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қиқатА Б А Й -

МЕРЕКЕ
Қазақстанның 1993 жылғы 15 қарашада 

өзінің ұлттық валютасына көшкеніне тура ши-
рек ғасыр өтті. Бүгінде төл теңгемізге 25 жыл. 
Ол ел дамуының ең қиын кезеңі – Қазақстан 
тәуелсіздік алған кезеңде дүниеге келді. 
Елдің қаржылық және экономикалық саясаты 
меншікті ұлттық валютасы болмай дербес 
бола алмайтынын бәрі түсінді. 

Ұлттық валютаға көшу ҚСРО ыдырағаннан 
кейін маңызды әрі қажетті қадам болды 
және ол мемлекеттік деңгейде Қазақстан 
Республикасының Үкіметінде талқыланды. 
Ұлттық валютаны – теңге, ал оның жүз есе-
ленген бөлігін тиын деп атау туралы шешім 
қабылданды. «Теңге» деген атау ортағасырлық 
түркі ұсақ күміс мо-
неталары «денге-
ден» немесе «тань-
гадан» тарайды, 
олардан сондай-
ақ «деньги» де-
ген орыс сөзі де 
тараған. 

Т е ң г е н і ң 
алғашқы партиясы 
Англияда қолмен 
нақыштауды пайда-
лана отырып және 
Harrison & Sons де-
ген әйгілі ағылшын 
к о м п а н и я с ы 
м а м а н д а р ы н ы ң 
к ө м е г і м е н  б а -
сып шығарылды. 
Кейіннен бұл тап-
с ы р ы с  а р қ ы л ы 
компания әлемдік 
даңққа ие болып, 
ерекше марапат 
–  Ұлыбритания 
королевасының 
Алтын  бел г і с і н 
алды. Теңге ең үздік экспорттық өнім ретінде 
танылды. 

Кез келген елдің ақшасы – оның 
тұжырымды әрі шынайы шежіресі. Аудандық 
әкімдікте ұйымдастырған ұлттық валюта 

Төл теңгеміздің – 25 
жылдығындағы сый – құрмет

және қаржыгерлер күніне арналған 
мерекелік шара соның айғағы болды. 
Аудан әкімі Бауыржан Асановтың 
төрағалығымен төл теңгеміздің 
мерейтойында  қаржы саласының 
қызметкерлері мен ардагерлеріне ар-
нап жиын өткізді.  Біздің елімізде қаржы 

с а л а с ы н ы ң 
маңыздылығын 
а й т а  к е л е , 
қаржы саласы 
қызметкерлерін 
кәсіби мереке-
мен құттықтап, игі 
тілегін жеткізді.

- 
Осыдан жиырма 
бес жыл бұрын 
республикамыз 
өз егемендігіне 
қол  жетк і з ген 
б а р ы н ш а  қ и ы н 
жағдайларда өз мүддесін 
қ о р ғ а й т ы н  ш е ш і м д і 
қадамға барып, өз ұлттық 
валютамыз — теңгені 
енгізді, бұл Қазақстанның 
қаржы жүйесін құруға 
және ақша айналысын 
тұрақтандыруға ықпал 
етті.

Ұ л т т ы қ  в а л ю т а 
теңген ің  айналымға 
енгізілген күнінен бастап, 
Қазақстан тарихында 

жаңа кезең басталды. Осы жылдар ішінде 
теңге өзінің қабілеттілігі мен тұрақтылығын 
дәлелдей отырып, түрлі сынақтарды және 
қиыншылықтарды басынан өткерді.

Егеменді Қазақстан үшін бұл күннің маңызы 

зо р ,  ө й т к е н і , 
ұлттық валюта 
К о н с т и т у ц и я -
мен, Туы және 
Елтаңбасымен 
қатар кез кел-
ген мемлекеттің 
тәуелсіздіг інің 
маңызды атри-
б у т ы  б о л ы п 
қ а н а  қ о й м а й , 
м е м л е к е т т і ң 
т а р и х ы н , 
м ә д е н и е т і н , 
т ұ р м ы с ы н 
және дәстүрін 
н а қ т ы л а й т ы н 
«визиттік карточ-
ка» болып табы-
лады.

Осыған орай, 
елімізде 15 қараша күні ұлттық валютамыздың 
туған күні, әрі қаржыгерлер күні болып 
белгіленді. Баршаңызды бүгінгі мерейтоймен – 
25 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын, 
– деді өз сөзінде аудан басшысы. Құттықтау 
сөзден кейін айтулы күнге орай бағалы 
сыйлықтар және гүл шоқтарын табыстады. 

Бұл күні ауданымыздың әлеуметтік – 
экономикалық дамуына зор үлес қосып, 
міндеттерін адал атқарып келе жатқан қаржы 
саласының бірқатар қызметкерлері марапатқа 
ие болды. Облыс әкімінің Құрмет грамотасы-
мен аудандық экономика және қаржы бөлімінің 
басшысы Баян Мүтәләпова және облыс 
әкімінің алғыс хатымен қаржы саласының 
ардагері Сайран Садық, аудандық экономика 
және қаржы бөлімінің бас есепшісі Бибігүл 
Әбдірахманова марапатталды. Абай ауданы 
әкімінің Құрмет грамотасымен аудандық 

мемлекетт і к  активтер 
және сатып алу бөлімінің 
есепшісі Маржан Дукуе-
ва, Қарағанды ауылдық 
округі әкімдік аппаратының 
бас маман – есепші Алек-
сандр Наумчик, Самарка 
ауылдық округі әкімінің 
аппартының есепшісі Тиш-
бала Омарова, Құлаайғыр 
ауылдық округі әкімінің 
аппаратының есепшісі 
Майра Ширкитбаеваға 
табысталды. Сонымен 
қатар аудан әкімінің алхыс 
хатымен Абай аудандық 
әкім аппаратының қарды 
– шаруашылық бөлімінің 
басшысы Анна Малиньш, 
аудандық қазынашылық 
басқармасының бас мама-
ны – бас қазынашысы Рау-
шан Қошқарова, аудандық 
экономика және қаржы 
бөлімінің бюджеттік жо-

От всей души поздравляю всех финанси-
стов с Днем национальной валюты и профес-
сиональным праздником – Днем работника 
финансовой системы Республики Казахстан!

В этом году национальная валюта – 
тенге отметила свой 25-летний юбилей. 
Благодаря дальновидной политике Главы 
государства Нурсултана Назарбаева, на-
циональная валюта позволила Казахстану 
перейти к свободной торговле и получить 
право проводить независимую финансовую 
политику. Банковская система страны 
встала в один ряд с ведущими финансовыми 
институтами цивилизованных стран.

Я желаю всем плодотворной работы, 
профессиональных успехов, стабильности 
и новых горизонтов!

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

спарлау секторының бас маманы Айгүл 
Мұсағалиева, Есенгелді ауылдық округі 
әкімінің аппаратының бас маманы Айжан 
Мылтықбаева, «Қазақстандық Халық банк» АҚ 
Абай аудандық басқармасының бақылаушы 
– кассир Людмила Несторяк, аудандық дене 
шынықтыру және спорт бөлімінің есепшісі 
Татьяна Чорнобай аталып өтілді. Мерекелік 
іс – шара қаржы жүйесі қызметкерлері 
күніне арналған мейрам шағын концерттік 
бағдарламаға ұласты.

Өткен ширек ғасыр оңай болған жоқ, алай-
да теңге де, еліміздің қаржы жүйесі де қандай 
ауқымды болса да, өздерінің сынақтар мен 
дағдарыстарға қарсы орнықтылығын көрсетті. 
Теңге елмен бірге есейді. Қазақстандықтар 
үшін теңгенің әрдайым болғаны, төлем 
жасауға қабілеттігі, сондай-ақ қазіргідей 
барлық сыртқы сын – қатерлер мен сынақтарға 
қарсы тұра алатыны маңызды. 

Елена Васильевна Кеслер, 
ветеран
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Құрметті ауыл шаруашылық 
еңбеккерлері!

Қалыптасқан дәстүр бойынша қараша айының үшінші жексенбісінде егемен еліміз айрықша 
атап өтетін кәсіби мерекелеріңіз – Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!

Ауыл шаруашылығы - мемлекеттің әл-ауқат негізі, азық-түлік қауіпсіздігінің  кепілі болып 
қала береді және бұл еліміздің экономикасындағы  маңызды рөл атқарады. Елдігімізді еселеп, 
мемлекеттігімізді нығайтқан осы жылдардың ішінде ауыл шаруашылығы саласы Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауының арқасында жаңа деңгейге көтеріліп, ел эконо-
микасын дамыту мен ауыл тұрғындарының әл-ауқатын арттырудағы жетекші күшке айналды.

Соңғы жылдары еліміздің аграрлық секторында азық-түліктік тәуелсіздігін, бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруды, технологиялық саланы қайта құрылымдауды қалыптастыруда 
оң үрдістер байқалады. Мал басы мен құстардың тұрақты өсуіне байланысты тиісінше ет 
және сүт өнімдері молайды. Қайта өңдеу өнеркәсібінің  әлеуеті артып келеді. Нәтижесінде 
қазақстандықтардың тамақтану құрылымы жақсарды.

Бұл  ауылдық өндірушілерді белсенді еңбектерінің,  жүйелі мемлекеттік қолдаудың, 
тұрақты субсидиялаудың, несие берудің, асыл тұқымды мал шаруашылығын және таңдаулы 
тұқым шаруашылығын қолдауға химияландыру құралдарын сатып алудың сондай-ақ техника 
лизингісінің нәтижесі болды.

Осындай жетістіктерге жетуімізге атсалысып, тер төккен баршаңызға ризашылығымызды 
жеткіземіз. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілейміз. Қамбаларыңызға астық 
толып, шаңырақтарыңыз шаттыққа бөлене берсін!Тәуелсіздігімізді баянды етіп, қуатты ел құру 
жолында бірлесіп атқаратын іс-қимылда қажымас қайрат, толайым табыстар тілейміз!

Абай ауданының әкімі                             Б.Асанов

Абай ауданы мәслихатының хатшысы                 Б.Цай

Уважаемые 
труженики села!

По установившейся традиции в третье воскресенье ноября мы отмечаем один из самых 
важных профессиональных праздников – День работников сельского хозяйства. Сердечно 
поздравляем вас с этим замечательным праздником!

Сельское хозяйство было и остается основой благосостояния, гарантом продовольственной 
безопасности государства, и этим определяется его значительная роль в экономике страны. 
Благодаря вниманию и поддержке нашего Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева, 
этот сектор продолжает динамично развиваться.

В последние годы в аграрном секторе страны наблюдаются положительные тенденции в 
формировании продовольственной независимости, повышении конкурентоспособности, техно-
логической реструктуризации отрасли. Наметился устойчивый рост поголовья скота и птицы, 
соответственно – мясной и молочной продукции. Возрастает потенциал перерабатывающей 
промышленности. В итоге улучшилась структура питания казахстанцев.

Это стало результатом активного труда сельских производителей, последовательной 
государственной поддержки, постоянно совершенствующихся механизмов субсидирования, 
кредитования, приобретения средств химизации, поддержки племенного животноводства и 
элитного семеноводства, а также лизинга техники. 

Выражаем благодарность ветеранам и труженикам села за ваш плодотворный труд. Же-
лаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, благодатной почвы, высоких урожаев!

Аким Абайского района                             Б.Асанов

Секретарь Абайского районного маслихата               Б.Цай

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ КҮНІ

Биыл диқандар егін орағын сәтті аяқтап, 
қамбаға 44, 2 мың тонна астық құйып, әр 
гектарына 15,5 
ц е н т н е р д е н 
өнім алып отыр. 
Ө н і м д е р д і ң 
а р т у ы  – 
диқандардың 
т ы н ы м с ы з 
е ң б е г і  м е н 
м е м л е к е т т і к 
қ о л д а у д ы ң 
н ә т и ж е с і . 
Сондай-ақ дәнді 
– дақылдармен 
б і р ге  ауд а н -
да картоп пен 
к ө к ө н і с т е р д і 
жинау науқаны 
д а  к ө ң і л 
көншітерліктей. 
Биыл к артоп 
а л қ а п т а р ы 
ө т к е н  ж ы л ғ а 
қ а р а ғ а н д а 
7 , 3  п а й ы з ғ а 
ұ л ғ а й т ы л ы п , 
ө н і м  б і т і к 
шықты. Нәтижесінде 8 091 тонна картоп жи-
налды.  Өткен жылмен салыстырғанда өнім 
көлемі 10,3 тоннаға артып, 8 091 тонна картоп, 
1 128 тонна көкөніс жиналды. 

Абай ауданында ең маңызды саланың бірі 
– ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы 
– өндірістің негізі, агроөнеркәсіптің жетекші 
саласы болып табылады. «Бақытын еңбектен 
тапқан жан» демекші дана халқымыз, бүгінгі 
таңда істің қиюын келтіріп, әр салада өз кәсібін 
дөңгелетіп отырған жандар аз емес. Еңбекті 
жанына етене тұтып, еңбекпен есейген, жеке 
шаруа қожалығын ашып, шөп шабу мен картоп 
өсіруді қолға алған жандардың бірі – Екатерина 

Скворцова аз жыл ішінде айтарлықтай табысқа 
жетті. Бұл оның еңбекқорлығы мен жылдар 
бойы жинаған тәжірибесінің жемісі. Биылғы 
жылы «Елена» шаруа қожалығы астық және 
көкөніс жинаудан аудан бойынша ең жоғарғы 
нәтиже көрсетті.

Қожалық иесі Екатерина Давыдовна 
1983 жылдан бастап Самарка ауылдық 
округінде тұрады. Төрт баланы тәрбиелеп 
өсірген ардақты – ана. Ол Самарка ауылында 
дәмхана, қойма меңгерушісі болып жұмыс 
жасаған. 1997 жылдан бастап өзінің жеке 
шаруашылығын ашып, нан және нан өнімдерін 
дайындап, ауыл тұрғындарын қамтамасыз 
етіп отырды.

2000 жылы «Елена» шаруа қожалығын 

ЕҢБЕГІМЕН ЕЛЕНГЕН 
БАСШЫ

ашады. Қожалықтың негізгі бағыты – картоп 
өсіру және шөп дайындау. Ауылшаруашылық 

жер көлемі – 298 га. Картоп отырғызу көлемін 
2000 жылы 2 гектардан бастап, қазіргі таңда  
14 гектарға дейін жеткізген. 2015 жылы шаруа 
қожалығы 10 гектар жер аумағына тамшылап 
суару қондырғысын орнатып, (аудан бойын-
ша екінші) 390 тонна картоп өнімін жинады, 
орташа өнімі бір гектарна 275 центнер және 
200 тонна шөп дайындалды. Шаруа қожалығы 
ауыл тұрғындарына картоп және шөпті қол 
жетімді бағамен сатады.

Шаруашылыққа маусымдық жұмыстарға 
жыл сайын 15 жұмыскерлер қабылдап, ауыл 
азаматтарын жұмыспен қамтуда. Сонымен 
қатар әлеуметтік салада да біршама қолдау 

к ө р с е т е д і . 
«Елена» шаруа 
қожалығы аз 
қамтылған және 
к ө п  б а л а л ы 
отбасыларға әр 
уақытта көмек 
көрсетіп оты-
рады. Ауылдық 
о к р у г т і ң 
ә л е у м е т т і к 
– экономика-
сының даму -
ы н а  ү л е с і н 
қосуда. Шаруа 
қожалығының 
басшысы Ека-
терина Давы-
довна бірнеше 
рет облыс, ау-
дан, ауылдық 
окург әкімінің 
құрмет грамо-
т а л а р ы м е н 
марапатталған.

Ол – айқын мақсаттары мен саналы 
жеке құндылықтары бар, жұмыс уақытын 
ұтымды пайдаланатын басшы – менеджер. 
Қожалыққа қатысты мәлелелерді тиянақты 
шешіп, жауапкершілікпен қарайды. Оған 
қоса көшбасшылық қабілеті тағы бар. Бар 
өмірін бір салаға арнаған, сөйтіп өзінің ерек-
ше қасиеттерімен дараланған жан. Соның 
арқасында ұжымда да, өз ортасында да, абы-
рой — құрметке лайық. Міне, осындай өз ісіне 
жан — тәнімен берілген жандардың өмірі кімге 
де болса, үлгі — өнеге боларлықтай.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

Ауыл шаруашылығы саласы -  ел 
экономикасының негізгі күші. Аграрлық білім 
мен ғылымның дамуынан ауыл көркейіп, 
мемлекет өркендейді. Бүгінгі күні елдегі 
агроөндірістік кешеннің дамуы үшін барынша 
жағдай жасалған. Яғни ауылшаруашылығы 
саласы алға басып келеді. Бұл – дер кезінде 
оң шешім қабылдап, оңтайлы өзгерістерге 
бет бұрудың нәтижесі 
екені даусыз. Дегенмен, 
өңіріміз аграрлы салаға 
бейімделгендіктен, аса 
зор жауапкершілікті 
талап етеді .  Ал ел 
тірегі, экономиканың 
жүрегі болып санала-
тын ауылшаруашылығы 
саласының жағдайы 
қалай? Биылғы жылды 
қандай көрсеткіштермен 
аяқтағалы отыр? Қандай 
жаңашылдықтар бар? 
Осы және  өз ге  де 
сұрақтардың жауабын білу үшін аудандық 
ауылшаруашылығы бөлімінің жетекшісі Асқар 
Санаубаровты сөзге тартқан едік. 

-  Асқар Дәукенұлы,  аудандағы 
агроөнеркәсіп кешенінің жағдайы қалай? 
Қанша шаруашылық ұйымдар бар? Қандай 
инвестициялық жобалар қалай жүзеге 
асырылуда? 

- Жалпы алғанда  ауданымызда 322 
ауылшаруашылығын қалыптастырушы 
шаруашылықтар бар. Оның ішінде 157 
шаруашылық өсімдік шаруашылығымен 
айналысса, мал шаруашылығымен 107, 
аралас шаруашылықпен 58 қожалықтар 
айналысады. Әсіресе, «АӨК Волынский» 
ЖШС, «Шанс» ш/қ, «Топар Жылыжайла-
ры» ЖШС, «Астро-Агро LTD» ЖШС, «АӨШ 
Сарыарқа» ЖШС, «Поливное» фермерлік 
шаруашылығы, «Шығыс» шаруа қожалығы 
және басқа да шаруашылықтар аймағымызда 
ауылшаруашылығы тауарлары бойынша 
өндіріс көлемінің өсуін қамтамасыз етеді. 
Әрі ауылшаруашылығы саласына белсенді 
түрде инвестиция салады. Сөзіміздің дәлелі 
ретінде айта кетсек, биылғы жылы «Шанс» 
ШҚ базасында екі инвестициялық жоба жүзеге 
асырылуда. Бірінші жоба - шөп тұқымдары мен 
дәнді алдын ала тазалауда дән тазалаушы 
«Pektus» машинасының құрылысы мен монта-
жы. Бұл машина дәнді-бұршақты дақылдар, ірі 
және майлы дақылдарды тазалауға арналған. 
Өнімділігі сағатына 50 тонна болатын машина 
жобасының құны 1,2 млрд теңгені құрайды. 
Ал екінші жоба -   құрама жем зауытының 
құрылысы мен монтажы. Оның құрамына 
99 түрлі қоспаны  жасауға мүмкіндік беретін 
борттық компьютер, сұйық компоненттерге 
арналған сыйымдылық-ыдыс,  және басқа 
да көптеген функциялар кіреді. өнімділігі 
сағатына 5 тонна болмақ. Жалпы бір сөзбен 
айтқанда, ауыл шаруашылық сасласында 
қарқынды даму бар. 

-  А л  м а л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы ,  қ ұ с 
шаруашылығының жағдайы қалай? Ет, сүт 
өнімділігі арттырудағы алдағы жоспарлар 
туралы айтсаңыз? 

- Бүгінгі таңда Ақбастау ауылындағы 

АГРАРЛЫҚ САЛА АДЫМЫ 
«Сарыарқа АӨК» ЖШС базасында ашылған 
үш мың басқа арналған бордақылау алаңы 
мал басы айналым алуда. Жыл соңына дейін 
дәл осыншама өгізше сатылып алынбақ.  
Енді жергілікті өнім ішкі нарықтан өзге жыл 
соңына дейін көршілес Өзбекстан еліне 
экспортталмақ.  Ал аудан бойынша соңғы 
9 айдың ішінде ет өнімділігі 9,4 мың тонна, 

сүт 21,3 мың тонна, жұмыртқа 192,4 мил-
лион дананы құрады. Жыл соңына дейін 
мал шаруашылығының өнімінің барлық түрі 
бойынша ет өнімділігі – 2,5 пайызға, сүт – 3,4 
пайызға, жұмыртқа 2,3 пайызға артады деп 
жоспарлануда. Әсіресе, ет өнімділігі «Волын-
ский АӨК» ЖШС есебінен артады деп күтілуде.  
Бүгінгі таңда Көксу ауылында сүт тауарлары 
фермасының құрылысы бойынша жоба жүзеге 
асырылуда. «Құрма» Агрофирма» ЖШС құс 
фабрикасын модернизациялау есебінен жыл 
сайын жұмыртқа өнімділігі артуда. Былтырғы 
жылы бұл фабрикада екі инвестициялық 
жоба жүзеге асырылды. Ал биылғы жылы 
бұл фабрикада тауық қиынан биогаз өндіру 
қолға алынды. Бұл жаңа жоба. Бұған дейін 
органикалық қалдық полигонға төгіліп келсе, 
қазір шаруа иесі оны кәдеге жаратудың кілтін 
тапты. 

- Өсімдік шаруашылығы бойынша 
биылғы өнім көлемі қанша? Қандай 
сұрыптар өндірілуде? 

-  Биылғы жылы 4 500 мың тонна дәнді-
дақылдар жиналынды. Картоп 8 091 тонна, 
сондай-ақ 1128 тонна көкеніс жиналынды. 
Соңғы төрт жыл ішінде дәнді дақылдарды 
отырғызу аумағы 6 461 гектарға ұлғайтылса, 
көкеніс пен картоп егі гектары 52 және 
250 гектарға ұлғайтылған. Аграрлар ылғал 
сақтаушы технологияларды биыл 13 700 
гектар жерге қолданды. Нәтижесінде алынған 
өнім көлемі артты. Сөзіміздің басында 
айтып өткенімдей, өсімдік шаруашылығы – 
аудандағы агроөнеркәсіп кешені дамуының 
басты бағыттарының бірі болып табылады. 
Ауыл шаруашылығының дәл осы саласы-
мен айналысатын алпысқа жуық шаруа 
қожалықтары көкеністердің бір емес, бірнеше 
түрін өсірумен айналысады. «Латона», «Уда-
ча», «Весна белая», «Артемис», «Редскарлет» 
секілді картоп сұраптары алдын алдын-ала 
тәлімбақтарда өсіріліп тексеріледі. Климатқа 
бейімділігі, өнімділігі зерттеледі. 

- Әңгімеңізге рахмет! 
P.S. Ауылшаруашылық саласы – ел тірегі 

десек, аграрлық салаға көп көңіл бөлінуде. 
Шаруалар күзді күні ала жаздай еңбектерінің 

жемісін көріп қана 
қ о й м а й ,  а л д а ғ ы 
көктемг і  науқанға 
д а  д а й ы н д ы ғ ы н 
қоса жүргізеді. Бұл 
сала жатыпішерлікті 
к ө т е р м е й д і . 
С о н д ы қ т а н , 
шаруашылық сала-
сына білекті сыба-
нып, алақанға түкіріп, 
белсене кіріскен жөн 
дейді аграрлық сала 
өкілдері. 

Меруерт 
БАЛКЕЕВА
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МЕРЕКЕ / ПРАЗДНИК

Под таким названи-
ем 15 ноября в район-
ном ДК прошло празд-
ничное мероприятие, 
посвященное Дню ра-
ботников сельского хо-
зяйства. В фойе второ-
го этажа разместилась 
выставка продукции 
сельхозпроизводите-
лей Абайского района. 
Праздник был посвя-
щен людям, которые 
связали свои судьбы с 
сельским хозяйством, 
отдали значительную 
часть своей жизни, 
внесли значительный 
вклад в развитие от-
расли, огромный опыт 
которых сегодня бес-
ценен.

Т а н ц е в а л ь н а я 
композиция в испол-
нении  хореографи-
ческих коллективов  
«Дидар» и «Жулдыз»  
открыла праздничное 
мероприятие. Девуш-
ки в образе сельских 
тружениц грациозно 
танцевали с букета-
ми из осенних листьев 
и овощей. Вокальная 
группа «Огонек» села 
Агрогородок исполнила 

песню «Трактористка». С интересом зрители 
смотрели видеоролик о развитии аграрного 
сектора в Абайском районе.Такое начало 
праздничного мероприятия зарядило всех 
хорошим настроением.

В своей поздравительной речи аким 
района Б.К.Асанов отметил особую роль 
агропромышленного комплекса в развитии 
отечественной экономики, подчеркнул, что 
нынешний год ознаменован выходом двух 
Посланий Главы государства  народу Казах-
стана, и в каждом из них уделяется внимание 
развитию аграрной отрасли. Глава района 
отметил, что государство будет оказывать все-
стороннюю поддержку сельхозкооперативам,  
продвигать бренд натуральных продуктов 
питания, стимулировать тех, кто использует 
землю с наилучшей отдачей. Будущее сель-
ского хозяйства Казахстана напрямую связано 
с повышением его конкурентоспособности, 
возможности стать полноправным участником 
международного аграрного рынка. И в этом 
огромная роль принадлежит сельхозтоваро-
производителям.

- Уважаемые работники сельского хозяй-

Спасибо Вам, что трудитесь для нас

ства! Примите сердечные поздравления и 
искреннюю благодарность за ваш поистине 
плодотворный труд! Крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам и вашим близким, 
новых замечательных достижений в будущем!  
- сказал Бауржан Конирбаевич.

 За весомый вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
района Почетными 
грамотами акима рай-
она наградили отли-
чившихся работников 
аграрной отрасли. 
Среди них  механи-
затор бригады № 1 
ТОО «Астра-Агро 
LTD» села Коксу М.В. 
Вахрушев, технолог 
ТОО  АПК «Волын-
ский» села Дубовка 
Н.К. Субач, начальник 
по производству ТОО  
«Агрофирма Курма» 
села Курма Р.Б. Ак-
сарина, комбайнер 
крестьянского хозяй-

ства «Шанс»  В.Н. Ивашов,  рабочая блока № 
7 ТОО «Топарские теплицы» поселка Топар 
В.Л. Сахарова. 

Благодарственных писем удостоены 
руководитель крестьянского хозяйства «Кар-
лыгаш»  Ю.В. Михальченко, механизатор 
фермерского хозяйства «Багора» Шекей 
Болат, руководитель крестьянского хозяйства 
«Василек» села Сарепта И.И. Потапов, карто-
фелевод фермерского хозяйства «Поливное» 
Н.Ю.Аксенова.

В этот праздничный день для работников 

сельского хозяйства звучали 
музыкальные поздравления 
в исполнении творческих кол-
лективов клубных учреждений 
района. В торжественной об-
становке прошло награждение 
грамотами и памятными подар-
ками лауреатов в различных 
номинациях. Главная номина-
ция праздника «Лидер сельско-
хозяйственного бизнеса» была 
вручена руководителю пред-
приятия ТОО Агропромышлен-
ный комплекс «Волынский» 
В.В.Матвееву. 

Лауреатами в номинации 
«За лучшие показатели в жи-
вотноводстве» стали свино-
вод ТОО «Агропромышлен-
ный комплекс «Волынский» 
Т.П.Купоросова и птичница 
ТОО «Агрофирма «Курма» 
Ф.А.Шонаева. В номинации 
«Үздік мамандық иесі» побе-
дителями признали рабочую 
ТОО «Топарские теплицы» 
Нұрғабұлову Тамару и механи-
затора фермерского хозяйства 
«Қаймар» Евгения Шафигу-
лина.

Лучшими овощеводами 
района стали картофелевод 
крестьянского хозяйства «Еле-
на» Е.Д.Скворцова, овощевод  
фермерского хозяйства «По-
ливное» Л.А.Салтыханова. 

Дипломом в номинации 
«Лучший по профессии» наградили комбай-
нера крестьянского хозяйства «Шанс»В.В. 
Щурова.

По традиции в День работника сельского 
хозяйства в Абайском районе вручается пере-
ходящий вымпел сельским округам, достиг-
шим самых высоких показателей. В этот году 
вымпел и кубок торжественно вручили акиму 
Коксунского сельского округа Б.Оразбекову. А 
завершила праздничное мероприятие патри-
отическая песня о Казахстане в исполнении 
вокалистов районного ДК.

Кайрат БЛЯЛОВ
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Напомним нашим читателям о том, что в этом году в городе началась масштабная рабо-
та по реконструкции водопроводных и канализационных сетей. За ходом ремонтных работ 
внимательно следят местные власти. 13 ноября аким района Б.К.Асанов совершил рабочую 

поездку по г.Абай. Глава района проконтролировал проведение реконструкции канализаци-
онной системы по улицам Курчатова, Абая, Независимости, Коммунальная.  В разговоре с 
подрядчиками аким района интересовался сроками завершения работ, наличием техники. 
Подрядчики доложили акиму о ходе работ. Работа идет согласно плана, на определенном 
участке трудятся несколько бригад. 

***
16 ноября аким района Б.К.Асанов совершил рабочую поездку по городу Абай. Первым 

пунктом посещения стал строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс на 3320 мест. 
Заказчиком является ГУ «Отдел строительства Абайского района», генеральный подрядчик – 

ТОО «Агропромремстрой». Строительство планируется завершить с следующем году. Глава 
района осмотрел здание и поговорил с представителями подрядчика. В этот же день глава 
района проконтролировал проведение реконструкции канализационной системы по улицам 
Независимости, Коммунальная, переулка Гагарина. 

Соб.корр.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА КОНТРОЛЕ В бурное обсуждение вылилось заседание 

Общественного совета по вопросу «Текущее 
состояние и перспективы развития комму-
нального рынка г.Абай». И это неслучайно. 
Репортаж на телевидении, новостные ленты 
интернета, социальные сети показали напря-
женность среди населения города, связанную 
с первыми действиями доверительного управ-
ляющего рынком ИП «Козыкенова Н.С.». 

Создание коммунальных рынков в нашей 
стране является антиинфляционной мерой. 
Еще в 2001 году вышло постановление Пра-
вительства о стабилизации цен на продукты 
питания, где в качестве одной из мер указы-
валось на создание коммунальных рынков. 
Коммунальный рынок ассоциируется с госу-
дарственной поддержкой и, как следствие, 
доступными ценами на важнейшие продоволь-
ственные товары. Вопрос об эффективности 
работы этих рынков не раз поднимался депу-
татами парламента. В деятельности рынков 
по всей стране минимальная арендная плата 
позволяет делать незначительные накрутки 
на продукцию. 

В нашем городе коммунальный рынок 

открыл двери в 2009 году. Особенность 
рынка в том, что он работает только в про-
довольственном направлении. Он завоевал 
популярность, особенно среди пенсионеров, 
стал активной торговой площадкой. Однако, 
существовали проблемы грамотного управ-
ления коммунальным рынком, связанные 
с содержанием помещения, соблюдения 
санитарных и противопожарных норм. Необхо-
дима была его модернизация, максимальное 
обеспечение условий труда на рынке. Этот 
вопрос поднимали жители и на отчетных 
встречах с акимом. Поэтому для грамотного 
менеджмента и управления коммунальным 
рынком было принято решение на основе 
организации тендера передать коммунальный 
рынок в доверительное управление.

Доверительный управляющий комму-
нальным рынком г.Абай начал свою работу 
12 октября текущего года с резкого не-

обоснованного повышения арендной платы 
индивидуальным предпринимателям рынка, 
поставив под удар стабильную работу. Чтобы 
разобраться в ситуации вокруг коммунального 
рынка на заседание были приглашены от-
ветственные руководители государственных 
учреждений, доверительный управляющий, 
члены собрания местного сообщества, старо-
жилы города. Были заслушаны выступления 
учредителя коммунального рынка руково-
дителя ГУ «Отдел государственных активов 
и закупок Абайского района» Молдабекова 
О., балансосодержателя - руководителя ГУ 
«Отдел предпринимательства Абайского 
района» Кисраунова Е.Д., представителя 
доверительного управляющего, администра-
тора коммунального рынка Омарбекова Е.А., 
директора Абайского филиала Палаты пред-
принимателей Сейлова А.К., мнения членов 
Общественного совета Абайского района, а 
также общественности города Абай.

Руководитель ГУ «Отдел государственных 
активов и закупок Абайского района» Мол-

дабеков О. рассказал о значении и порядке 
передачи коммунального рынка г.Абай в до-
верительное управление и основных положе-
ниях заключенного Договора о доверительном 
управлении. Так, договор предполагает со-
хранение профиля деятельности в течение 
всего периода осуществления доверительного 
управления. Обязательным условием являет-
ся непревышение предельно допустимых цен 
на социально значимые продовольственные 
товары, перечень которых утвержден поста-
новлением Правительства Республики Казах-
стан. Проведение капитального и текущего 
ремонта здания. Контроль по сдерживанию 
цен ведет ГУ «Отдел предпринимательства 
Абайского района», об этом доложил в своем 
отчете руководитель Кисраунов Е.Д.

Представитель доверительного управ-
ляющего, администратор коммунального 
рынка Омарбеков Е.А. подготовил слайд-
презентацию о текущем состоянии рынка и 
перспективах его развития. Было отмечено, 
что со всеми арендаторами заключены догово-
ра. Однако, отказался сообщить и экономиче-
ски обосновать стоимость аренды, ссылаясь 

на коммерческую тайну. 
Согласно подписанного Договора довери-

тельного управления не выполняются обяза-
тельства по ремонту входной группы и лест-
ницы, создающей травмоопасную ситуацию, 
не представлены на согласование эскизные 
проекты проведения текущего и капитального 
ремонта помещений здания. Лишь 9 ноября 
текущего года начата работа по ремонту лест-
ницы входной группы коммунального рынка, 
потеряно время в течение полутора месяцев. 
Ремонт помещений и коммуникаций, который 
предполагался, отложен на 2019 год. Участни-
ками были заданы вопросы: почему договор 
подписан на 10 лет, почему не явились на 
заседание непосредственный руководитель 
ИП «Козыкенова Н.С.», арендаторы, чем обо-
снованы ставки аренды.

Ярким и эмоциональным были выступле-
ния членов собрания местного сообщества 

Дудкина Н.М., Алиева Б.И., Шарабуряк И.А. 
Они подчеркнули, что обеспокоены  потерей 
статуса рынка как коммунального из-за дей-
ствий доверительного управляющего, ставили 
под сомнение правильность передачи рынка в 
доверительное управление, которое не приво-
дит к улучшению работы, а наоборот вызывает 
напряженность.

Члены Общественного совета и при-
сутствующие жители города Абай выразили 
отрицательную оценку началу деятельности 
доверительного управляющего коммунальным 
рынком, вызвавшим социальное напряжение в 
обществе и среди арендаторов рынка. В итоге 
были приняты и направлены рекомендации 
соответствующим органам для принятия мер 
по социальной стабилизации на коммуналь-
ном рынке. Вопрос о работе коммунального 
рынка, как социально значимый, будет по-
стоянно в центре внимания Общественного 
совета.  

Н.Филипенко,
председатель Общественного совета

В центре внимания – 
коммунальный рынок г.Абай

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТРАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Жалпы халықтық диктант өтті 
Күні кеше еліміз бойынша өткен латын қарпіндегі жалпыхалықтық диктант жұмысына төрт 

мыңнан астам абайлықтар қатысты. Аудандық ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің бас маманы Эльмира Ахметжанованың айтуынша жалпыхалықтық шараға бастапқыда 
4 000 қатысады деп жоспарланса, шараға 4 113 адам қатысқан. 

Іс-шараның мақсаты - латын негізді қазақ тілі әліпбиінің, «Қазақ тілі емлесінің негізгі 
ережелері» жобасының практикалық тұрғыда меңгерілуін жан-жақты қамту, нақтылай түсу, 
өзін-өзі бағалау, бейімделу.

- Диктантқа мемлекеттік органдар, бюджеттік ұйымдар, кәсіпорын, мектеп оқушылары, сту-
денттер мен мұғалімдерден бөлек, жасы 15-тен асқан кез-келген адам үйінде отырып, интернет 

арқылы қатыса алды.  Нәтижесінде диктант жазған әрбір адам өңірдің латын әліпбиіндегі қазақ 
тіліне кезең-кезеңмен өтуге дайындығы мен латын қарпін қолдануда өзінің деңгейіне көз жеткізді. 
Диктант жазуда аудан жұртшылығы белсенділік танытты, - дейді  Эльмира Ахметжанова. 

Еске салайық, сәрсенбі күні «Рухани жаңғыру» бағдарламасы тақырыбында бүтін ел бой-
ынша латын қарпіндегі жалпыхалықтық диктант өткен болатын. Қазақстандықтар диктантты 
арнайы белгіленген орындарда және emle.kz, tilalemi.kz сайттары мен «Шалқар», «Қазақ радио-
сы» арналарында тікелей эфирде мәтін аудиосын тыңдай отырып жазды.

Өз тілшімізден 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ
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СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-
ҚИМЫЛ – БАСТЫ МІНДЕТІМІЗ!

Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлық мәселесі барлық әлемді алаңдатып отырған мәселе. Сыбайлас 
жемқорлықпен күресу, қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәдениетін қалыптастыру барлық 
елдерге ортақ. 

Бүгінде Қазақстанда да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мемлекет саясатының басым бағыттарының 
бірі болып айқындалған.

Елбасының ағымдағы жылғы Қазақстан халқына арналған «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 
табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты жолдауында да негізгі бағыттардың бірі- азаматтар сұранысына 
бейімделген мемлекеттік аппарат қандай болу керек екендігіне тоқталған. Жаңа кезең жағдайында азаматтар 
сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі артты-
ру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары туралы  негізгі бағдарламалық бағыттарын белгілеп 
берген. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының негізгі бағыты мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасын арттыру болып табылады, өйткені бүгінде азаматтардың мемлекеттік органдармен жасайтын кез 
келген қарым-қатынасы, бір жағынан, сыбайластықтан құрылған қызмет түрін қабылдаумен байланысты.     

Халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын арттыру,  мемлекеттік қызметтердің ашық және 
тең қолжетімділігі Елбасының мемлекеттік органдардың алдына қойған негізгі міндеттерінің бірі. Мемлекеттік 
қызметтегі тұлғаларға қойылған «Әрбір мемлекеттік қызметкердің ары да жаны да таза, сауатты және білікті, 
біреуге тәуелді болмайтындай жағдайда болса екен», - деген талап жұртшылықтың пікірімен үндескендей.

Осы мақсатта Қарағанды облысының білім саласындағы бақылау департаменті  сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдар шараларын  күшейту мақсатында лауазымды адамдар қызметіндегі тәртіп пен реттілікті 
нығайтуды қамтамасыз етуде. 

Қарағанды облысының білім саласындағы бақылау департаменті мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
тізіліміне сәйкес 2 (екі) мемлекеттік қызмет көрсетеді: «Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» 
және «Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) апостиль қою».

«Білім беру қызметімен айналысуға лицензия беру» мемлекеттік қызметі заңды тұлғаларға электрон-
ды түрінде "Е-лицензиялау" веб-порталы арқылы көрсетіледі. «Білім туралы құжаттарға (түпнұсқалар) 
апостиль қою» мемлекеттік қызметтің көрсету нысаны жеке тұлғаларға "Электрондық үкімет" веб-порталы 
және Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетіледі. Регламентке сәйкес мемлекеттік қызмет алушылармен 
тікелей қарым-қатынасы жоқ. 

Сыбайлас жем¬қор¬лық¬пен күресте көп нәрсе бүкіл қо¬ғам¬ның белсене атсалысуына байланысты. 
Мемлекетіміздің әрбір азаматы Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа 
адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуге міндетті. Әр азамат өз 
құқығын жетіктей білсе жемқорлыққа жол болмайды. Департаменттің мемлекеттік қызметшілері өз құзіреттілігі 
шегінде заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуде жұмыс атқаруда.    

Қазақстан болашағына сенімді және қарқынды дамып келе жатқан мемлекет, алдымызда әлі талай 
үлкен міндеттер тұр, талай сын кезеңдерден өтуге тура келеді және сапалы нәтижеге қол жеткізуіміз қажет.

А.Бакишева
Қарағанды облысының білім саласындағы 

бақылау департаментінің бас маманы

Коррупция как социальное явление оказы-
вающее  влияние на все сферы общества

Коррупция как негативное явление знакома всем странам мира. Известно также, что подлинного 
экономического процветания достигают лишь те государства, где коррупционные явления сведены к ми-
нимуму. Было бы ошибочно понимать под коррупцией банальную взятку, которая является только одной 
из разновидностей этого преступления. Коррупция  оказывает разлагающей влияние на все сферы обще-
ства- экономику, социальную сферу, а негативные последствия, порождаемые этим явлением, не только 
препятствуют прогрессивному поступательному развитию общества, но представляют реальную угрозу 
интересам национальной безопасности. На протяжении всей своей жизни человек очень часто оказывается 
перед моральным выбором: делать или не делать. Как он поступит, во многом зависит от уровня его сознания, 
социального развития, уважения к собственной личности, обществу и государству.

Несомненно, проблема коррупции в Казахстане в условиях современных рыночных отношении и по-
строения правового государства, является актуальной, ведь масштабы этого явления очень велики, чтобы 
с полной серьезностью отнестись к возникшей проблеме, которая является серьезным барьером  на пути 
здорового развития общества, социальным злом требующим вмешательства и устранения.

Аппарат акима поселка Карабас

Участники коррупции
В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополучатель.
Взяткодатель - лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность 

пользоваться его полномочиями в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги, 
льготы и прочее. При этом обязательным условием является наличие у взяткополучателя распорядительных 
или административных функций.

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, государственный и му-
ниципальный служащий, который возмездно осуществляет свои полномочия для определенного лица (круга 
лиц). От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации и 
т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования 
другими лицами, используя свое положение, влияние и власть.

Даже без проведения глубокого социально-экономического исследования очевиден ряд объективных 
причин существования коррупции в нашей стране.

В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа граждан, которые предпо-
читают расценивать коррупцию как нечто само собой разумеющееся.

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как правило, взяткодатель или 
взяткополучатель не думает о том, какими последствиями для него самого это может обернуться.

Рано или поздно встанет вопрос о законности совершенных действий, легальности полученного дохода.
Управление государственных доходов по Абайскому району

Топар кенті әкімінің 31.10.2018 жылғы №10 Шешімі:
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды 

облысы Әділет департаменті нормативтік құқықтық 
акті 09.11.2018 жылғы  нормативтік құқықтық кесімдерді 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5002 болып енгізілді
Топар кентіндегі құрамдас бөліктерді  қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасына, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының негізінде және тұрғындардың 
пікірлерін ескере отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1.Қарағанды облысы  Абай ауданы Топар кентінің құрамдас бөліктері келесідей болып 
қайта аталсын:

1)  Северная  көшесін –Достық көшесіне;
2)  Луговая  көшесін – Ынтымақ  көшесіне;
3)  Ленин көшесін -  Атамекен  көшесіне;
4)  Тельман көшесін – Тәуелсіздік көшесіне;
5)  Грибоедова   көшесін – Мерей  көшесіне;
6)  Б.Хмельницкий көшесін - Отан көшесіне;
7)  Мичурин атындағы саябағын- Энергетиктер саябағына.
2. Осы шешімнің орындалуын өзім қадағалаймын.
 3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.
Кент әкімі                                               Қ. Мүслімова

Есенгелді ауылы әкімінің 24.10.2018 жылғы №4 Шешімі
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қарағанды 

облысы Әділет департаменті нормативтік құқықтық 
акті 09.11.2018 жылғы нормативтік құқықтық кесімдерді 
Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5000 болып енгізілді 
Есенгелді ауылындағы көше атауларын қайта атау туралы
Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасының 

әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» Заңының 14 бабының 4) тармақшасына, Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының негізінде және тұрғындардың 
пікірлерін ескере отырып ШЕШІМ ЕТТІ:

1.Қарағанды облысы, Абай ауданы, Есенгелді ауылындағы көшелер келесідей болып қайта 
аталсын:

1)  Гаражная көшесін Дарабоз көшесіне;
2)  Школьная көшесін Шамшырақ көшесіне;
3)  Центральная көшесін Жолашар көшесіне;
4)  Набережная көшесін Несібелі көшесіне;
5)  40 лет Победы көшесін Жеңістің 40 жылдығы көшесіне;
6)  Комсомольская көшесін Мәңкі батыр көшесіне;
7)  Садовая көшесін Жусанды көшесіне.
2.  Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
3.Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң 

қолданысқа енгізіледі.

Әкім                             А.Григорьян

Решение №4 акима села Есенгельди от 24.10.2018г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан Департамент 
Юстиции Карагандинской области нормативный правовой 

акт от 09.11.2018 года нормативно-правовое заключение 
№5000 внесен  в реестр государственной регистрации

О переименовании улиц в  села Есенгельди
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 

«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

1.Переименовать в селе Есенгельды, Абайского района, Карагандинской области следу-
ющие улицы:

1)  улицу Гаражнаяна улицу Дарабоз; 
2)  улицу Школьная наулицу Шамшырақ;
3)  улицу Центральная наулицу Жолашар;
4)  улицу Набережная на улицу Несібелі;
5)  улицу 40 лет Победы наулицу Жеңістің 40 жылдығы;
6)  улицу Комсомольская наулицу Мәңкі батыр;
7)  улицу Садовая наулицу Жусанды.
2.  Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня первого официального опубликования.

Аким                                       Григорьян А.

Решение №10 акима поселка Топар от 31.10.2018г.
Министерства Юстиции Республики Казахстан Департа-
мент Юстиции Карагандинской области нормативный 
правовой акт от 09.11.2018 года нормативно-правовое 
заключение №5002 внесен  в реестр государственной 

регистрации
О переименовании  составных частейв поселке Топар
На основании подпункта 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 

«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»,  Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении 
в Республике Казахстан» и с учетом мнения населения РЕШИЛ:

 1. Переименовать в поселке Топар  Абайского района  Карагандинской области следую-
щие составные части:

1) улицу Северная на  улицу Достық; 
2) улицу Луговая на улицу Ынтымақ; 
3) улицу Ленина на улицу Атамекен; 
4) улицу Тельмана на улицу Тәуелсіздік; 
5) улицу Грибоедова на улицу Мерей; 
6)  улицу Б.Хмельницкого на улицу Отан;
7)  парк имени Мичурина на парк Энергетиктер.
2.   Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня первого официального опубликования.

Аким поселка                                          К. Муслимова

ҚОҒАМ РЕСМИ БӨЛІМ

О МЕРАХ ПО СДЕРЖИВАНИЮ ЦЕН 
В целях сдерживания необоснованного 

роста цен и тарифов в районе распоряжением 
акима Абайского района № 51р от 20 августа 
2015 года создан штаб и рабочие группы по 
сдерживанию инфляционных процессов.

В соответствии с распоряжением сформи-
рован рабочий штаб 

– ГУ «Отдел экономики и финансов Абай-
ского района» 

3 рабочие группы осуществляющие работу 
по направлениям:

-Сдерживание роста цен на продоволь-
ственные товары  (ГУ «Отдел сельского 
хозяйства Абайского района», ГУ «Отдел 
предпринимательства и промышленности 
Абайского района»);

- Сдерживание роста цен на ГСМ, в сфере 
транспорта, связи и коммунальные услуги, 
не продовольственные товары и платные 
услуги (ГУ «Отдел жилищно-коммунального 
хозяйства, пассажирского транспорта, ав-
томобильных дорог и жилищной инспекции 
Абайского района»);

- Сдерживание роста цен на платные 
услуги в сфере образования и культуры, 
на медикаменты и платные услуги в сфере 
здравоохранения (ГУ «Отдел образования 
Абайского района», ГУ «Отдел внутренней по-
литики, культуры и развития языков Абайского 
района», КП «Центральная больница г.Абай»).

Основной задачей штаба является при-
нятие оперативных  мер реагирования на 
складывающуюся ситуацию и координация 
работы рабочих групп.

 В целях сдерживания цен на социально-
значимые продукты питания, не производи-
мые в области, в городе Абай, в поселках и 
сельских округах района еженедельно прово-
дится мониторинг цен.

Согласно  Постановления Правительства 
РК от 27 марта 2017 года № 137 внесены из-
менения в Постановление Правительства РК 
от 1 марта 2010 года № 145 «Об утверждении 
перечня социально значимых продоволь-

ственных товаров» в части изменения перечня 
социально-значимых продуктов питания.

Исключены из перечня СЗПП, такие про-
дукты как: лапша, вермишель, крупа овсяная, 
крупа манная, крупа перловая, пшено, свекла, 
мясо баранины, молоко пастеризованное 
3,2%, кефир 3,2%, сыр сычужный, окорочка 
куриные, масло растительно-сливочное и чай.
( 33 наименования сокращены до 19).

  Отделом предпринимательства и про-
мышленности ежедневно осуществляется 
мониторинг цен по городу Абай по 4 продук-
товым точкам (магазины «Алем», «Магнолия», 
«Смак» и «Коммунальный павильон»).

Данные сведения ежедневно отражаются 
в автоматизированной информационной 
системе «Мониторинг цен» и ежемесячно экс-
портируются в Единую диспетчерскую службу 
акимата Карагандинской области.

В Абайском районе для сбыта  продукции 
действует 386 торговых объектых, 2 торговых 
дома (ранее имевшие статус рынка), 1 ком-
мунальный павильон, 10 пекарен, 23 аптеки, 
12 АЗС.

На 2018 год перезаключены и действуют 
342 меморандума c торговыми точками, пе-
карнями района и рынками об осуществлении 
минимальной наценки (247 меморандумов - не 
более 10%, 95 меморандумов – не более 5%),  
о не повышении рынками стоимости аренды;

Помимо этого, заключены 3 меморандума 
с продовольственными рынками о не повы-
шении арендной платы.

В ГУ «Отдел предпринимательства и про-
мышленности Абайского района»  имеется 
горячая линия для обращения населения по 
вопросам роста цен - номер телефона горячей 
линии 8(72131) 4-19-91.

Е.Кисраунов
Руководитель  ГУ Отдел предприни-

мательства и промышленности 
Абайского района                                   

ЭКОНОМИКА
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«АБАЙ АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ  БӨЛІМІ» ММ
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЗЫНАЛЫҚ 

КӘСІПОРЫНДАРЫ БАСШЫЛАРЫНЫҢ 
ЛАУАЗЫМДАРЫНЫҢ  БОС ОРЫНДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА 

КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ
Лауазым: директор
Атаулары:
- Қарағанды облысы Абай қаласы әкімдігінің «Аққу бөбекжай» коммуналдық мемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны;
Негізгі қызметі: ұйымның жарғысына және оның басқа да нормативтік құқықтық актілеріне 

сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен білім беруді ұйымдастыру қызметін басқару. Мәдени-
демалыс қызметінің саласында әлеуметтік, қосымша білім беру, коммуникативтік қызметтер 
бойынша құрылымдық бөлімшелердің жұмысын және өзара әрекет етуін ұйымдастырады.

Заманауи басқарудың әдістері негізінде жұмысты болжайды және жоспарлайды. Білім 
сапасын бақылауды іске асырады, білім беру үдерісі кезінде білім алушылар мен ұйым 
қызметкерлерінің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қажетті жағдайларды жасайды.

Білім мен тәрбие сұрақтары бойынша балалардың алыс және жақын шетелдердегі 
қосымша білім беру ұйымдарымен өзара тиімді әріптестігін кеңейту туралы іс-шараларды 
іске асырады, заманауи ақпараттық технологияларды белсенді түрде пайдаланды және да-
мытады. Балалардың қосымша білім алуын ұйымдастыруда басқару құрылымын анықтайды, 
ұйымның қаржылық-шаруашылық қызметінің  басшылығын іске асырады. Білім аоушылардың 
контингентін қалыптастырады. Педагогикалық қызметкерлер мен әдістемелік бірлестіктердің 
жұмысын үйлестіреді, қорғаншылық кеңестің және қоғамдық ұйымдардың қызметіне, оның 
ішінде балалар ұйымдарының қызметіне ықпал етеді.

Оқу-материалдық базаны есепке алу мен сақтауды, толықтыруды, санитарлық-гигиеналық 
режимнің, еңбек және техника қауіпсіздігі ережесінің сақталуын қамтамасыз етеді.

Жұртшылықпен байланысты іске асырады, білім алушылардың ата-аналарымен (оларды 
ауыстыратын тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Қажетті есеп-қисапты дайындауды және 
ұсынуды қамтамасыз етеді. Барлық органдарда ұйымның қызығушылығын білдіреді және 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да әрекеттерді жүзеге 
асырады.

Орналасқан орны (мекен-жайы): 
- Қазақстан Республикасы, 100100,  Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, 3 

ықшам ауданы, 42 үй.
Мемлекеттік мекеме басшысының лауазымдық жалақысы:

Санаты Қызмет атқарған жылдарына байланысты лауазымдық жалақысы (теңге)
бастап дейін
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Конкурсқа қатысушыларға қойылатын жалпы біліктілік талаптары: жоғары педагогикалық 

білім немесе сәйкес келетін бейіндікпен жоғары білім, білім беру ұйымдарындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі 5 жылдан кем болмауы немесе басшылық қызметте 3 жылдан кем емес. 
Сотталмаған болуы тиіс.

Конкурсқа қатысу үшін келесі тұлғалар қабылданбайды:
1) 18 жасқа толмағандар;
2) Жемқорлық құқықбұзушылық жасағандар;
3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен орнатылған аяқталмаған немесе алынып 

тасталынбаған  сотталу жағдайының болуы;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған басқа да жағдайлардың 

болуы.
Үміткерлерге қойылатын талаптар: 
Конкурсқа қатысушы білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) 
және отбасы туралы» Кодексін, Қазақстан Републикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасындағы тілдер туралы», «ҚР  бала құқығы туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы», «Кәмелетке толмағандар арасында құқықбұзушылықтың алдын-
алу және балалардың қаңғыбастығы мен қадағалаусыздығын ескерту туралы» заңдарын, 
«Қазақстан-2050» Стратегиясын: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты және білім 
берудің дамуындағы бағыттар мен басымдылықтарды анықтайтын басқа да нормативтік 
құқықтық актілер, балалардың қосымша білім беруін ұйымдастыру жұмысының бейінін және 
оның ерекшеліктерін, жасөспірімдік және бозбала кезеңдегі психологияның жас ерекшеліктерін, 
психологияны, социологияны және әртүрлі әлеуметтік ортадағы жұмыстың ерекшелігін, 
жалпы және отбасы педагогикасының негізін, экстремалдық жағдайды анықтау әдістерін, 
жасөспірімдер мен жастарға кеңестер өткізу әдістерін, қиын жасөспірімдер және жастармен 
жұмысты ұйымдастыруды, педагогиканы, педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым 
мен тәжірибенің жетістіктерін, экономика, қаржылық-шаруашылық қызметтің негіздерін, еңбек 
туралы заңнаманы, еңбек қорғаудыдың ережелері мен нормаларын, қауіпсіздік техникасы мен 
өртке қарсы қорғанысты, санитарлық ережелер мен нормаларды білуі. Мейлінше мемлекеттік 
тілді білуі. Компьютерде жұмыс істей алуы.

Конкурс ҚР  ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы №70 бұйрығымен 
бекітілген мемлекеттік кәсіпорынның басшысын тағайындау және аттестаттау жүргізу, сондай-ақ 
оның кандидатурасын келісу қағидаларын бекіту туралы Ережесіне сәйкес жүргізіледі. 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар: еркін нысандағы өтініш, мемлекеттік және орыс 
тілдеріндегі резюме, еркін нысанда жазылған автобиография, білім туралы құжаттың көшірмесі, 
еңбек кітапшасының көшірмесі; орнатылған үлгі бойынша денсаулық туралы анықтама Құжаттар 
конкурстың өтілуі туралы хабарландыру жарияланған кезден бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
ұсынылуы тиіс.

Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы конкурстың қатысушысына құжаттарды қайтару 
үшін негіз болып табылады.

Сұхбаттасуға жіберілген үміткерлер құжаттар қабылдау мерзімі аяқталғаннан кейін он жұмыс 
күнінің ішінде «Абай ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінде сұхбаттасудан өтеді.

Конкурсқа қатысуға қажетті құжаттар тізбесі мына мекен-жай бойынша ұсынылуы тиіс: 
Қарағанды облысы, Абай ауданы, Абай қаласы, К.Маркс көшесі 43, аудандық білім бөлімі,  №2 
кабинет, анықтамалар үшін телефон  43769, факс 42257.

Абай ауданының білім  бөлімі

ГУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АБАЙСКОГО РАЙОНА»  ОБЪ-
ЯВЛЯЕТ КОНКУРС   НА ЗАНЯТИЕ ВАКАНТНОЙ  ДОЛЖ-
НОСТИ  РУКОВОДИТЕЛЯ КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАР-

СТВЕННОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Должность: директор 
Наименование: 
- коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад Аққу» акимата города 

Абай Карагандинской области;
Основная деятельность: Руководит деятельностью организации дошкольного воспитания и 

обучения в соответствии с Уставом организации и другими нормативными правовыми актами. 
Организует работу и взаимодействие структурных подразделений по оказанию социальных, 
дополнительных образовательных, коммуникативных услуг в области культурно-досуговой 
деятельности.

Прогнозирует и планирует работу на основе современных методов управления. Осущест-
вляет контроль за качеством образования, создает необходимые условия безопасности жизни 
и здоровья обучающихся и работников организации во время образовательного процесса. 
Руководит работой педагогического совета.

Осуществляет меры по расширению взаимовыгодного сотрудничества с организациями 
дополнительного образования детей ближнего и дальнего зарубежья по вопросам образования 
и воспитания, активно использует и развивает современные информационные технологии. 
Определяет структуру управления, осуществляет руководство финансово-хозяйственной 
деятельностью организации дополнительного образования детей. Формирует контингент об-
учающихся. Координирует работу педагогических работников и методических объединений, 
содействует деятельности попечительского совета и общественных организаций, в том числе 
детских организаций.

Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности. Осуществляет 
подбор и расстановку педагогических кадров и вспомогательного персонала, создает условия 
для повышения их профессионального мастерства.

Осуществляет связь с общественностью, координирует работу с родителями обучающихся 
(лицами, их заменяющими). Обеспечивает подготовку и представление необходимой отчетно-
сти. Представляет интересы организации во всех органах и осуществляет иную деятельность, 
не запрещенную законодательством Республики Казахстан.

Местонахождения (адрес): 
- Республика Казахстан, 100100, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, 3 мкр-н, 

д. 42. 
Должностной оклад руководителя государственного учреждения:

Категория Должностной оклад в зависимости от выслуги лет (тенге)
От До
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Общие квалификационные требования к участникам конкурса: высшее педагогическое 
образование или высшее образование по соответствующему профилю, стаж педагогической 
работы в организациях образования не менее 5 лет или на руководящих должностях не менее 
3 лет. Отсутствие  судимости.

Для участия в конкурсе не принимаются следующие лица:
1) Моложе 18 лет;
2) Ранее совершившие коррупционное правонарушение;
3) Имеющие непогашенную или не снятую в установленном законодательством Республики 

Казахстан порядке судимость;
4) Иные случаи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.
Требования к участникам конкурса:
 Участник конкурса должен знать: Конституцию Республики Казахстан и Трудовой кодекс 

Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», зако-
ны Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике Казахстан», «О правах 
ребенка в Республике Казахстан», «О притиводействии коррупции», «О профилактике право-
нарушений среди несовершеннолетних и предупреждение детской безнадзорности и беспри-
зорности», Стратегию «Казахстан 2050»: новый политический курс состоявшегося государства 
и другие нормативные правовые акты, определяющие направления и перспективы развития 
образования, профиль работы организации дополнительного образования детей и его особен-
ности, возрастные особенности психологии подросткового и юношеского периода, психологию, 
социологию и специфику работы в различной социальной среде, основы общей и семейной 
педагогики, методы выявления экстремальных ситуаций, методы проведения консультаций для 
подростков и молодежи, организацию работы с трудными подростками и молодежью, педагогику, 
педагогическую психологию, достижения педагогической науки и практики, основы экономики, 
финансово-хозяйственной деятельности, законодательства о труде, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарные правила и нормы. Же-
лательно знание государственного языка. Умение работать на компьютере.

Конкурс проводится на основе Правил назначения и аттестации руководителя государствен-
ного предприятия, а также согласования его кандидатуры, утвержденных  приказом Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 2 февраля 2015 года № 70.

Необходимые для участия в конкурсе документы: заявление на участие в конкурсе, резюме 
на государственном и русском языках, автобиографию, изложенную в произвольной форме, 
копии документов об образовании, копию трудовой книжки, справку о состоянии здоровья по 
установленной форме. Документы должны быть предоставлены в течение 15 календарных 
дней с момента публикации объявления о проведении конкурса.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов 
участнику конкурса.

Кандидаты, допущенные к собеседованию, проходят его в государственном учреждении 
«Отдел образования  Абайского района» в течение десяти рабочих дней после окончания 
срока приёма документов.

Перечень необходимых документов для участия в конкурсе необходимо предоставить по 
адресу: Карагандинская область, Абайский район, ул. Карла-Маркса 43, отдел образования 
Абайского района каб.№2, телефоны для справок: 43769,  факс 42257. 

Отдел образования Абайского района

Утвержден распоряжением акима Абайского района 
от 15 октября 2018 года № 113р

График встреч районной информационной группы по пропаганде и 
разъяснению Послания Президента страны народу Казахстана от 5 
октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение 
доходов и качества жизни», государственных и правительственных 

программ, программ развития области и района
1. село Есенгельды, СК 21.11.2018, 

население
Шакентаев З.Ш.
Сатыбаева Р.Х.

2. село Самарка, СК 21.11.2018, 
население

Шакентаев З.Ш.
Сатыбаева Р.Х.

3. село Сарепта, здание аппарата 
акима

21.11.2018, 
население

Шакентаев З.Ш.
Сатыбаева Р.Х.

4. село Дубовка, ДК 22.11.2018, 
население

Тусенов Д.М.
Адашев Н.Р.

5. село Курминское, здание аппа-
рата акима

23.11.2018, 
население

Аскаров А.Е.
Белан Н.Г.

Уважаемые налогоплательщики
Управление государственных доходов по Абайскому  району  доводит до Вашего сведения, что в соот-

ветствии с пп.6 п.3 ст.9 Закона Республики Казахстан №429 «О государственном регулировании производства 
и оборота алкогольной продукции», запрещается хранение и реализация алкогольной продукции без наличия 
приборов, определяющих элементы защиты учетно-контрольных марок и (или) считывающих информацию с 
учетно-контрольных марок алкогольной продукции, подлежащей маркировке учетно-контрольными марками, 
за что предусмотрена административная ответственность по пп.6 ч.3 ст.282 КоАП РК от 50 до 600 МРП.

В рамках борьбы с реализацией алкогольной продукции с марками неустановленного образца, а также 
минимизации продажи нелегальной алкогольной продукции Комитетом совместно с ТОО «Вайпойнг» разра-
ботано приложение «Wipon Pro» для оптовых и розничных реализаторов алкогольной продукции состоящая 
из следующих модулей:

Мобильное приложение «Wipon Pro» по выявлению нелегальной алкогольной продукции через скани-
рование штрих кода на учетно-контрольной марке (далее – УКМ). Приложение доступно для скачивания 
на Apple App Store и Google Play Market, также сообщаем, что при использовании приложения «Wipon Pro» 
абонентская плата составляет в сумме 8000 тенге за год.

Управление государственных доходов по Абайскому району

К СВЕДЕНИЮ

Тенге – символ экономической 
независимости Казахстана

15 ноября 1993 года Указом Пре-
зидента Республики Казахстан была 
официально определена денежная 
единица – тенге, как Национальная 
валюта страны. В этом году мы отме-
чаем 25-летие нашей национальной 
валюты.

К этой дате в Самарской сельской 
модельной библиотеке было подго-
товлено и проведено много интерес-
ных и содержательных мероприятий.

Одним из них стал проведенный 
совместно с клубом  15 ноября по-
знавательный час «Тенге – символ 
экономический независимости Казах-
стана» для учащихся 8-11 классов.

 В ходе мероприятия была проведена экскурс-беседа библиотекарем Лосиной О.А., затем 
молодежь посмотрела подготовленные видео ролик «Тенге из глубины веков», слайд презен-
тацию «Национальная валюта Казахстана» и приняла участие в интеллектуальной игре «Поле 
чудес», посвященную этой дате.

Участники ознакомились с историей возникновения денег, получили обширные сведения 
о национальной валюте Республики Казахстан- тенге.

И в ходе интеллектуальной игры «Поле чудес» показали результат полученных знаний.
Для того чтобы участвовать в игре, ребята отвечали на вопросы отборочных туров.
Активность, сообразительность ребят украсила игру, сделала ее интересной, содержатель-

ной и запоминающейся. Победителем игры стала ученица 9 класса Чепуковичюте Валерия.
Такие мероприятия прививают нашей молодежи казахстанский патриотизм, уважение к 

национальным символам, истории страны.
О.Лосина Библиотекарь ф№12 

В.Баталова Зав.клубом 

ДАТА
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Қарағанды облысы Абай қаласының аумағында салық салу мақсаты үшін аймақтарға 
бөлу сызбасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджет-
ке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық кодексі)» кодексіне,  Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексіне, Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес, Абай аудандық мәслихаты ШЕШТІ: 

1. Қарағанды облысы Абай қаласының аумағында салық салу мақсаты үшін аймақтарға 
бөлу сызбасы, автотұрақ (паркингтер) үшін бөлінген жер учаскелерінен басқа, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланылмайтын   ауыл шараушылығы 
мақсатындағы жерлерден басқа, 1 және 2 қосымшаларға сәйкес бекітілсін.

2. Осы шешім, оның алғаш ресми жарияланған күнінен кейін  күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                                                 М. Лозинский

Абай аудандық 
мәслихатының хатшысы                                                                   Б.Цай

«КЕЛІСІЛДІ»:
Абай ауданы жер қатынастары,
сәулет және қала құрылысы бөлімінің басшысы                         Р. Сатыбаева
2018 жылғы  «__» _____

Абай ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер 
басқармасының  басшысы                                                                А. Ефанов 
2018 жылғы  «__» _____

Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы «___»_________ № ______ 
сессиясының шешiмiне №1 қосымшасы

Қарағанды облысы Абай қаласының аумағында салық 
салу мақсаты үшін аймақтарға бөлу сызбасы

Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы «___»_________
№ ______ сессиясының шешiмiне №2 қосымшасы

Қарағанды облысы Абай қаласы аумағы салық 
аймақтарының сипаттамасы

ПРОЕКТ
Об утверждении схемы зонирования для целей налогообложения территории города 

Абай Карагандинской области
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных плате-

жах в бюджет (Налоговый кодекс)» от 25 декабря 2017 года, Земельным кодексом Республики 
Казахстан от 20 июня 2003 года, Законом Республики Казахстан «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Абайский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить схему зонирования для целей налогообложения территории города Абай Кара-
гандинской области, за исключением земель, выделенных под автостоянки (паркинги), а также 
на не используемые в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан 
земли сельскохозяйственного назначения, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.

2. Настоящее  решение  вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 
дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                                                               М. Лозинский

Секретарь маслихата                                                                                Б.Цай

"СОГЛАСОВАНО"
Руководитель отдела земельных отношений,  
архитектуры и градостроительства Абайского района                     Р. Сатыбаева
«___» _________ 2018 года

Руководитель управления 
государственных доходов 
по Абайскому району                                                                                А. Ефанов
«___» _________ 2018 года

Приложение №1 к решению _______ сессии Абайского районного маслихата от 
«____» ___________2018 года № _______

Схема зонирования для целей налогообложения
 территории города Абай Карагандинской области

Приложение №2 к решению _______ сессии Абайского районного маслихата
от «____» ___________2018 года № _______

Характеристика налоговых зон территории 
города Абай Карагандинской области 

С а л ы қ 
аймағының №

Же р  сал ығын ың 
б а з а л ы қ 
м ө л ш е р л е м е с і н 
түзетуші пайыз

Аймақты сипаттау

I 150% -  33, 26, 12, 13, 14, 45, 46, 32, 27 тұрғын үй орамдары; 
- 1 шағын ауданы;
- Жеңіс даңғылынан бастап 3 шағын ауданға дейінгі аймақ; 
- Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы көшесінің бойында 
орналасқан 2 қабатты ғимараттың аумағы: К.Маркс - Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығы көшелерінің қиылысынан Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 10 жылдығы - Абай көшелерінің қиылысына дейін; 
- Энгельс көшесі бойындағы көп қабатты үйлердің аумағы: Энгельс 
-Абай көшелерінің қиылысынан Энгельс - Курчатов көшелерінің 
қиылысына дейін; 
- Абай көшесі 33 үй;
- 017 есепті  орам.

II 130% - 2 шағын ауданы, гараждар мен зират аумағына тиесілі және 
құрылыс аумағынан бос  басқа да аймағы; 
- 3 шағын ауданы, шағын ауданның құрылыс аумағынан бос басқа 
да оңтүстік - шығыс аймағы.

III 100% - 29а, 30а, 38, 37, 36, 30, 31, 28, 29, 22, 23, 20, 21, 44, АШФ, 40, 3, 
42, 43, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 тұрғын үй орамдары;
- 34, 35 тұрғын үй орамы, Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы 
көшесінің бойында орналасқан 2 қабатты ғимараттың аумағынан 
басқа: К.Маркс - Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы көшелерінің 
қиылысынан Қазақстан Тәуелсіздігінің 10 жылдығы - Абай 
көшелерінің қиылысына дейін;
- Калинин, Курчатов көшелерінің, Жеңіс даңғылының арасындағы 
аймақ оңтүстік - шығысқа қала шекарасына дейін; 
- 4 шағын ауданы;
- 11 және 15 тұрғын үй орамдарының аймағы, Энгельс көшесі 
бойындағы көп қабатты үйлердің аумағынан басқа: Энгельс - 
Абай көшелерінің қиылысынан Энгельс - Курчатов көшелерінің 
қиылысына дейін, Абай көшесі 33 үйден басқа;
- гараждар аймағы (есепті орамдар  011, 012, 013, 014, 015, 016, 
018).

III 100% - ҚР ҚМ Қарағанды аудандық пайдаланушылық бөлімінің жері  
(032 есепті  орам);   
- «Ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау бойынша  Қарағанды 
шаруашылығы» КММ жері  (033 есепті  орам); 
- резервтегі және қала құрылысын салуда қолданылмаған басқа 
да жерлер (026, 036 есепті орамдар);
- гараждар мен зират аймағына тиесілі, құрылыстан бос 2 шағын 
ауданының аймағы;
- 3 шағын ауданның  құрылыстан бос оңтүстік-шығыс аймағы;
- Жаңа Қараған кентінің 023 есепті  орамы, Солтүстік Қараған және 
Оңтүстік Қараған кенттері.

IV 80% - Вольный, Кзыл кенттерін ің,  саяжай нысандары 
аймақтарының 019, 020, 021, 022 есепті  орамдары.

№ налоговой зоны Процент, корректиру-
ющий  базовые став-
ки земельного налога  

Описание территории

I 150% -  жилые квартала 33, 26, 12, 13, 14, 45, 46, 32, 27;
- 1 микрорайон;
- территория  от проспекта Победы  до микрорайона 3;
-  территория 2-х этажной застройки вдоль улицы  10 лет Не-
зависимости Казахстана: от  перекрестка  ул.К.Маркса – 10 
лет Независимости Казахстан  до  перекрестка  ул. 10 лет 
Независимости Казахстана  – ул. Абая;
- территория многоэтажной застройки по ул. Энгельса: от 
перекрестка ул. Энгельса  – ул. Абая до  перекрестка ул. 
Энгельса – ул. Курчатова;
- ул. Абая д.33;
- учетный квартал 017.

II 130% - микрорайон 2, кроме свободной от построек территории, 
прилегающей к  территориям гаражей и кладбищу;
- микрорайон 3, кроме свободной от построек юго-восточной  
территории микрорайона.

III 100% - жилые квартала 29а, 30а, 38, 37, 36, 30, 31, 28, 29, 22, 23, 20, 
21, 44,  АШФ, 40, 3, 42, 43, 1, 2, 4, 5, 6,7,8,9,10,16,17;
- жилые квартала 34, 35, кроме территории 2-х этажной за-
стройки вдоль улицы  10 лет Независимости Кзахстана: от  
перекрестка  ул.К.Маркса – 10 лет Независимости Казахстана 
до  перекрестка  ул. 10 лет Независимости Казахстана – ул. 
Абая;
 - территория между улицами Калинина, Курчатова, пр. Победы  
на юго-восток до границы города;
- микрорайон 4;
- территории жилых кварталов  11 и 15 , кроме  территории 
многоэтажной застройки  по  ул. Энгельса: от перекрестка  
ул. Энгельса  –  ул. Абая до  перекрестка ул. Энгельса   -   ул. 
Курчатова,  кроме  - ул. Абая д.33;
- территории гаражей - учетные квартала 011, 012, 013, 014, 
015, 016, 018.

III 100% - земли Карагандинской районной эксплуатационной части   
МО РК (учетный  квартал 032);
- земли КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и 
животного мира» (учетный  квартал 033);
- резервные и иные земли, не вовлеченные в градостроитель-
ную деятельность (учетные  квартала 026, 036);
- свободная  от построек территория микрорайона 2, приле-
гающая  к  территориям гаражей и кладбищу;
- свободная  от построек юго-восточная  территория микро-
района 3;
- учетный квартал 023 поселка Новый Караган, поселков 
Северный Караган и Южный Караган.

 IV 80% -учетные  квартала 019, 020, 021, 022 территории поселков 
Вольный, Кзыл, дачные массивы. 
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Абай аудандық мәслихатының 2018 жылғы 25 қазандағы
36 кезектен тыс сессиясының  №36/403 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 09 қарашада №4999 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 – 8 527 545 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 995 897 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 16 921 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 75 713 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6 439 014 мың теңге;
2) шығындар – 8 596 298 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                                                        М. Лозинский

Абай аудандық мәслихаттың хатшысы                Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының 36  сессиясының 2018 жылғы 25 қазандағы №36/403 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 8 527 545

1 Салықтық түсімдер 1 995 897

01 Табыс салығы 815 802

2 Жеке табыс салығы 815 802

03 Әлеуметтік салық 560 200

1 Әлеуметтік салық 560 200

04 Меншікке салынатын салықтар 539 918

1 Мүлікке салынатын салықтар 304 736

3 Жер салығы 169 407

4 Көлік құралдарына салынатын салық 62 975

5 Бірыңғай жер салығы 2 800

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 65 864

2 Акциздер 4 173

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 28 026

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 33 496

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

13 946

1 Мемлекеттік баж 13 946

2 Салықтық емес түсімдер 16 921

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 14 889

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 214

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 11 784

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 2 891

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

3

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

3

04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 

257

1 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар 

257

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 772

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 772

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 75 713

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 59 196

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату    59 196

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 16 517

1 Жерді сату 16 002

2 Материалдық емес активтерді сату 515

4 Трансферттердің түсімдері 6 439 014

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 439 014

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 439 014

Функционалдық топ Сома  
(мың 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 8 596 298

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 687 348

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 349 238

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 149 355

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

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8 388

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 177 881

РЕШЕНИЕ 36 внеочередной сессии Абайского районного 
маслихата от 25 октября 2018 года №36/403

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов 09 ноября 2018 года за №4999

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, За-
коном 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 государ-
ственной 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  – 8 527 545 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 995 897 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 921 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 75 713 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 439 014 тысяч тенге;
2) затраты – 8 596 298 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 при-

ложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

Председатель  сессии                                                М. Лозинский

Секретарь  Абайского районного  маслихата               Б. Цай

Приложение 1 к решению 36 сессии Абайского районного маслихата от 25 октября 2018 года №36/403
Приложение 1 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  №23/236

Районный бюджет на 2018 год
Категория Сумма 

(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 8 527 545

1 Налоговые поступления 1 995 897

01 Подоходный налог 815 802

2 Индивидуальный подоходный налог 815 802

03 Социальный налог 560 200

1 Социальный налог 560 200

04 Налоги на собственность 539 918

1 Налоги на имущество 304 736

3 Земельный налог 169 407

4 Налог на транспортные средства 62 975

5 Единый земельный налог 2 800

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 65 864

2 Акцизы 4 173

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 28 026

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 33 496

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 упол-
номоченными на то государственными органами или должностными лицами

13 946

1 Государственная пошлина 13 946

2 Неналоговые поступления 16 921

01 Доходы от государственной собственности 14 889

1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 214

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 11 784

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 2 891

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

3

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

3

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государ-
ственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка 
Республики Казахстан 

257

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государ-
ственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка 
Республики Казахстан 

257

06 Прочие неналоговые поступления 1 772

1 Прочие неналоговые поступления  1 772

3 Поступления от продажи основного капитала 75 713

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 59 196

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 59 196

03 Продажа земли и нематериальных активов 16 517

1 Продажа земли 16 002

2 Продажа нематериальных активов 515

4 Поступления трансфертов 6 439 014

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 6 439 014

2 Трансферты из областного бюджета 6 439 014

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 8 596 298

01 Государственные услуги общего характера 687 348

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 349 238

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) 149 355

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

003 Капитальные расходы государственного органа 8 388

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 177 881
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001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
175 381

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары         2 500

2 Қаржылық қызмет 25 028

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 25 028

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

12 753

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250

004 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 3 484

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

8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 313 082

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 36 589

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

35 886

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

233 418

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 207 980

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 12 391

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 3 664

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты         3 664

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 2 885

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 3 561 837

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 3 131 032

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 066 824

003 Жалпы білім беру 2 942 323

006 Балаларға қосымша білім беру 124 501

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 64 208

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру     64 208

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 402 350

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 402 350

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 710

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

111 747

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

37 050

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 232 587

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамасыз ету 4 291

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 689

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 365 535

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 19 543

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 13 359

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 13 359

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 6 184

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 6 184

2 Әлеуметтік көмек 280 220

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 280 220

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 65 371

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

5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 419

007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 11 326

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 367

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 24 272

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 65 772

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 65 772

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

47 480

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 808

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

14 225

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 197

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2 088 043

1 Тұрғын үй шаруашылығы 281 979

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 207 055

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

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 147 254

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

52 572

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру 28 864

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

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 398

2 Коммуналдық шаруашылық 1 797 735

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі  1 756 964

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  1 304 814

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 452 150 

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

40 771

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 24 500

014 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 1 508

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 14 763

3 Елді-мекендерді көркейту 8 329

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

8 329

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1 030

018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 7 299

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 686 430

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

175 381

022 Капитальные расходы государственного органа  2 500

2 Финансовая деятельность 25 028

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 25 028

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

12 753

003 Капитальные расходы государственного органа 250

004 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 3 484

005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим      

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 313 082

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 36 589

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

35 886

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)

233 418

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 207 980

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

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и 
промышленности

11 771

003 Капитальные расходы государственного органа 4 710

02 Оборона 12 391

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 3 664

122 Аппарат акима района (города областного значения) 3 664

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 2 885

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   3 561 
837

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  3 131 032

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 066 824

003 Общеобразовательное обучение 2 942 323

006 Дополнительное образование для детей 124 501

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 64 208

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 64 208

9 Прочие услуги в области образования 402 350

464 Отдел образования района (города областного значения) 402 350

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 710

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

111 747

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

37 050

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 232 587

068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 4 291

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 689

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 365 535

1 Социальное обеспечение 19 543

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 13 359

005 Государственная адресная социальная помощь 13 359

464 Отдел образования района (города областного значения) 6 184

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 6 184

2 Социальная помощь 280 220

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 280 220

002 Программа занятости 65 371

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

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 419

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 11 326

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 367

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 24 272

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 65 772

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 65 772

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

47 480

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 808

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

14 225

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 197

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 088 043

1 Жилищное хозяйство 281 979

467 Отдел строительства района (города областного значения) 207 055

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

004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 147 254

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 занятости 
и массового предпринимательства

22 352

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

52 572

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 28 864

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

049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 398

2 Коммунальное хозяйство 1 797 735

467 Отдел строительства района (города областного значения) 1 756 964

006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 304 814

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 452 150

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

40 771

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 24 500

014 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 1 508

026 Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов об-
ластного значения)

14 763

3 Благоустройство населенных пунктов 8 329

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

8 329

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 030
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1 Мәдениет саласындағы қызмет 390 049

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі     390 049

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 390 049

2 Спорт 152 260

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 14 223

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 026 

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 95 201

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 95 201

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 15 424

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 77 901

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

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 48 920

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 48 920

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 9 544

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

157 262

1 Ауыл шаруашылығы 143 785

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 87 883

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 49 536

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

9 000

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

11 125

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11 125

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 11 125

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 249 767

1 Автомобиль көлігі 216 772

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

216 772

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 31 204

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 жолаушылар 
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 бюджеттен 
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 жануарлар 
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 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

018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 7 299

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  686 430

1 Деятельность в области культуры 390 049

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 390 049

009 Поддержка культурно-досуговой работы 390 049

2 Спорт 152 260

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 14 223

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 8 026

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 95 201

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 95 201

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 15 424

007 Функционирование районных (городских) библиотек 77 901

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 48 920

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 48 920

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государ-
ственности 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 9 544

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

157 262

1 Сельское хозяйство 143 785

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) 87 883

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 49 536

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 животных и человека

9 000

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

11 125

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 11 125

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  11 125

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 249 767

1 Автомобильный транспорт 216 772

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

216 772

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 31 204

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 внутри-
районным 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 регионов 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 республиканского 
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 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
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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 36  сессиясының 2018 жылғы 25 қазандағы №36/403 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 2 569 837

Ағымдағы нысаналы трансферттер 480 405

Республикалық бюджеттен 204 330

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

14 225

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 асыратын 
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 276 075

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

24 074

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

Облыс мектептерінің кең жолақты қатынау интернетке қосуға 1 573

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 398

Қауіпті жұқпалы ауруы бар, ауылшаруашылық ауру малдарына санитарлық  жою жүргізуге құнын иелеріне өтеуге 9 000

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

Нысаналы даму трансферттері 2 028 104

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 299 918

Су құбыры жүйелерін қайта құруға 77 640

Су құбыры жүйелерінің құрылысына 44 168

Тұрғын-үй объектілерінің құрылысына 16 763

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 36  сессиясының 2018 жылғы 25 қазандағы №36/403 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 208 669

оның ішінде:

Трансферттер 208 669

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 689

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 20 908

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 0

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 83 385

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

95 811

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 36  сессиясының 2018 жылғы 25 қазандағы №36/403 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
« Қ а л а д а ғ ы  а у д а н , 
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 
ш е ң бе р і н д е  ө ң і рл ерд і 
экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша ша-
раларды іске асыру»

Барлығы 187 910 175 381 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 ап-
параты

20 378 19 498 880

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

5 Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің ап-
параты

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 17 713 16 773 940

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

10 Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 15 622 14 843 779

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 36 сессии Абайского районного маслихата от 25 октября 2018 года №36/403
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 2 569 837

Текущие целевые трансферты 480 405

Из республиканского бюджета 204 330

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

14 225

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 об-
учения основного сотрудника

9 481

Из областного бюджета 276 075

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

24 074

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 подключение школ области к широкополосному доступу интернета 1 573

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 398

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

9 000

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

Целевые трансферты на развитие 2 028 104

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 299 918

На реконструкцию водопроводных сетей 77 640

На строительство водопроводных сетей 44 168

На строительство жилого объекта 16 763

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 36 сессии Абайского районного маслихата от 25 октября 2018 года №36/403
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 208 669

в том числе:

Трансферты 208 669

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 689

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 908

На освещение улиц в населенных пунктах 1 985

На обеспечение санитарии населенных пунктов 0

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 83 385

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 95 811

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 36 сессии Абайского районного маслихата от 25 октября 2018 года №36/403
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 администратора бюджетных 
программ

Всего Наименование программы

123001 «Услуги по обеспе-
чению деятельности акима  
района в городе, города рай-
онного значения, поселка, 
села, сельского округа»

1 2 3 0 2 2  « К а -
п и т а л ь н ы е 
расходы госу-
дарственного 
органа»

123040 «Реализация мер по содей-
ствию экономическому развитию 
регионов в рамках Программы 
развития регионов до 2020 года»

Итого 187 910 175 381 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 Карагандинского сельского 
округа

20 378 19 498 880

4 Аппарат акима Курминского сельского округа 18 818 16 958 500 1 360

5 Аппарат акима Кулаайгырского сельского 
округа

18 401 16 258 500 1 643

6 Аппарат акима Есенгелдинского сельского 
округа

18 490 16 940 750 800

7 Аппарат акима села Юбилейное 22 030 20 230 750 1 050

8 Аппарат акима Коксунского сельского округа 17 713 16 773 940

9 Аппарат акима Мичуринского сельского округа 17 950 16 865 1 085

10 Аппарат акима Самарского сельского округа 15 622 14 843 779
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Абай  аудандық мәслихатының 2018 жылғы 26 қазандағы
37 кезектен тыс сессиясының №37/408 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 09 қарашада №4998 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

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 – 549 154 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 – 471 742 мың теңге;
шығындар – 549 154 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 – 218 064 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 – 143 938  мың теңге;
2) шығындар – 218 064 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 – 44 272 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 360 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 205 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 36 707 мың теңге;
2) шығындар – 44 272 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                                                   М. Лозинский
Абай аудандық мәслихаттың хатшысы                             Б. Цай

Абай аудандық мәслихатының 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы  №37/408 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 549 154

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 471 742

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 471 742

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 471 742

Функционалдық топ Сома  
(мың 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 549 154

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 40 094

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

40 094

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 40 094

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

37 700

РЕШЕНИЕ 37  внеочередной сессии Абайского районного 
маслихата от 26 октября  2018 года №37/408

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов 09 ноября  2018 года за  №4998

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 Ре-
спублики 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:
доходы – 549 154 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 – 471 742 тысяч тенге;
затраты – 549 154 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
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 на-

стоящему 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:
доходы – 218 064 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 – 143 938 тысяч тенге;
затраты – 218 064 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
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 на-

стоящему 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:
доходы – 44 272 тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 360 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 205 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 707 тысяч тенге;
затраты – 44 272 тысяч тенге;
чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
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                                                 М. Лозинский
Секретарь Абайского районного маслихата          Б. Цай

Приложение 1 к решению  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
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 

( тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 549 154

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 471 742

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 471 742

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 471 742

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 549 154

01 Государственные услуги общего характера 40 094

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции госу-
дарственного управления

40 094

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 40 094

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

37 700
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022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 705

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 689

04 Бiлiм беру 286 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 286 048

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 286 048

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

286 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 126 667

3 Елді-мекендерді көркейту 126 667

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 126 667

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 29 862

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 962

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 291

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 95 552

12 Көлiк және коммуникация 96 345

1 Автомобиль көлiгi 96 345

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 96 345

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

96 345

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 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы №37/408 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 131 734

Ағымдағы нысаналы трансферттер 131 734

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 689

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 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы №37/408 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

1 2 3 4 5

І. Кірістер 218 064

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 143 938

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 143 938

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 143 938

Функционалдық топ Сома  
(мың 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 218 064

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 37 520

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 37 520

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 520

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 37 520

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 45 066

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 25 158

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 25 158

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3 000

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 740

022 Капитальные расходы государственного органа 1 705

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 689

04 Образование 286 048

1 Дошкольное воспитание и обучение 286 048

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 286 048

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организа-
циях дошкольного воспитания и обучения

286 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 126 667

3 Благоустройство населенных пунктов 126 667

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 126 667

008 Освещение улиц в населенных пунктах 29 862

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 962

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 291

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 95 552

12 Транспорт и коммуникации 96 345

1 Автомобильный транспорт 96 345

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 96 345

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

96 345

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория Сумма 
(тысяч 
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 
( 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 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 2 к решению  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
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 131 734

Текущие целевые трансферты 131 734

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 689

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  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
Приложение 6 к решению 24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года №24/257

Бюджет поселка Топар на 2018 год
Категория Сумма 

(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 218 064

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 143 938

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 143 938

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 143 938

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 218 064

01 Государственные услуги общего характера 37 520

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления 37 520

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 37 520

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 37 520

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 45 066

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 25 158

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 25 158

008 Освещение улиц в населенных пунктах 3 000

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 740
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011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 21 418

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 С о м а 
( м ы ң 
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 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы №37/408 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 52 353

Ағымдағы нысаналы трансферттер 52 353

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

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 0

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 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы №37/408 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 44 272

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

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 36 707

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 36 707

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 36 707

Функционалдық топ Сома  
(мың 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 44 272

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 9 080

1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 000

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 000

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

1 000

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 10 646

1 Автомобиль көлiгi 10 646

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 646

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

10 646

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

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 21 418

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 Сумма 
(тысяч 
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 4 к решению  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
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 52 353

Текущие целевые трансферты 52 353

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

На обеспечение санитарии населенных пунктов 0

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  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
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 44 272

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

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 36 707

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 36 707

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 36 707

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 44 272

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 9 080

1 Жилищное хозяйство 1 000

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 000

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

1 000

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 10 646

1 Автомобильный транспорт 10 646

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 10 646

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

10 646

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
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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 37 сессиясының 2018 жылғы 26 қазандағы №37/408 шешіміне 6 қосымша
Абай аудандық мәслихатының 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 16 426

Ағымдағы нысаналы трансферттер 16 426

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 1 000

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 000

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

10 441

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 985

Категория Сумма 
(тысяч 
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 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  37 сессии Абайского районного маслихата от 26 октября 2018 года №37/408
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 16 426

Текущие целевые трансферты 16 426

Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 000

Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 000

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 10 441

Освещение улиц в населенных пунктах 1 985

ЖОБА
Пробация қызметінің есебінде тұрған және бас бостандығынан айыру орындарынан 

босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасын 
белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі Қылмыстық-атқару кодексінің 18 
бабының 1 тармағының 2) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 
қарашадағы Еңбек кодексінің 18 бабының 7) тармақшасына, Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы" Заңына, 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Халықты жұмыспен қамту туралы" 
Заңының 9 бабының 7), 8) тармақшаларына, "Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін 
айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері 
болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан 
босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орнала-
стыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы бұйрығына 
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 болып тіркелген) сәйкес, 
Абай ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жұмыс орындарының квотасы белгіленсін:
1) Абай ауданында қылмыстық - атқару жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған 

адамдар үшін жұмыс орындарының тізімдік санының 1% мөлшерінде 1 қосымшаға сәйкес;
2) бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар үшін жұмыс орындарының 

тізімдік санының 1% мөлшерінде 2 қосымшаға сәйкес.
2. Абай ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 9 сәуірдегі № 15/01 «Пробация қызметінің есебінде 

тұрған және бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орна-
ластыру үшін жұмыс орындарының квотасын белгілеу туралы» қаулысы күшін жойған болып 
танылсын (нормативтік құқықтық актілерді мемлекетік тіркеу тізілімінде № 4721 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2018 
жылғы 04 мамырда жарияланған, 2018 жылғы 19 мамырдағы № 18-19 «Абай-Ақиқат» аудандық 
газетінде жарияланған).

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің жетекшілік ететін орынбасарына 
жүктелсін. 

4. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.
Абай ауданының әкімі                                                                                Б. Асанов

Абай ауданы әкімдігінің _____ жылғы «____» ____№ ____  қаулысына 1 қосымша
Қылмыстық-атқару жүйесінің пробация қызметінің есебінде тұрған 

адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының 
квотасы белгіленетін Абай ауданының ұйымдарының тізімі

№ Ұйымның атауы Қызметкерлердің 
тізімдік саны

Квотаның 
көлемі (% 

қызметкерлердің 
тізімдік санынан)

Қылмыстық-атқару жүйесінің 
пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдар үшін жұмыс 

орындарының саны
1 « В о л ы н к а » 

Агроөнеркәсіптік кешені 
жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігі

106 1 1

2 «Абай аудандық мәдени 
бос уақытын өтк ізу 
орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық 
кәсіпорны

112 1 1

Абай ауданы әкімдігінің _____ жылғы «____» ____№ ____  қаулысына 2 қосымша
Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдар-
ды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарының квотасы 

белгіленетін Абай ауданының ұйымдарының тізімі
№ Ұйымның атауы Қызметкер-

л е р д і ң 
тізімдік саны

К в о т а н ы ң 
к ө л е м і  ( % 
қызметкерлердің 
тізімдік санынан)

Қылмыстық-атқару жүйесінің 
пробация қызметінің есебінде 
тұрған адамдар үшін жұмыс 
орындарының саны

1 «Теміртау электр металлургиялық 
комбинаты» тау-кен басқармасы

102 1 1

2 «Агрофирма Курма» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі

105 1 1

3 «Абай ауданының орталық аудандық 
а у р у х а н а с ы »  к о м м у н а л д ы қ 
мемлекеттік кәсіпорны

111 1 1

ПРОЕКТ
Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на учете 

службы пробации и лиц освобожденных из мест лишения свободы

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 18 Уголовно-исполнительного кодекса Ре-
спублики Казахстан от 5 июля 2014 года, подпунктом 7) статьи 18 Трудового кодекса Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", подпунктами 
7), 8) статьи 9 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения", 
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 
2016 года "Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан 
из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попе-
чения родителей, являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации" (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898), акимат Абай-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить квоту рабочих мест:
1) для лиц, состоящих на учете службы пробации уголовно-исполнительной системы в Абай-

ском районе, в размере 1% от списочной численности рабочих мест согласно приложению 1;
2) для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в размере 1% от списочной числен-

ности рабочих мест согласно приложению 2.
2. Признать утратившим силу постановление акимата Абайского района от 9 апреля 2018 

года № 15/01 «Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на 
учете службы пробации и лиц освобожденных из мест лишения свободы» (зарегистрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4721, опубликовано 
04 мая 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики 
Казахстан, опубликовано в районной газете «Абай-Ақиқат» от 19 мая 2018 года №18-19).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего за-
местителя акима района.

4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования.

Аким Абайского района                                                                          Б. Асанов

Приложение 1 к постановлению акимата Абайского района от «____» ______ __ года № ____
Перечень организаций Абайского района, для которых устанавли-
вается квота рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих на 

учете службы пробации уголовно-исполнительной системы
№ Наименование организации Списочная 

численность 
работников

Размер квоты (%) от 
списочной числен-
ности работников

Количество рабочих мест для лиц, 
состоящих на учете службы про-
бации уголовно-исполнительной 
системы

1 Товарищество с ограничен-
ной ответственностью Агро-
промышленный комплекс   
«Волынка»

106 1 1

2 Коммунальное государ-
ственное казеное предпри-
ятие «Абайский районный 
культурно-досуговый центр»

112 1 1

Приложение 2 к постановлению акимата Абайского района от «____» ______ __ года № ____
Перечень организаций Абайского района, для которых устанавлива-
ется квота рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных 

из мест лишения свободы
№ Наименование организации Списочная 

ч и с л е н -
ность ра-
ботников

Размер квоты (%) 
от списочной чис-
ленности работ-
ников

Количество рабочих мест 
для трудоустройства лиц 
освобожденных из мест 
лишения свободы

1 Горно рудное управление «Темиртауский 
электро металлургический комбинат»

102 1 1

2 Товарищество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма Курма»

105 1 1

3 Коммунальное государственное предпри-
ятие «Центральная районная больница 
Абайского района»

111 1 1

эл.почта abayhabar@mail.ru
сайт: www.abay-akikat.kz

тел.:4-14-29

Требуются на постоянную работу сушисты-пиццеры универсалы в города Абай, 
Сарань, Шахтинск. Желательно с опытом работы, а также новички с последующим 

обучением. Тел. 8778 628 62 08, 8775 102 22 22.

МЕСТО ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
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СПОРТ

28 октября 2018 г. в Темиртау прошел  
традиционный открытый чемпионат области 
по шинкиокушинкай каратэ «Кубок Хиссацу», в 
котором приняли участие воспитанники абай-
ского клуба каратэ. Количество участников 
областного чемпионата составило около 200 
спортсменов. Так как турнир был открытым, 
то помимо команд из районных центров и 
городов-спутников  Карагандинской области 
приняли участие также гостевые команды из 
следующих городов Республики Казахстан: 
Астаны, Кокшетау, Павлодара, Талдыкоргана, 
Усть-Каменогорска, Алматы и Семея.

Шесть учеников и от г. Абай было заявле-
но на чемпионат области и из них 5 – заняли 
призовые места. Здесь необходимо отметить, 
что к сожалению не во всех боях наших ре-
бят судейство было объективным. Решение 
судейских бригад принимались не всегда 

справедливо, несмотря на это абайские уче-
ники бились с упорством и проявили хорошую 
выдержку и смелость в боях. Для Кирилла 
Фучижи (возрастная категория 6-7 лет, до 25 
кг) этот турнир был первым, несмотря на то 
что, он не дошел до призового места, но и 
его выступление было неплохим началом для 
начинающего спортсмена.

Хабибрахманов Данил (учащийся музы-
кальной школы г. Караганды) выступал в воз-
растной категории 8-9 лет, бился упорно, но 
в спорном бою с астанчанином по решению 
судей он не смог пробиться в финал и занял 
3 почетное место.

Акопян Давид (победитель и призер рай-
онных, городских и областных соревнований) 
в возрастной категории 5 лет и абсолютной 
весовой категории (его вес 21 кг) отбился два 
боя с соперниками из Астаны и Темиртау и 
занял 3 место. 

Азатулы Султан (средняя школа №10) 
является победителем многих городских и 
областных соревнований, участник междуна-
родных турниров. Он выступал в возрастной 
категории 6-7 лет, в весовой категории до 25 
кг (весит 21 кг). Одержал в трех боях убеди-
тельные победы на темиртаускими и павло-
дарскими бойцами. В четвертом довольно 
спорном бою за выход в финал (было два 
дополнительных боя и взвешивание бойцов) 

Выступление абайских детей на 
областном чемпионате по каратэ

по решению судей уступил по активности и 
занял 3 место.

Миятбек Нурхан (гимназия №5) бился в 
группе «опытные» (8 кю и выше), в возрастной 
категории 8-9 лет. Он является двукратным 
чемпионом области, победитель районных, 
городских и областных соревнований. К со-
жалению, в бою за выход в финал с талды-
корганским бойцом он уступил по замечаниям 
и занял 3 место. 

Акопян Артём (ученик средней школы 
№10) – трехкратный чемпион области по 
различным версиям киокушин каратэ, побе-
дитель и призер многочисленных городских, 
областных, республиканских и междуна-
родных турниров. Артем выступил в группе 
«опытные», в возрастной категории 10-11 лет 
и бился в абсолютной категории (согласно 
сетке боев организаторов турнира), хотя его 

вес составляет 42 кг. В абсолютной категории 
бьются обычно бойцы-тяжеловесы с большим 
опытом выступлений. В первом бою уверенно 
одержал победу над соперником из Алматы. 
Во втором бою за выход в финал его конку-
рентом был бывший призер РК по шинкиоку-
шинкай каратэ из г. Темиртау. К сожалению 
судьи данного боя несмотря на нарушения 
соперника отдали победу темиртауцу «по 
активности». Артем достойно выступил и для 
нас он останется победителем. В итоге он за-
нял 3 призовое место.

Прошедший открытый чемпионат области 
также выявил и  технические ошибки в тех-
нике и тактике боя наших учеников, которые 
постараются исправить они  при подготовке 
к следующим турнирам. Несмотря на пере-
численные выше ошибки в судействе, мы хо-
тим выразить благодарность организаторам 
турнира за приглашение!

Киокушин каратэ – жесткий вид восточных 
единоборств, в нем бои ведутся в полный 
контакт с применением насыщенных ударов 
руками и ногами. На чемпионате области по 
шинкиокушинкай бои велись по правилам нок-
даун-каратэ и по олимпийской системе выбы-
вания участников после первого поражения.

Ш.Ильясов Руководитель клуба 
каратэ «Ояма доджо»

Уважаемые жители города Абай!
Приглашаем вас на сельскохозяйственную 
ярмарку «Ауыл Береке 2018», которая 

пройдет в городе Абай 
24 ноября и 15 декабря 2018 года. 

 Место и время проведения ярмарки: 
площадь районного дома культуры, 

с 09.00 часов.
Не упустите возможность приобрести качествен-

ную сельскохозяйственную продукцию 
по сниженным ценам!

В целях усиления контроля за исполнением постановлений по делам об административных 
правонарушениях в части своевременной уплаты наложенных штрафов, в период с 19 по  23 
ноября 2018 года на территории Абайского района будет проводиться оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Борышкер». 

На период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Борышкер» будут 
созданы группы в составе сотрудников МПС УП Абайского района и судебных исполнителей 
для проведения поквартирного обхода должников, уклоняющихся от уплаты штрафов за со-
вершенные административные правонарушения. 

Также совместно с судоисполнителями будет осуществляется комплекс мер по задержанию 
и доставлению на штрафстоянки автомашин должников в соответствии с главой 5 Закона РК 
«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

М. Абдрахманов
Заместитель начальника ОАП  УП Абайского района 

подполковник полиции 

АКЦИЯ
БОРЫШКЕР

После смерти Долгушина Анатолия Ива-
новича, умершего 07 ноября 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Хадыевой Зифины Рали-
фовны, умершей 08 ноября 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Фасхутдиновой Сатири 
Айнуловны, умершей 04 октября 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Харбуз Лидии Васильевны, 
умершей 15 октября 2018 года. Всем заинте-
ресованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Ларионова Игоря Николае-
вича, умершего 15 июля 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Хрисовой Валентины Вик-
торовны, умершей 10 февраля 2009 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирха-
новне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Хрисова Николая Степано-
вича, умершего 22 июня 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Шапурина Василия Ивано-
вича, умершего 22 июля 2018 года. Всем заин-
тересованным лицам обращаться к нотариусу 
Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: 
г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 47805.

После смерти Жилкова Вячеслава Ива-
новчиа, умершего 31 августа 2018 года. Всем 
заинтересованным лицам обращаться к нота-
риусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по 
адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 872131 
47805.

После смерти Ивановой Лидии Семёнов-
ны, умершей 06 августа 2018 года, всем заин-
тересованным лицам необходимо обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, тел. 4-21-58, сот. 
8-701-622-19-85.

После смерти Кожухова Валерия Дмитрие-
вича, умершего  09 июня 2018 года, всем заин-
тересованным лицам необходимо обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, тел. 4-21-58, сот. 
8-701-622-19-85.

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО
После смерти Прыткова Сергея Вален-

тиновича, умершего 06 сентября 2018 года, 
всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, 
тел. 4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Новосёлова Бориса Алек-
сандровича, умершего  27 октября 2017 года, 
всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, 
тел. 4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Василевич Галины Васи-
льевны, умершей 04 мая 2018 года, всем заин-
тересованным лицам необходимо обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, по 
адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, тел. 4-21-58, сот. 
8-701-622-19-85.

После смерти Симаева Леонида Вла-
димировича, умершего 21 мая 2018 года, 
всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, 
тел. 4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Акмагамбетовой Рысжан, 
умершей 01 августа 2018 года, всем заинте-
ресованным лицам необходимо обращаться 
к нотариусу Ахметовой Бибигуль Калиевне, 
по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, тел. 4-21-58, 
сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Васильева Владимира Фи-
липповича, умершего  18 сентября 2018 года, 
всем заинтересованным лицам необходимо 
обращаться к нотариусу Ахметовой Бибигуль 
Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, д.55, 
тел. 4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Филитариной Валентины 
Станиславовны, умершей 24 октября 2018 
года, всем заинтересованным лицам необхо-
димо обращаться к нотариусу Ахметовой Би-
бигуль Калиевне, по адресу: г.Абай, ул.Абая, 
д.55, тел. 4-21-58, сот. 8-701-622-19-85.

После смерти Соловьева Виктора Дми-
триевича, умершего 15 октября 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне 
по адресу: Карагандинской обл., Абайский 
р-н., п.Топар, ул.Гагарина, д.4, кв.3, тел. 
87712744277.

После смерти Соловьевой Александры 
Ивановны, умершей 05 июня 2012 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне 
по адресу: Карагандинской обл., Абайский 
р-н., п.Топар, ул.Гагарина, д.4, кв.3, тел. 
87712744277.

После смерти Гаврилова Николая Афа-
насьевича, умершего 19 августа 2018 года. 
Всем заинтересованным лицам обращаться 
к нотариусу Абильдиновой Айнур Ержановне 
по адресу: Карагандинской обл., Абайский 
р-н., п.Топар, ул.Гагарина, д.4, кв.3, тел. 
87712744277.

В г.Абай прошел семинар-совещание с директорами школ, заведующими ДК и библио-
тек района, организованный районным Отделом внутренней политики, культуры и развития 
языков. На повестку дня был поставлен ряд актуальных вопросов: о внесении изменений в 
пенсионное законодательство РК, о профилактике религиозного экстремизма, о вопросах 
перехода на латиницу. 

Для освещения первого вопроса были приглашены представители областного филиала АО 
"ЕНПФ". Ведущий специалист отдела выездного обслуживания Алия Айдарбекова раскрыла 
свой вопрос в простом и понятном формате, заинтересовав аудиторию.

В таком же оживленном русле прошло обсуждение и других вопросов повестки дня, ос-
вещенных главными специалистами отдела внутренней политики Эльмирой Ахметжановой и 
Асланом Тукеновым. В ходе мероприятия были продемонстрированы обучающие видео-ролики, 
роздан тематический материал. 

Учитывая то, что многие директора школ и заведующие ДК включены в составы Советов 
общественного согласия на местах, в завершении семинара были обсуждены проектные ме-
роприятия по реализации 6-го направления Послания Главы государства народу Казахстана 
от 5 октября т.г., в частности роли Советов в осуществлении этой задачи. 

27 ноября 2018 года, в 11-00 часов, по адресу: Карагандинская область, поселок 
Топар, ул. Казыбек би, 5 дом культуры «Энергетик», состоятся публичное слушание 
по рассмотрению заявок на утверждение тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных 
смет на услуги по производству тепловой энергии, передаче, распределение и 
снабжение тепловой энергией, подаче воды по распределеительным сетям, отводу 
сточных вод, передаче и распределению электрической энергией, представленного 
ЦТВЭС ТОО «ГРЭС Топар»

ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ


