салынатын салықтар 306 236

3 Жер салығы 174 433

4 Көлік құралдарына салынатын салық 60 906

5 Бірыңғай жер салығы 1 862

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 73 945

2 Акциздер 2 874

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 29 589

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 41 313

5 Ойын бизнесіне салық 169

07 Басқа да салықтар 167

1 Басқа да салықтар 167

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

12 353

1 Мемлекеттік баж 12 353

2 Салықтық емес түсімдер 14 615

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13 163

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 272

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 2 891

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

19 

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды 
(жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 

19

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 50 204

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 26 156

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату    26 156

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 24 048

1 Жерді сату 23 764

2 Материалдық емес активтерді сату 284

4 Трансферттердің түсімдері 6 510 479

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 510 479

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 510 479

Функционалдық топ Сома  (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 8 667 763

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 693 762

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 353 240

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 22 002

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 21 502

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 151 357

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 140 967

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 10 390

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 179 881

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметтер

177 381

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары         2 500

2 Қаржылық қызмет 24 343

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 24 343

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік активтер мен сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

12 086

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250

004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 3 466

005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 
дауларды реттеу

8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 316 179

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 35 325

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік 
жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

34 622

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 703

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 26 594

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

21 870

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 724

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

237 779

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және 
тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

23 038

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 2 400

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 212 341

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 16 481

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

11 771

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 710

02 Қорғаныс 14 324

РЕШЕНИЕ 33  внеочередной сессии Абайского районного маслихата от 14 августа  
2018 года № 33/371

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных право-
вых актов 24 августа  2018 года за № 4907

О внесении изменений в решение  23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236 «О районном бюджете 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от  23 января 2001 года 
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:

1. Внести  в решение 23 сессии Абайского районного маслихата от 14  декабря  2017 года  № 23/236 «О районном бюджете на 2018-2020 годы» 
(зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  за  № 4525, опубликовано  в  Эталонном  контрольном 
банке нормативных правовых  актов Республики Казахстан  в  электронном виде  10  января 2018 года  и  в районной газете «Абай-Ақиқат» от 13 
января  2018 года  № 1-2 (4205)) следующие  изменения:

 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.  Утвердить  районный бюджет  на  2018-2020 годы  согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в  том  числе  на 2018 год  в  следующих 

объемах:
  1) доходы  – 8 599 010 тысяч тенге, в том числе:
  налоговые поступления  – 2 023 712 тысяч тенге;
  неналоговые поступления  – 14 615 тысяч тенге;
  поступления от продажи основного капитала  – 50 204 тысяч тенге;
  поступления  трансфертов  –  6 510 479 тысяч тенге;
  2) затраты  – 8 667 763 тысяч тенге;
      3) чистое бюджетное кредитование  – минус 14 951 тысяч тенге:
      бюджетные кредиты  – 61 328 тысяч тенге; 
      погашение бюджетных кредитов  – 76 279 тысяч тенге;
      4) сальдо  по  операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
      приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
      поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
      5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 53 802 тысяч тенге;
      6)  финансирование  дефицита  (использование  профицита) 
      бюджета – 53 802 тысяч тенге:
      поступление  займов –  61 328 тысяч тенге;
      погашение  займов – 77 267 тысяч тенге;
      используемые  остатки  бюджетных средств – 69 741 тысяч тенге.»;
      приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно  приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель  сессии                                                                          К. Альдебергенова
Секретарь  Абайского районного  маслихата                                               Б. Цай

Приложение 1 к  решению 33 сессии Абайского районного маслихата от 14 августа 2018 года  № 33/371
Приложение 1 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236

Районный бюджет на 2018 год
Категория Сумма (ты-

сяч тенге)
Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 8 599 010

1 Налоговые поступления 2 023 712

01 Подоходный налог 833 610

2 Индивидуальный подоходный налог  833 610

03 Социальный налог 560 200

1 Социальный налог 560 200

04 Налоги на собственность  543 437

1 Налоги на имущество   306 236

3 Земельный налог 174 433

4 Налог на транспортные средства 60 906

5 Единый земельный налог 1 862

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 73 945

2 Акцизы 2 874

3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 29 589

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 41 313

5 Налог на игорный бизнес 169

07 Прочие налоги 167

1 Прочие налоги 167

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов 
уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

12 353

1 Государственная пошлина 12 353

2 Неналоговые поступления 14 615

01 Доходы от  государственной собственности 13 163

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 10 272

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 2 891

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из госу-
дарственного бюджета

19 

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из госу-
дарственного бюджета

19

06 Прочие неналоговые поступления 1 433

1 Прочие неналоговые поступления  1 433

3 Поступления от продажи основного капитала 50 204

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 26 156

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 26 156

03 Продажа земли и нематериальных активов 24 048

1 Продажа земли 23 764

2 Продажа нематериальных активов 284

4 Поступления трансфертов 6 510 479

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 6 510 479

2 Трансферты из областного бюджета 6 510 479

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч тенге)

Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 8 667 763

01 Государственные услуги общего характера 693 762

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного 
управления

353 240

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 22 002

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 21 502

003 Капитальные расходы государственного органа 500

122 Аппарат акима района (города областного значения) 151 357

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 140 967

003 Капитальные расходы государственного органа 10 390

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 179 881

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, поселка, села, 
сельского округа 

177 381

022 Капитальные расходы государственного органа  2 500

2 Финансовая деятельность 24 343

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 24 343

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок 
на местном уровне

12 086

003 Капитальные расходы государственного органа 250

004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 3 466

005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулиро-
вание споров, связанных с этим      

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 316 179

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35 325

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития  экономической по-
литики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью 
района (города областного значения) 

34 622

015 Капитальные расходы государственного органа  703

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 26 594

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры 
и градостроительства на местном уровне

21 870

003 Капитальные расходы государственного органа 4 724

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

237 779

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

 23 038

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 2 400

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 212 341

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 16 481

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предприниматель-
ства и промышленности

003 Капитальные расходы государственного органа 4 710

02 Оборона 14 324
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1 Әскери мұқтаждар 8 727

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8 727

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 8 727

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 5 597

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 5 597

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 4 818

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары 
құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

779

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 434

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 434

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

11 434

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 434

04 Білім беру 3 586 477

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 28 455

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 28 455

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 28 455

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 138 800

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 074 836

003 Жалпы білім беру 2 950 335

006 Балаларға қосымша білім беру 124 501

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 63 964

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру     63 964

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 419 222

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 419 222

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 910

005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу

127 742

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу 276

015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-
ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат төлемі

35 791

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 232 587

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету 4 976

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 940

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 394 926

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 18 566

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 12 859

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 12 859

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 5 707

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 5 707

2 Әлеуметтік көмек 312 199

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 312 199

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 90 393

004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және 
ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік 
көмек көрсету

5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 719

007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 12 026

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 577

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 74 245

017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз 
ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге 
қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну

88 472

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 30 019

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 64 161

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 64 161

001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

45 594

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге 
ақы төлеу 

1 018

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  3 062

050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

 13 795

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 692

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 130 533

1 Тұрғын үй шаруашылығы 266 405

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 189 335

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 59 801

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 129 534

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 22 352

024 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және 
ауылдық елді мекендердің объектілерін жөндеу

22 352

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

54 718

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру 28 889

033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту  және (немесе) жайластыру 23 310

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 2 519

2 Коммуналдық шаруашылық 1 857 017

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі  1 801 905

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  1 333 968

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 467 937 

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

55 112

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 24 500

014 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 17 546

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды 
ұйымдастыру

13 066

3 Елді-мекендерді көркейту 7 111

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

7 111

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 030

018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 6 081

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 647 883

1 Мәдениет саласындағы қызмет 350 432

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі     350 432

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 350 432

2 Спорт 152 477

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 14 440

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

8 243 

005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 1 600

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу 1 125

007 Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін 
дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы

3 222

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 250

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 138 037

008 Cпорт объектілерін дамыту 138 037

3 Ақпараттық кеңістік 91 993

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 91 993

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13 436

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 76 681

008 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының  басқа да тілдерін дамыту 1 876

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 52 981

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 52 981

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында 
жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 386

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 009

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10 981

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 13 605

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жану-
арлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

157 406

1 Военные нужды 8 727

122 Аппарат акима района (города областного значения) 8 727

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 8 727

2 Организация  работы по чрезвычайным ситуациям 5 597

122 Аппарат акима района (города областного значения) 5 597

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 4 818

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также 
пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

779

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  11 434

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 434

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

11 434

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 434

04 Образование   3 586 477

1 Дошкольное воспитание и обучение 28 455

464 Отдел образования района (города областного значения) 28 455

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 28 455

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  3 138 800

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 074 836

003 Общеобразовательное обучение 2 950 335

006 Дополнительное образование для детей 124 501

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 63 964

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 63 964

9 Прочие услуги в области образования 419 222

464 Отдел образования района (города областного значения) 419 222

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 910

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений 
образования района (города областного значения) 

127 742

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба 276

015 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-
сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

35 791

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 232 587

068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 4 976

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 940

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 394 926

1 Социальное обеспечение 18 566

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 12 859

005 Государственная адресная социальная помощь 12 859

464 Отдел образования района (города областного значения) 5 707

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 5 707

2 Социальная помощь 312 199

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 312 199

002 Программа занятости 90 393

004 Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан  

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представитель-
ных органов 

12 026

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 577

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  74 245

017 Обеспечение нуждающихся  инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление 
услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии  с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида 

88 472

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 30 019

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 64 161

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 64 161

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и 
реализации социальных программ для населения

45 594

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 018

021 Капитальные расходы государственного органа 3 062

050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике 
Казахстан на 2012 – 2018 годы

13 795

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 692

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 130 533

1 Жилищное хозяйство 266 405

467 Отдел строительства района (города областного значения) 189 335

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 59 801

004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 129 534

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 22 352

024 Ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной за-
нятости и массового предпринимательства

22 352

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

54 718

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 28 889

033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 23 310

049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

2 Коммунальное хозяйство 1 857 017

467 Отдел строительства района (города областного значения) 1 801 905

006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 333 968

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 467 937

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

55 112

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 24 500

014 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 17 546

026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов 
областного значения)

13 066

3 Благоустройство населенных пунктов 7 111

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

7 111

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 030

018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 6 081

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  647 883

1 Деятельность в области культуры 350 432

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 350 432

009 Поддержка культурно-досуговой работы 350 432

2 Спорт 152 477

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 14 440

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 8 243

005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 1 600

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1 125

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам 
спорта на областных спортивных соревнованиях 

3 222

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 250

467 Отдел строительства района (города областного значения) 138 037

008 Развитие объектов спорта 138 037

3 Информационное пространство 91 993

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 91 993

005 Услуги по проведению государственной информационной политики  13 436

007 Функционирование районных (городских) библиотек 76 681

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 52 981

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 52 981

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления 
государственности и формирования  социального оптимизма граждан, развития языков и культуры

27 386

003 Капитальные расходы государственного органа 1 009

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10 981

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 13 605

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей 
среды и животного мира, земельные отношения  

157 406
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1 Ауыл шаруашылығы 143 735

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 39 729

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 39 729

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 16 173

010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 16 173

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 87 833

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 927

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 710

005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1 000

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868

009 Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу 368

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 5 474

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 43 486

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 0

047 Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған 
(зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

15 000

6 Жер қатынастары 2 352

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 2 352

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2 352

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа 
да қызметтер

11 319

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11 319

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 11 319

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15 504

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15 504

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 11 504

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 504

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 4 000

004 Аудан аумағының қала құрылысын дамыту және елді мекендердің бас жоспарларының схемаларын әзірлеу 4 000

12 Көлік және коммуникация 254 767

1 Автомобиль көлігі 221 772

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

221 772

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 36 204

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 185 568

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 32 995

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

32 995

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жола-
ушылар тасымалдарын субсидиялау

32 995

13 Басқалар 30 029

9 Басқалар 30 029

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 029

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

10 029

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 20 000

012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20 000

14 Борышқа қызмет көрсету 106

1 Борышқа қызмет көрсету 106

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 106

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге  де 
төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

106

15 Трансферттер 730 612

1 Трансферттер 730 612

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 730 612

006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару 3 381

024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен 
ағымдағы нысаналы трансферттер

188 173

038 Субвенциялар 489 080

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 28 707

054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюд-
жеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

21 271

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу - 14 951

Бюджеттік кредиттер 61 328

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жану-
арлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

61 328

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа 
да қызметтер

61 328

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 61 328

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер 61 328

Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 76 279

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті)  - 53 802

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 53 802

Қарыздар түсімдері 61 328

Қарыздарды  өтеу 77 267

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 69 741

16 Қарыздарды  өтеу 77 267

1 Қарыздарды  өтеу 77 267

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 77 267

005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 76 279

022 Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді қайтару 988

Абай аудандық мәслихатының 33 сессиясының 2018 жылғы 14 тамыздағы № 33/371 шешіміне 2 - қосымша

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы № 23/236 шешіміне 4 қосымша

2018 жылға арналған жоғары тұрған бюджеттерден берілетін нысаналы трансферттер мен  
бюджеттік кредиттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 2 639 860

Ағымдағы нысаналы трансферттер 510 826

Республикалық бюджеттен 203 900

1 Сельское хозяйство 143 735

462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 39 729

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского хозяйства 39 729

467 Отдел строительства района (города областного значения) 16 173

010 Развитие объектов сельского хозяйства 16 173

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 87 833

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 927

003 Капитальные расходы государственного органа 4 710

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 1 000

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 868

009 Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных 368

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 5 474

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий  43 486

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 0

047 Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия 
животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья жи-
вотных и человека

15 000

6 Земельные отношения 2 352

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 2 352

007 Организация работ по зонированию земель 2 352

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и 
земельных отношений

11 319

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 11 319

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  11 319

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15 504

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15 504

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 11 504

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 11 504

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 4 000

004 Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов 4 000

12 Транспорт и коммуникации 254 767

1 Автомобильный транспорт 221 772

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

221 772

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 36 204

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 185 568

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 32 995

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной 
инспекции района (города областного значения)

32 995

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым  городским (сельским), пригородным и 
внутрирайонным сообщениям 

32 995

13 Прочие 30 029

9 Прочие 30 029

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 10 029

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития реги-
онов до 2020 года

10 029

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20 000

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 20 000

14 Обслуживание  долга 106

1 Обслуживание  долга 106

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 106

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по 
займам из областного бюджета

106

15 Трансферты 730 612

1 Трансферты 730 612

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 730 612

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 3 381

024 Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета 
в связи с изменением законодательства

188 173

038 Субвенции 489 080

051 Трансферты органам местного самоуправления 28 707

054 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республикан-
ского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

21 271

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование - 14 951

Бюджетные кредиты 61 328

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей 
среды и животного мира, земельные отношения  

61 328

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и 
земельных отношений

61 328

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 61 328

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 61 328

Категория Сумма (тысяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование 

  1   2    3                                        4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 76 279

01 Погашение бюджетных кредитов 76 279

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 76 279

Функциональная группа Сумма (тысяч тенге)

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа Сумма ( тысяч 
тенге)

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета - 53 802

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 53 802

Поступление займов 61 328

Погашение займов 77 267

Используемые остатки бюджетных средств 69 741

16 Погашение займов 77 267

1 Погашение займов 77 267

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 77 267

005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 76 279

022 Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета 988

Приложение 2 к  решению 33 сессии Абайского районного маслихата от 14 августа 2018 года  № 33/371
Приложение 4 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236

Целевые  трансферты и бюджетные  кредиты из вышестоящих бюджетов на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 2 639 860

Текущие целевые трансферты 510 826

Из республиканского бюджета 203 900
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Абай аудандық мәслихатының 33 сессиясының 2018 жылғы 14 тамыздағы № 33/371 шешіміне 4 - қосымша
Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы № 23/236 шешіміне 7- қосымша

2018 жылға  арналған  аудандық  бюджетте  аудандық  маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық  
округтерінің   әкімі  аппараттары  бойынша  шығындар 

№ Бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атауы Барлығы Бағдарламаның атауы

123001
«Қаладағы аудан, 
аудандық маңызы 

бар қаланың, 
кент, ауыл, 

ауылдық округ 
әкімінің қызметін 

қамтамасыз 
ету жөніндегі 
қызметтер»

123022
«Мемлекет 

тік органның 
күрделі 

шығыстары»

123040 
«Өңірлерді дамытудың 

2020 жылға дейінгі 
бағдарламасы 

шеңберінде өңірлерді 
экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды 

іске асыру»

Барлығы 189 910 177 381 2 500 10 029

1 Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 17 538 17 042 496

2 Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 20 970 19 974 996

3 Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 20 378 19 498 880

4 Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 18 818 16 958 500 1 360

5 Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 18 401 16 258 500 1 643

6 Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 18 490 16 940 750 800

7 Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 22 030 20 230 750 1 050

8 Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 19 713 18 773 940

9 Мичурин ауылдық округі әкімінің аппараты 17 950 16 865 1 085

10 Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 15 622 14 843 779

Тиімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының шеңберінде еңбек нарығын дамытуға 16 074

Мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы жұмыс орындарын құруға жұмыс берушілердің шығындарын субсидиялауға 487

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 
- 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

13 795

Жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс бойынша кеңесшілер және ассистенттерді ендіруге 9 177

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне 11 251

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу бағдарламаларын іске асы-
ратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге  және жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен 
шығыстардың осы бағыт бойынша төленген сомаларын өтеуге 

129 355

Ұлттық біліктілік тестінен өткен және бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын 
мұғалімдерге педагогикалық шеберлік біліктілігі үшін қосымша ақы төлеуге

14 280

Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге және негізгі қызметкерлердің оқу кезенінде орнын 
алмастырғаны үшін үстемеақы

9 481

Облыстық бюджеттен 306 926

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының  шеңберінде еңбек нарығында талап 
етілген кәсіп және дағды бойынша жұмысшы кадрларын қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 

49 819

Жұмыспен қамту орталықтарында тартымды еңбек төлемі жүйелерін ендіруге 1 442

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде қалалардың және ауылдық 
елді мекендердің объектілерін жөндеуге

22 352

Цифрлық білім беру инфрақұрылымын құруға 34 196

Білім объектілерінің материалдық - техникалық базасын нығайтуға, ұстауға және жөндеу жұмыстарын жүргізуге 72 000

Білім беру ұйымдарында интернет-сайттардың автоматтандырылған мониторинг бағдарламаларын орнатуға 672

көшелеріне  орта жөндеу жұмыстарын жүргізуге 83 796

көшелеріне  ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 26 204

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізуге 2 519

Қауіпті жұқпалы ауруы бар, ауылшаруашылық ауру малдарына санитарлық  жою жүргізуге құнын иелеріне өтеуге 15 000

Вакцинация, ветеринариялық  дәрі-дәрмектерді  тасымалдау  және сақтау бойынша қызметтер  көрсетуге 368

Нысаналы даму трансферттері 2 067 706

Республикалық бюджеттен берелетін нысаналы даму трансферттері 1 728 186

Су құбыры жүйелерін қайта құруға 427 174

Кәріз тазалау жүйелерін, кәріз тазалау құрылғыларын, кәріз насос станцияларын қайта құруға 800 000

Су құбыры жүйелерінің құрылысына 385 018

Тұрғын-үй объектілерінің құрылысына 115 994

Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттер 339 520

Су құбыры жүйелерін қайта құруға 106 794

Су құбыры жүйелерінің құрылысына 59 955

Тұрғын-үй объектілерінің құрылысына 11 424

Cпорт объектілерін дамытуға 138 037

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 23 310

Республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер 61 328

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілетін бюджеттік кредиттер 61 328

Абай  аудандық  мәслихатының  2018 жылғы  15 тамыздағы 34 кезектен тыс сессиясының  
№ 34/376 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 24 тамызда № 4906 болып тіркелген

Абай  аудандық  мәслихатының 2017  жылғы  22  желтоқсандағы 24 сессиясының  № 24/257 «2018-2020  жылдарға  арналған аудандық 
маңызы бар қала, кенттердің, ауылдық округтің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының  2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  
Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы 24 сессиясының № 24/257 «2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  маңызы 
бар қала, кенттердің, ауылдық округтің бюджеттері туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4538 болып 
тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкісінде 2018 жылы 17 қаңтарда 
және 2018 жылғы 13 қаңтардағы № 1-2 (4205) «Абай-Ақиқат» аудандық газетінде  жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

1 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1.  2018–2020 жылдарға арналған Абай қаласының бюджетін 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде 

бекітілсін:
1) кірістер – 550 405 мың теңге, оның ішінде:
    салықтық түсімдер – 76 440 мың теңге;
    салықтық емес түсімдер – 972 мың теңге;
    негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
    трансферттердің түсімдері – 472 993 мың теңге;
2) шығындар – 550 405 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
     қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
     мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
     қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
 қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
 бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
 көрсетілген шешімге 1, 4 - қосымшалар осы шешімге 1, 2 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;
4 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«4.  2018–2020 жылдарға арналған Топар кентінің бюджетін 6, 7 және 8- қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
    1) кірістер – 221 032 мың теңге, оның ішінде:
    салықтық түсімдер – 72 332 мың теңге;
    салықтық емес түсімдер – 1 794 мың теңге;
    негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
    трансферттердің түсімдері – 146 906  мың теңге;
    2) шығындар – 221 032 мың теңге;
    3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
    4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
        қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
        мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
   5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
   6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –  0 мың теңге:
           қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
           қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
           бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 6, 9 - қосымшалар осы шешімге 3, 4 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын;
12 – тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«12. 2018–2020 жылдарға арналған Дубовка ауылдық округінің бюджетін 20, 21 және 22 - қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 

көлемдерде бекітілсін:
    1) кірістер – 45 665 мың теңге, оның ішінде:
    салықтық түсімдер – 7 360 мың теңге;
    салықтық емес түсімдер – 205 мың теңге;

На развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 16 074

На субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для  трудоустройства инвалидов 487

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан 
на 2012 – 2018 годы

13 795

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах  занятости населения 9 177

На выплату государственной адресной  социальной помощи 11 251

На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего 
образования по обновленному содержанию образования, и возмещение сумм, выплаченных по данному направлению рас-
ходов за счет средств местных бюджетов

129 355

На доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям, прошедшим национальный квалификационный тест и 
реализующим образовательные программы начального, основного и общего среднего образования

14 280

На доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам и на доплату учителям за замещение на период обучения 
основного сотрудника

9 481

Из областного бюджета 306 926

На краткосрочное профессиональное обучение   рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам,  
в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства

49 819

На внедрение привлекательной системы оплаты труда  в центрах  занятости населения 1 442

На ремонт объектов городов и сельских населенных пунктов в рамках Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства

22 352

На создание цифровой образовательной инфраструктуры 34 196

На содержание, укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов объектов образования 72 000

На установку программы автоматизированного мониторинга интернет-сайтов в организациях образования 672

На проведение среднего ремонта  автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов 83 796

На проведение текущего ремонта  автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов 26 204

На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

На возмещение владельцам стоимости на проведение санитарного убоя, больных сельскохозяйственных животных, особо 
опасными инфекционными заболеваниями

15 000

На оказание услуг по вакцинации, транспортировке и хранению ветеринарных препаратов 368

Целевые трансферты на развитие 2 067 706

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета 1 728 186

На реконструкцию водопроводных сетей 427 174

На реконструкцию канализационных очистных сетей, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных 
станций

800 000

На строительство водопроводных сетей 385 018

На строительство жилого объекта 115 994

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета 339 520

На реконструкцию водопроводных сетей 106 794

На строительство водопроводных сетей 59 955

На строительство жилого объекта 11 424

На развитие объектов спорта 138 037

На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 23 310

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета 61 328

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 61 328

Приложение 3 к  решению 33 сессии Абайского районного маслихата от 14 августа 2018 года  № 33/371
Приложение  5 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236

Целевые трансферты бюджетам городов районного значения, сел, поселков, сельских округов из 
районного бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тыс. тенге)

1 2

Итого 214 281

в том числе:

Трансферты 214 281

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 21 049

На освещение улиц в населенных пунктах 1 985

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 83 385

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 97 063

На реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию 
экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 891

Приложение 4 к  решению 33 сессии Абайского районного маслихата от 14 августа 2018 года  № 33/371
Приложение 7 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236

Затраты по аппаратам акима города районного значения, поселка, села, сельского округа на 2018 
год

№ Наименование администра-
тора бюджетных программ

Всего Наименование программы

123001 «Услуги по обеспечению 
деятельности акима  района 
в городе, города районного 
значения, поселка, села, сель-
ского округа»

123022 «Капитальные рас-
ходы государственного 
органа»

123040 «Реализация мер по 
содействию экономическому 
развитию регионов  в рам-
ках Программы «Развитие 
регионов»

Итого 189 910 177 381 2 500 10 029

1 Аппарат акима Акбастауского 
сельского округа

17 538 17 042 496

2 Аппарат акима села Сарепта 20 970 19 974 996

3 Аппарат акима Карагандин-
ского сельского округа

20 378 19 498 880

4 Аппарат акима Курминского 
сельского округа

18 818 16 958 500 1 360

5 Аппарат акима Кулаайгыр-
ского сельского округа

18 401 16 258 500 1 643

6 Аппарат акима Есенгелдин-
ского сельского округа

18 490 16 940 750 800

7 Аппарат акима села Юби-
лейное

22 030 20 230 750 1 050

8 Аппарат акима Коксунского 
сельского округа

19 713 18 773 940

9 Аппарат акима Мичуринского 
сельского округа

17 950 16 865 1 085

10 Аппарат акима Самарского 
сельского округа

15 622 14 843 779

Абай аудандық мәслихатының 33 сессиясының 2018 жылғы 14 тамыздағы №33/371 шешіміне 3 - қосымша
Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №23/236 шешіміне 5 - қосымша

2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
 ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 214 281

оның ішінде:

Трансферттер 214 281

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 21 049

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 83 385

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
етуге

97 063

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыруға

5 891

РЕШЕНИЕ 34  внеочередной сессии Абайского районного маслихата от 15 августа  
2018 года № 34/376

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 
24 августа  2018 года за № 4906

О внесении изменений в решение 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  № 24/257 «О  бюджетах города 
районного значения, поселков, сельского округа на 2018-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря  2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года 

«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести  в решение 24 сессии Абайского районного маслихата от 22  декабря  2017 года  № 24/257 «О  бюджетах города районного значения, 

поселков, сельского округа на 2018-2020 годы» (зарегистрировано в  Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов  за  № 4538, 
опубликовано  в  Эталонном  контрольном банке нормативных правовых  актов Республики Казахстан  в  электронном виде  17 января 2018 года  и  в 
районной газете «Абай-Ақиқат» от 13 января  2018 года  № 1-2 (4205)) следующие  изменения:  

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Абай на 2018-2020 годы  согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих объемах:
1) доходы  –  550 405 тысяч тенге, в том числе:
  налоговые поступления  – 76 440 тысяч тенге;
  неналоговые поступления  – 972 тысяч тенге;
  поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
  поступления  трансфертов  – 472 993 тысяч тенге;
2) затраты  – 550 405 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
  бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
  погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
   приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
  поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:                   
  поступление займов – 0 тысяч тенге;
  погашение займов – 0 тысяч тенге;
  используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 1, 2 к настоящему решению;
 пункт 4 изложить в следующей редакции:
 «4. Утвердить бюджет поселка Топар на 2018-2020 годы  согласно приложениям 6, 7 и 8 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих 

объемах:
1) доходы  –  221 032 тысяч тенге, в том числе:
  налоговые поступления  – 72 332 тысяч тенге;
  неналоговые поступления  – 1 794 тысяч тенге;
  поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
  поступления  трансфертов  – 146 906 тысяч тенге;
2) затраты  – 221 032 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
  бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
  погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
  приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
  поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
  поступление займов – 0 тысяч тенге;
  погашение займов – 0 тысяч тенге;
  используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
            приложения 6, 9  к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 3, 4 к настоящему решению;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить бюджет Дубовского сельского округа на 2018-2020 годы  согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том числе на 2018 

год в следующих объемах:
1) доходы  –  45 665 тысяч тенге, в том числе:
  налоговые поступления  – 7 360 тысяч тенге;
 неналоговые поступления  – 205 тысяч тенге;
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Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы  № 34/376 шешіміне 1-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 24/257 шешіміне 1-қосымша

2018 жылға арналған Абай қаласының бюджеті
Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 550 405

1 Салықтық түсімдер 76 440

01 Табыс салығы 44 611

2 Жеке табыс салығы 44 611

04 Меншікке салынатын салықтар 31 829

1 Мүлікке салынатын салықтар 2 035

3 Жер салығы 2 198

4 Көлік құралдарына салынатын салық 27 596

2 Салықтық емес түсімдер 972

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 172

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 172

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 472 993

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 472 993

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 472 993

Функционалдық топ Сома  (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 550 405

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 40 333

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 40 333

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 40 333

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

36 668

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 725

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 940

04 Бiлiм беру 287 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 287 048

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 287 048

004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында 
медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

287 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 129 618

3 Елді-мекендерді көркейту 129 618

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 129 618

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 40 071

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 962

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 88 380

12 Көлiк және коммуникация 93 406

1 Автомобиль көлiгi 93 406

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 93 406

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

93 406

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

    негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
    трансферттердің түсімдері – 38 100 мың теңге;
    2) шығындар – 45 665 мың теңге;
    3) таза бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
    бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;    
    4) қаржылық  активтерімен  операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
        қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
        мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
    5)  бюджет тапшылығы (профициті) – алу 0 мың теңге;
    6)  бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
           қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
           қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;                                      
           бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары –  0 мың теңге.»;
   көрсетілген шешімге 20, 23 - қосымшалар осы шешімге 5, 6 - қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.          
2. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                             Қ. Әлдебергенова
Абай аудандық мәслихаттың хатшысы                                  Б. Цай   

Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы № 34/376 шешіміне 2-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 4-қосымша

Абай қаласының 2018  жылға арналған  аудандық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер
Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 132 985

Ағымдағы нысаналы трансферттер 132 985

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 63 831

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге

67 214

Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы №34/376 шешіміне 3-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 6-қосымша

2018 жылға арналған Топар кентінің бюджеті
Санаты Сома (мың 

теңге)
Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

  поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
  поступления  трансфертов  – 38 100 тысяч тенге;
2) затраты  – 45 665 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
  бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
  погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том  числе:
  приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
  поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
  поступление займов – 0 тысяч тенге;
  погашение займов – 0 тысяч тенге;
  используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
  приложения 20, 23 к указанному решению изложить в новой редакции  согласно  приложениям 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель  сессии                                          К. Альдебергенова
Секретарь Абайского районного маслихата       Б. Цай

Приложение 1 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376
Приложение 1 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257

Бюджет города Абай на 2018 год
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 550 405

1 Налоговые поступления 76 440

01 Подоходный налог 44 611

2 Индивидуальный подоходный налог 44 611

04 Налоги на собственность 31 829

1 Налоги на имущество 2 035

3 Земельный налог 2 198

4 Налог на транспортные средства 27 596

2 Неналоговые поступления 972

01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800

06 Прочие неналоговые поступления 172

1 Прочие неналоговые поступления 172

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 472 993

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 472 993

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 472 993

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 550 405

01 Государственные услуги общего характера 40 333

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 40 333

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 40 333

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 36 668

022 Капитальные расходы государственного органа 1 725

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

04 Образование 287 048

1 Дошкольное воспитание и обучение 287 048

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 287 048

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного 
воспитания и обучения

287 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 129 618

3 Благоустройство населенных пунктов 129 618

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 129 618

008 Освещение улиц в населенных пунктах 40 071

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 962

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 88 380

12 Транспорт и коммуникации 93 406

1 Автомобильный транспорт 93 406

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 93 406

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских 
округах

93 406

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма (ты-
сяч тенге)

Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 2 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376
Приложение  4 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257

Целевые трансферты  города Абай из районного бюджета на 2018 год
Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 132 985

Текущие целевые трансферты 132 985

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 63 831

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 67 214

Приложение 3 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376
Приложение 6 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257

Бюджет поселка Топар на 2018 год
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование
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1 2 3 4 5

І. Кірістер 221 032

1 Салықтық түсімдер 72 332

01 Табыс салығы 8 024

2 Жеке табыс салығы 8 024

04 Меншікке салынатын салықтар 64 308

1 Мүлікке салынатын салықтар 596

3 Жер салығы 54 792

4 Көлік құралдарына салынатын салық 8 740

2 Салықтық емес түсімдер 1 794

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 110

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 110

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 1 684

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 146 906

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 146 906

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 146 906

Функционалдық топ С о м а  
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 221 032

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 35 812

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 35 812

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 35 812

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 35 812

04 Бiлiм беру 114 087

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 114 087

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 114 087

004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту ұйымдарында медициналық 
қызмет көрсетуді ұйымдастыру

114 087

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 49 742

1 Тұрғын үй шаруашылығы 19 908

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 19 908

007 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

19 908

3 Елді-мекендерді көркейту 29 834

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 29 834

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 486

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 708

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 21 640

12 Көлiк және коммуникация 15 500

1 Автомобиль көлiгi 15 500

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 500

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

15 500

13 Басқалар 5 891

9 Басқалар 5 891

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 891

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды 
іске асыру

5 891

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома (мың теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы № 34/376 шешіміне 4-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 9-қосымша

Топар кентінің 2018 жылға арналған  аудандық бюджеттен берілген нысаналы трансферттер
Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 55 321

Ағымдағы нысаналы трансферттер 55 321

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 19 908

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 16 554

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге

10 000

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыруға

5 891

Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы №34/376 шешіміне 5-қосымша
Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 20-қосымша
2018 жылға арналған Дубовка ауылдық округінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 45 665

1 Салықтық түсімдер 7 360

01 Табыс салығы 2 247

2 Жеке табыс салығы 2 247

04 Меншікке салынатын салықтар 5 113

1 Мүлікке салынатын салықтар 192

3 Жер салығы 192

1 2 3 4 5

І. Доходы 221 032

1 Налоговые поступления 72 332

01 Подоходный налог 8 024

2 Индивидуальный подоходный налог 8 024

04 Налоги на собственность  64 308

1 Налоги на имущество  596

3 Земельный налог 54 792

4 Налог на транспортные средства 8 740

2 Неналоговые поступления 1 794

01 Доходы от  государственной собственности 110

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 110

06 Прочие неналоговые поступления 1 684

1 Прочие неналоговые поступления 1 684

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 146 906

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 146 906

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 146 906

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 221 032

01 Государственные услуги общего характера 35 812

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 35 812

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 35 812

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 35 812

04 Образование 114 087

1 Дошкольное воспитание и обучение 114 087

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 114 087

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного 
воспитания и обучения

114 087

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 49 742

1 Жилищное хозяйство 19 908

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 908

007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сель-
ского округа

19 908

3 Благоустройство населенных пунктов 29 834

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 29 834

008 Освещение улиц в населенных пунктах 4 486

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 3 708

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 21 640

12 Транспорт и коммуникации 15 500

1 Автомобильный транспорт 15 500

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 500

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских 
округах

15 500

13 Прочие 5 891

9 Прочие 5 891

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 891

040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию 
экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 891

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 4 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376
Приложение 9 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257

Целевые трансферты поселка Топар из районного бюджета на 2018 год
Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 55 321

Текущие целевые трансферты 55 321

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 908

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 16 554

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 10 000

На реализацию мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию 
экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

5 891

Приложение 5 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376
Приложение 20 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257

Бюджет Дубовского сельского округа на 2018 год 
Категория С ум м а 

( тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 45 665

1 Налоговые поступления 7 360

01 Подоходный налог 2 247

2 Индивидуальный подоходный налог 2 247

04 Налоги на собственность 5 113

1 Налоги на имущество 192

3 Земельный налог 192
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4 Көлік құралдарына салынатын салық 4 729

2 Салықтық емес түсімдер 205

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 205

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 205

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 38 100

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 38 100

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 38 100

Функционалдық топ С о м а  
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 45 665

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 21 188

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 21 188

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 21 188

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 21 188

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 9 221

1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 141

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 141

007 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

1 141

3 Елді-мекендерді көркейту 8 080

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 080

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 635

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 000

12 Көлiк және коммуникация 11 898

1 Автомобиль көлiгi 11 898

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 898

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету

11 898

13 Басқалар 3 358

9 Басқалар 3 358

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 358

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған 
іс-шараларды іске асыру

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
Абай аудандық мәслихатының 34 сессиясының 2018 жылғы 15 тамыздағы №34/376 шешіміне 6 қосымша

Абай аудандық мәслихатыны 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 23 қосымша
Дубовка ауылдық округінің 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен берілген

нысаналы трансферттер

Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 14 819

Ағымдағы нысаналы трансферттер 14 819

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 1 141

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 000

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз етуге

11 693

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985

4 Налог на транспортные средства 4 729

2 Неналоговые поступления 205

06 Прочие неналоговые поступления 205

1 Прочие неналоговые поступления 205

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 38 100

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 38 100

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 38 100

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 45 665

01 Государственные услуги общего характера 21 188

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 21 188

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 21 188

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 21 188

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 221

1 Жилищное хозяйство 1 141

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 141

007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского 
округа

1 141

3 Благоустройство населенных пунктов 8 080

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 080

008 Освещение улиц в населенных пунктах 4 635

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 445

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 000

12 Транспорт и коммуникации 11 898

1 Автомобильный транспорт 11 898

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 898

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских 
округах

11 898

13 Прочие 3 358

9 Прочие 3 358

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 358

040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию 
экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 358

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Класс

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа С у м м а 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

Функциональная группа Сумма (тысяч 
тенге)

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0
Приложение 6 к решению 34 сессии Абайского районного маслихата от 15 августа 2018 года № 34/376

Приложение  23 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 24/257
Целевые трансферты Дубовского сельского округа из районного бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 14 819

Текущие целевые трансферты 14 819

Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 141

Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 000

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 693

Освещение улиц в населенных пунктах 1 985

Қазақ елінің жарқын болашағының кемеңгері 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  «Нұрлы 
жолы» бүгінде барша қазақ елін нұрландыруда. 
Тәуелсіз мемлекеттің іргетасын берік қалаған еліміз 
Елбасы салған жолмен алға қарыштап қадам басуда. 
Тәуелсіздікке қол жеткізген сәттен бастап еліміздің 
көшбасшысы  Қазақ елін аз ғана уақыт ішінде 
тарихта бұрын-соңды болмаған табыстарға қол 
жеткізді. Қазақстанның басты мақсаты –экономикасы 
дамыған, бәсекелестікке қабілетті ең дамыған 30 
елдің қатарынан көріну.

Бүтіндей алғанда, бағдарламаны инфрақұрылым 
мен кәсіпкерлікті қолдау арқылы мемлекеттік қаржы 
салымын ұлғайту, тек қана болашақта қысқа мерзімде 
экономикалық өсуге бейімдеп қоймай, болашақта 
ұзақ мерзімде тұрақты экономикалық өсуге жағдай 
жасайды.

Кешегі өткен күн –бүгінде жазылар тарих екені 
дауысыз. Жыл сайын Елбасы алға қойған мақсаттары 
мен жоспарларын халқымызға Жолдауымен 
жеткізеді. Бұл еліміздің болашағы үшін маңызды. 
Әр жолдаудың орны бөлек. Себебі әрқайсы сол 
уақыттағы болып жатқан еліміздегі ғана емес, бүкіл 
әлемдегі үдерістерді ескере отырып, замана көшінде 
көшбастауға жызылған. Барлық Жолдаулардың 
мақсаты тек біреу. Ол Қазақ елінің қамалын берік қыла 
отырып дамыған елдермен терезесін тең, керегесін 
кең ету. Қарап отырсақ, жеткен жетістіктерімізде 
аз емес. Тәуелсіз елдің бірлігі мен ынтымағы берік 
халқы сол жетістіктерге әрқайсы белін бекем буып 
өз үлесін қосуда. Санаулы уақыт ішінде Елбасының 
Жолымен Қазақстан Республикасы әлем жұртына 
өзінің бейбіт саясатымен, ыңтымағы мен бірлігі 
берік 130-дан астам ұлттар мен ұлыс өкілдерінің 

татулығы жасампаз елдің жалынды ұрпақтарымен, 
таңдай қағып тамсанарлық Елордамыз-Астанамен 
өзін паш етуде.

Біз бақытты елміз, бақытты елдің ұрпақтарымыз. 
Ата –бабаларымыз білектің күші, найзаның ұшымен 
қасық қаны қалғанша қорғап, осынау ұлан-ғайып жа-
зира мекенді аманат етіп, келер ұрпағына табыстады 
Әлем бойынша жер көлемі жағынан 9-орын алатын 
жеріміздің асты мен үсті байлыққа толы. Елін жарқын 
болашаққа бастаған Елбасы барда, Көк Туымыз көк 
аспанда мәнгі желбіремек.  Бірлігі мен татулығы 
бекем экономикалық өркендеуін алға бастыратын 
еліміздің жастары Елбасы бастаған «Нұрлы жолды» 
нұрландыруға өз үлесімізді қосамыз. Біздің жарқын 
болашағымызға апаратын жарық та, жарқын жол осы.  

 Г.Барлыбаева Абай аудандық 
қазынашылық басқармасы басшысы 


