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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Уважаемые казахстанцы!

Сегодня мир вступает в эпоху Четвертой 
промышленной революции, эру глубоких и 
стремительных изменений: технологиче-
ских, экономических и социальных.

Новый технологический уклад кар-
динально меняет то, как мы работаем, 
реализуем свои гражданские права, вос-
питываем детей.

Необходимость быть готовыми к гло-
бальным изменениям и вызовам побудила 
нас принять Стратегию развития «Казах-
стан-2050».

Мы поставили целью войти в тридцатку 
самых развитых стран мира.

Реализуется План нации – 100 конкрет-
ных шагов, из которых 60 уже исполнены. 
Остальные носят в основном долгосрочный 
характер и осуществляются планомерно.

В прошлом году запущена Третья мо-
дернизация Казахстана.

Успешно реализуется Программа инду-
стриализации.

Принята комплексная программа «Циф-
ровой Казахстан».

Разработан комплексный Стратегиче-
ский план развития Республики Казахстан 
до 2025 года.

Наши долгосрочные цели остаются 
неизменными.

Все необходимые программы у нас есть.
Данное Послание определяет, что нам 

предстоит сделать для успешной навигации 
и адаптации в новом мире – мире Четвертой 
промышленной революции.

Дорогие соотечественники!
Мы создали независимый Казахстан, который 

стал брендом, вызывающим доверие и уважение 
в мире.

В 2017 году наша страна стала непостоянным 
членом Совета Безопасности ООН.

В январе 2018 года мы председательствуем 
в нем.

Мы стали первым государством среди стран 
СНГ и Восточной Европы, которое мировое со-
общество избрало для проведения Всемирной 
специализированной выставки «ЭКСПО».

В Казахстане выстроена успешно функциони-
рующая модель рыночной экономики.

В 2017 году страна, преодолев негативные 
последствия мирового кризиса, вернулась на 
траекторию уверенного роста.

По итогам года рост валового внутреннего 
продукта составил 4%, а промышленного произ-
водства – более 7%.

При этом в общем объеме промышленности 
обрабатывающий сектор превысил 40%.

Благополучное развитие Казахстана позволи-
ло сформироваться среднему классу.

Бедность сократилась в 13 раз, уровень без-
работицы снизился до 4,9%.

В основе социально-экономических успехов 
страны – гражданский мир, межнациональное и 
межконфессиональное согласие, которые про-
должают оставаться нашей главной ценностью.

Тем не менее мы должны четко осознавать, 
что достижения Казахстана – надежная база, но 
не гарантия завтрашних успехов.

Эпоха «нефтяного изобилия» практически 
подходит к концу. Стране требуется новое каче-
ство развития.

Глобальные тренды показывают, что оно 
должно основываться в первую очередь на 
широком внедрении элементов Четвертой про-
мышленной революции.

Это несет в себе как вызовы, так и возмож-
ности.

Уверен, у Казахстана есть все необходимое 
для вхождения в число лидеров нового мира.

Для этого нужно сконцентрироваться на ре-
шении следующих задач.

ПЕРВОЕ. 
Индустриализация должна стать флагманом 

внедрения новых технологий.
Именно ее результаты стали одним из ос-

новных стабилизирующих факторов в кризисных 
2014-2015 годах, когда цены на нефть резко 
снизились.

Поэтому ориентир на обрабатывающий 
сектор с высокой производительностью труда 
неизменен.

В то же время индустриализация должна 
стать более инновационной, используя все пре-
имущества нового технологического уклада 4.0.

Необходимо разработать и апробировать 
новые инструменты, направленные на модер-
низацию и цифровизацию наших предприятий с 
ориентацией на экспорт продукции.

Они должны в первую очередь стимулировать 
трансферт технологий.

Следует реализовать пилотный проект по 
оцифровке нескольких казахстанских промыш-
ленных предприятий, а затем этот опыт широко 
распространить.

Важнейшим вопросом становится развитие 
собственной экосистемы разработчиков цифро-
вых и других инновационных решений.

Она должна выкристаллизовываться вокруг 
инновационных центров, таких как Назарбаев 
Университет, МФЦА и Международный технопарк 
IT-стартапов.

Серьезного пересмотра требует организация 
деятельности Парка инновационных технологий 
«Алатау».

Основными факторами успеха инноваци-
онной экосистемы являются стимулирование 
спроса на новые технологии со стороны реального 
сектора и функционирование частного рынка вен-
чурного финансирования.

Для этого необходимо соответствующее за-
конодательство.

Кроме того, особое значение приобретает 
развитие IT- и инжиниринговых услуг.

Цифровизация экономики, помимо дивиден-
дов, несет и риски масштабного высвобождения 
рабочей силы.

Нужно заранее выработать согласованную 
политику по трудоустройству высвобождаемой 
рабочей силы.

Предстоит адаптировать систему образова-
ния, коммуникации и сферу стандартизации под 
потребности новой индустриализации.

В 2018 году необходимо начать разработку 
третьей пятилетки индустриализации, посвящен-
ной становлению промышленности «цифровой 
эпохи».

ВТОРОЕ. 
Дальнейшее развитие ресурсного 

потенциала.
Мир XXI века продолжает нуждаться в природ-

ных ресурсах, которые и в будущем будут иметь 
особое место в развитии глобальной экономики 
и экономики нашей страны.

Однако следует критически переосмыслить 
организацию сырьевых индустрий, подходы к 
управлению природными ресурсами.

Необходимо активно внедрять комплексные 
информационно-технологические платформы.

Важно повысить требования к энергоэффек-
тивности и энергосбережению предприятий, а 
также экологичности и эффективности работы 
самих производителей энергии.

Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКС-
ПО-2017» показала, как стремительно движется 
прогресс в сфере альтернативной, «чистой» 
энергии.

Сегодня на возобновляемые источники энер-
гии (ВИЭ) приходится четверть мирового произ-
водства электроэнергии.

По прогнозам, к 2050 году этот показатель 
достигнет 80%.

Мы поставили задачу довести долю альтерна-
тивной энергии в Казахстане до 30% к 2030 году.

Сегодня у нас уже действует 55 объектов 
ВИЭ общей мощностью 336 МВт, которыми в 2017 
году выработано порядка 1,1 миллиарда кВт∙ч 
«зеленой» энергии.

Важно стимулировать бизнес, инвестировать 
в «зеленые» технологии.

Акимам регионов необходимо принять меры 
по современной утилизации и переработке твер-
до-бытовых отходов с широким вовлечением 
субъектов малого и среднего бизнеса.

Эти и другие меры потребуют актуализации 
законодательства, в том числе Экологического 
кодекса.

ТРЕТЬЕ. 
«Умные технологии» – шанс для рывка в раз-

витии агропромышленного комплекса.
Аграрная политика должна быть направлена 

на кардинальное увеличение производительности 
труда и рост экспорта переработанной сельскохо-
зяйственной продукции.

Мы научились выращивать различные сель-
хозкультуры, производить зерно.

Гордимся этим.
Но этого уже недостаточно.
Нужно обеспечить переработку сырья и вы-

ходить на мировые рынки с высококачественной 
готовой продукцией.

Важно кардинально переориентировать весь 
агропромышленный комплекс на решение этой 
задачи.

Приоритетного внимания требует развитие 
аграрной науки.

Она должна заниматься в первую очередь 
трансфертом новых технологий и их адаптацией 
к отечественным условиям.

При этом необходимо пересмотреть роль 
аграрных университетов.

Они должны не просто выдавать дипломы, а 
готовить специалистов, которые реально будут 
работать в АПК или заниматься научной дея-
тельностью. 

Этим вузам требуется обновить программы 
обучения и стать центрами распространения са-
мых передовых знаний и лучшей практики в АПК.

Например, многократного повышения про-
изводительности можно достичь благодаря 
технологиям прогнозирования оптимального 
времени для посевной и уборки урожая, «умного 
полива», интеллектуальным системам внесения 
минеральных удобрений и борьбы с вредителями 
и сорняками.

Беспилотная техника позволяет значительно 
сократить себестоимость земледелия, минимизи-
руя человеческий фактор.

Внедрение новых технологий и бизнес-мо-
делей, повышение наукоемкости АПК усиливают 
необходимость кооперации хозяйств.

Необходимо оказывать всестороннюю под-
держку сельхозкооперативам.

Государство совместно с бизнесом должно 
находить стратегические ниши на международных 
рынках и продвигать отечественную продукцию.

Интенсификация сельского хозяйства должна 
происходить с сохранением качества и экологич-
ности продукции.

Это позволит создать и продвигать бренд на-
туральных продуктов питания «Сделано в Казах-
стане», который должен стать узнаваемым в мире.

Кроме того, необходимо стимулировать тех, 
кто использует землю с наилучшей отдачей, и при-
нимать меры к неэффективным пользователям.

Нужно переориентировать неэффективные 
субсидии на удешевление банковских кредитов 
для субъектов АПК.

Поручаю увеличить в течение 5 лет произво-
дительность труда в АПК и экспорт переработан-
ной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза.

ЧЕТВЕРТОЕ. 
Повышение эффективности транспортно-ло-

гистической инфраструктуры.
Сегодня через Казахстан проходит несколько 

трансконтинентальных коридоров.
Об этом немало сказано.
В целом транзит грузов через Казахстан в 

2017 году вырос на 17% и составил почти 17 
миллионов тонн.

Стоит задача довести ежегодные доходы 

от транзита в 2020 году до 5 миллиардов 
долларов.

Это позволит в кратчайшие сроки вер-
нуть затраченные государством средства 
на инфраструктуру.

Необходимо обеспечить масштабное 
внедрение цифровых технологий, таких как 
блокчейн, для отслеживания движения гру-
зов в онлайн-режиме и беспрепятственного 
их транзита, а также упрощения таможен-
ных операций.

Современные решения позволяют 
организовать взаимодействие всех звеньев 
логистики.

Использование «больших данных» (Big 
data) позволит обеспечить качественной 
аналитикой, выявить резервы роста и сни-
зить избыточные затраты.

Для этих целей необходимо внедрить 
Интеллектуальную транспортную систему.

Она позволит эффективно управлять 
транспортными потоками и определять 
потребности дальнейшего развития ин-
фраструктуры.

Для улучшения внутрирегиональной 
мобильности важно увеличить финанси-
рование ремонта и реконструкции местной 
сети автодорог.

Общий объем ежегодно выделяемых 
на это бюджетных средств следует дове-
сти в среднесрочной перспективе до 150 
миллиардов тенге.

Нужно обеспечить активное участие в 
этой работе всех акиматов регионов.

ПЯТОЕ. 
Внедрение современных технологий в 

строительстве и коммунальном секторе.
Благодаря реализуемым программам объемы 

ввода жилья в Казахстане превысили 10 миллио-
нов квадратных метров в год.

Эффективно работает система жилищных 
сбережений, сделавшая жилье доступным для 
широких слоев населения.

Обеспеченность жильем на одного жителя 
выросла в последние 10 лет на 30% и составляет 
сегодня 21,6 квадратных метра.

Необходимо довести этот показатель в 2030 
году до 30 квадратных метров.

При выполнении этой задачи важно приме-
нять новые методы строительства, современные 
материалы, принципиально иные подходы в про-
ектировании зданий и планировании городской 
застройки.

Нужно установить повышенные требования к 
качеству, экологичности и энергоэффективности 
зданий.

Строящиеся и уже имеющиеся дома и объ-
екты инфраструктуры необходимо оснащать 
системами интеллектуального управления.

Это повысит комфортность для населения, 
сократит потребление электроэнергии, тепла, 
воды, будет стимулировать естественных моно-
полистов к повышению своей эффективности.

Важно внести соответствующие изменения 
в законодательство, в том числе регулирующее 
сферу естественных монополий.

Акимам нужно более активно решать вопросы 
модернизации жилищно-коммунальной инфра-
структуры на основе государственно-частного 
партнерства.

Для решения вопроса обеспечения сельских 
населенных пунктов качественной питьевой 
водой Правительству необходимо ежегодно 
предусматривать на данную работу не менее 100 
миллиардов тенге из всех источников.

ШЕСТОЕ. 
«Перезагрузка» финансового сектора.
Необходимо завершить очистку банковского 

портфеля от «плохих» кредитов.
При этом собственники банков должны не-

сти экономическую ответственность, признавая 
убытки.

Вывод средств из банков акционерами в 
угоду аффилированных компаний и лиц должен 
являться тяжким преступлением.

Национальный банк не должен быть созерца-
телем таких деяний.

Иначе зачем нужен такой госорган?
Надзор за деятельностью финансовых инсти-

тутов со стороны Нацбанка должен быть жестким, 
своевременным и действенным.

Государство будет и далее гарантировать со-
блюдение интересов простых граждан.

Нужно ускорить принятие закона о банкрот-
стве физических лиц.

Кроме того, поручаю Национальному бан-
ку окончательно решить вопрос по валютным 
ипотечным займам населения, которые были 
предоставлены до 1 января 2016 года, когда за-
конодательно был введен запрет на их выдачу 
физическим лицам.

Нацбанку и Правительству следует совместно 
решить вопрос обеспечения долгосрочным кре-
дитованием бизнеса по ставкам, учитывающим 
реальную рентабельность в отраслях экономики.

(Продолжение на 2 стр.)
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Важным являются дальнейшее улучшение 

инвестиционного климата и развитие фондового 
рынка.

Это одна из основных задач Международного 
финансового центра «Астана», который начал 
свою работу.

Используя лучший международный опыт, он 
должен стать региональным хабом, применяю-
щим английское право и современные финансо-
вые технологии.

Развитию фондового рынка также будет спо-
собствовать успешный вывод акций нацкомпаний 
ФНБ «Самрук-Казына» на IPO.

СЕДЬМОЕ. 
Человеческий капитал – 
основа модернизации.

Новое качество образования.
Нужно ускорить создание собственной 

передовой системы образования, охватывающей 
граждан всех возрастов.

Ключевым приоритетом образовательных 
программ должно стать развитие способности к 
постоянной адаптации к изменениям и усвоению 
новых знаний.

В дошкольном образовании к 1 сентября 2019 
года необходимо внедрить единые стандарты про-
грамм для раннего развития детей, развивающие 
социальные навыки и навыки самообучения.

В среднем образовании начат переход на 
обновленное содержание, который будет завер-
шен в 2021 году.

Это абсолютно новые программы, учебники, 
стандарты и кадры.

Потребуется пересмотреть подходы к обуче-
нию и росту квалификации педагогов.

При университетах страны нужно развивать 
педагогические кафедры и факультеты.

Необходимо усилить качество преподавания 
математических и естественных наук на всех 
уровнях образования.

Это важное условие для подготовки молодежи 
к новому технологическому укладу.

Для повышения конкуренции между об-
разовательными учреждениями и привлечения 
частного капитала будет внедрено подушевое 
финансирование в городских школах.

Учитывая, что нагрузка на учеников у нас 
самая высокая среди стран СНГ и в среднем 
более чем на треть выше, чем в странах ОЭСР, 
нужно ее снизить.

Во всех регионах на базе дворцов школьни-
ков нужно создать сеть детских технопарков и 
бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфра-
структурой, включая компьютеры, лаборатории, 
3D-принтеры.

Это поможет успешно интегрировать молодое 
поколение в научно-исследовательскую и про-
мышленно-технологическую среду.

Будущее казахстанцев – за свободным владе-
нием казахским, русским и английским языками.

Разработана и внедряется новая методика из-
учения казахского языка для русскоязычных школ.

Если мы хотим, чтобы казахский язык жил 
в веках, нужно его осовременить, не утяжеляя 
избыточной терминологией.

Однако за последние годы на казахский язык 
было переведено 7 тысяч устоявшихся и обще-
принятых в мире терминов.

Такие «нововведения» иногда доходят до 
смешного.

Например, «ғаламтор» («Интернет»), 
«қолтырауын» («крокодил»), «күй сандық» («фор-
тепиано») и таких примеров полно.

Необходимо пересмотреть подходы к обо-
снованности таких переводов и терминологически 
приблизить наш язык к международному уровню.

Переход на латинский алфавит способствует 
решению этого вопроса.

Следует определить четкий график перехода 
на латинский алфавит до 2025 года на всех уров-
нях образования.

Знание русского языка остается важным.
С 2016 года в обновленных программах рус-

ский язык преподается в казахских школах уже 
с 1-го класса.

С 2019 года будет начат переход к препо-
даванию на английском языке отдельных есте-
ственнонаучных дисциплин в 10-м и 11-м классах.

В результате все наши выпускники будут 
владеть тремя языками на уровне, необходимом 
для жизни и работы в стране и в глобальном мире.

Тогда и возникнет настоящее гражданское 
общество.

Человек любой этнической группы сможет 
выбрать любую работу вплоть до избрания Пре-
зидентом страны.

Казахстанцы станут единой нацией.
Содержательность обучения должна гармо-

нично дополняться современным техническим 
сопровождением.

Важно продолжить работу по развитию циф-
ровых образовательных ресурсов, подключению 
к широкополосному Интернету и оснащению 
видеооборудованием наших школ.

Необходимо обновить программы обучения в 
техническом и профессиональном образовании с 
привлечением работодателей и учетом междуна-
родных требований и цифровых навыков.

Нужно продолжить реализацию проекта 
«Бесплатное профессионально-техническое об-
разование для всех».

Государство дает молодому человеку первую 
профессию.

Правительство должно выполнить эту задачу.
В Интернете необходимо размещать видео-

уроки и видеолекции от лучших преподавателей 
средних школ, колледжей и вузов.

Это позволит всем казахстанцам, в том числе 
в отдаленных населенных пунктах, получить до-
ступ к лучшим знаниям и компетенциям.

В высшем образовании нужно увеличить 
число выпускников, обученных информационным 
технологиям, работе с искусственным интеллек-
том и «большими данными».

При этом следует развивать вузовскую науку 
с приоритетом на исследования в металлургии, 
нефтегазохимии, АПК, био- и IT-технологиях.

Требуется осуществить поэтапный переход 
на английский язык прикладных научных ис-
следований.

Вузам необходимо активно реализовывать 
совместные проекты с ведущими зарубежными 

университетами и исследовательскими центрами, 
крупными предприятиями и ТНК.

Софинансирование со стороны частного 
сектора должно стать обязательным требованием 
для всех прикладных научно-исследовательских 
разработок.

Нужно выстроить системную политику по под-
держке наших молодых ученых с выделением им 
квот в рамках научных грантов.

К сфере образования пора относиться как к 
отдельной отрасли экономики со своими инвести-
ционными проектами и экспортным потенциалом.

Необходимо законодательно закрепить ака-
демическую свободу вузов, предоставив им боль-
ше прав создавать образовательные программы.

Требуется усилить переподготовку препода-
вателей, привлекать зарубежных менеджеров в 
вузы, открывать кампусы мировых университетов.

Наращивание потенциала нации требует 
дальнейшего развития нашей культуры и иде-
ологии.

Смысл «Рухани жаңғыру» именно в этом.
Идеалом нашего общества должен стать 

казахстанец, знающий свои историю, язык, 
культуру, при этом современный, владеющий 
иностранными языками, имеющий передовые и 
глобальные взгляды.

Первоклассное здравоохранение и здоровая 
нация.

С ростом продолжительности жизни населе-
ния и развитием медицинских технологий объем 
потребления медицинских услуг будет расти.

Современное здравоохранение должно 
больше ориентироваться на профилактику за-
болеваний, а не на дорогостоящее стационарное 
лечение.

Нужно усилить управление общественным 
здоровьем, пропагандируя здоровый образ жизни.

Особое внимание следует уделить охране и 
укреплению репродуктивного здоровья молодежи.

Следует переходить от малоэффективной 
и затратной для государства диспансеризации к 
управлению основными хроническими заболева-
ниями с применением дистанционной диагности-
ки, а также амбулаторного лечения.

Этот опыт давно есть в мире.
Нужно смело и активно его внедрять.
Необходимо принять комплексный план по 

борьбе с онкологическими заболеваниями, соз-
дать научный онкоцентр.

Должны быть обеспечены высокоэффектив-
ные ранняя диагностика и лечение рака на основе 
передового международного опыта.

Необходимо провести такую же работу, 
которую мы провели в кардиологии, борьбе с 
туберкулезом и родовспоможении.

Здравоохранение будет поэтапно переходить 
на систему обязательного социального медицин-
ского страхования (ОСМС), основанную на соли-
дарной ответственности населения, государства 
и работодателей.

Необходимость ее внедрения не вызывает 
сомнений.

Однако требуется более тщательно провести 
подготовительную работу, которая не была выпол-
нена Минздравом и Минтрудсоцзащиты.

Нужно разработать новую модель гарантиро-
ванного объема бесплатной медицинской помощи 
(ГОБМП), определив четкие границы обязательств 
государства.

Услуги, не гарантированные государством, 
население сможет получать, став участником 
ОСМС или через добровольное медицинское 
страхование, а также сооплату.

Необходимо повысить доступность и эффек-
тивность медицинской помощи через интегра-
цию информационных систем, использование 
мобильных цифровых приложений, внедрение 
электронных паспортов здоровья, переход на 
«безбумажные» больницы.

Требуется приступить к внедрению в ме-
дицине технологий генетического анализа, ис-
кусственного интеллекта, которые на порядок 
повышают эффективность диагностики и лечения 
заболеваний.

Важным вопросом являются обеспеченность 
и качество подготовки медицинских кадров.

Сегодня мы имеем уникальную Школу ме-
дицины Назарбаев Университета, при которой 
функционирует интегрированная университетская 
клиника.

Этот опыт должен транслироваться на все 
медицинские вузы.

Для реализации этих и других мер следует 
разработать новую редакцию Кодекса «О здоро-
вье народа и системе здравоохранения».

Качественная занятость и справедливая 
система социального обеспечения.

Важно обеспечить эффективность рынка 
труда, создать условия, чтобы каждый мог реа-
лизовать свой потенциал.

Необходимо разработать современные стан-
дарты по всем основным профессиям.

В этих стандартах работодатели и бизнес-
мены четко закрепят, какие знания, навыки и 
компетенции должны быть у работников.

Нужно, исходя из требований профстандар-
тов, разработать новые или обновить действую-
щие образовательные программы.

Резервом экономического роста являются 
самозанятые и безработные.

Я не раз требовал разобраться по вопросу 
самозанятых.

Министерство труда и социальной защиты 
населения проявило безответственность и по-
верхностность в этом деле.

Необходимо предоставить больше возмож-
ностей для вовлечения людей в продуктивную 
занятость – открыть собственное дело или полу-
чить новую профессию и устроиться на работу.

Заслуживает поддержки работа НПП «Атаме-
кен» по обучению бизнесу.

Важно расширить охват этих категорий на-
селения Программой развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства, 
усилив ее инструменты.

Процесс регистрации самозанятых нужно 
максимально упростить, создать условия, при 
которых будет выгодно добросовестно исполнять 
свои обязательства перед государством.

Казахстанцы должны иметь возможность 
сравнительно быстро найти новую работу, в том 
числе и в других населенных пунктах страны.

Требуется полномасштабное внедрение 

единой электронной биржи труда, где должна 
консолидироваться вся информация о вакансиях 
и лицах, ищущих работу.

Не выходя из дома человек сможет пройти те-
сты профориентации, узнать про учебные курсы, 
меры господдержки и найти интересную работу.

Трудовые книжки тоже следует перевести в 
электронный формат.

Закон по электронной бирже труда необходи-
мо принять до 1 апреля 2018 года.

Социальная политика будет осуществляться 
через вовлечение граждан в полноценную эконо-
мическую жизнь.

Пенсионная система теперь полностью при-
вязана к трудовому стажу.

Кто больше работал, тот будет получать 
большую пенсию.

В связи с этим всем казахстанцам нужно 
серьезно подойти к легализации своей трудовой 
деятельности.

В системе социального страхования также 
будет усилена взаимосвязь между трудовым 
стажем и размерами выплат.

С 2018 года мы перешли на новый порядок 
оказания адресной социальной помощи мало-
обеспеченным слоям населения.

Повышен порог ее оказания с 40 до 50% от 
прожиточного минимума.

Для трудоспособных малообеспеченных 
граждан денежная помощь будет доступна при 
условии их участия в мерах содействия занятости.

Для нетрудоспособных граждан меры господ-
держки будут усилены.

Дорогие казахстанцы!
Все свои социальные обязательства государ-

ство исполнит в полном объеме.
Хочу напомнить, в 2016-2017 годах были 

трижды повышены пенсии и пособия.
Базовая пенсия выросла в общей сложности 

на 29%, солидарная – на 32%, пособия на рожде-
ние ребенка – на 37%, а по инвалидности и потере 
кормильца – каждое на 43%.

Заработная плата работников здравоохра-
нения увеличилась до 28%, образования – до 
29%, социальной защиты – до 40%, госслужащих 
корпуса «Б» – на 30%, стипендии – на 25%.

Время кризисное. И не многие страны в мире 
смогли также повысить социальные расходы.

Расходы республиканского бюджета на со-
циальную сферу в 2018 году увеличены на 12% 
и превысили 4,1 триллиона тенге.

Повышение социальных выплат, в том числе 
пенсий, увеличит доходы более 3 миллионов 
казахстанцев.

С 1 января 2018 года солидарные пенсии 
выросли на 8%.

Повышение пособий для инвалидов, семьям, 
потерявшим кормильца, воспитывающим детей-
инвалидов, составило до 16%.

С 1 июля 2018 года базовая пенсия увели-
чится в среднем в 1,8 раза в зависимости от 
трудового стажа.

Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 года до-
полнительно ввести госпособия для родителей, 
осуществляющих уход за совершеннолетними 
инвалидами I группы с детства.

Ежемесячно такие пособия в размере не ниже 
одного прожиточного минимума получат порядка 
14 тысяч семей.

На эти цели потребуется до 3 миллиардов 
тенге в 2018 году.

Для повышения престижа профессии учителя 
поручаю с 1 января 2018 года должностной оклад 
учителей, которые переходят на обновленное со-
держание учебного материала, увеличить на 30%.

Обновленное содержание – это современные 
учебные программы, соответствующие междуна-
родным стандартам и прошедшие адаптацию в 
Назарбаев Интеллектуальных школах.

Они дают нашим детям необходимые функци-
ональную грамотность и критическое мышление.

Кроме того, поручаю ввести в 2018 году но-
вую сетку категорий для учителей, учитывающую 
уровень квалификации с увеличением разрывов 
между категориями.

Категории необходимо присваивать через 
национальный квалификационный тест, как это 
делается во всем мире.

Это будет стимулировать педагогов к посто-
янному совершенствованию.

В результате в зависимости от подтвержден-
ной квалификации в целом заработная плата 
учителей вырастет от 30 до 50%.

Для этого в текущем году необходимо допол-
нительно выделить 67 миллиардов тенге.

ВОСЬМОЕ. 
Эффективное государственное управление.

Нужно продолжить работу по сокращению 
издержек для предпринимателей и населения при 
государственном администрировании.

В связи с этим важно ускорить принятие 
закона, направленного на дальнейшее дерегу-
лирование бизнеса.

Необходимо обеспечить цифровизацию про-
цессов получения бизнесом господдержки с ее 
оказанием по принципу «одного окна».

Интеграция информационных систем госор-
ганов позволит перейти от оказания отдельных 
госуслуг к комплексным по принципу «одного 
заявления».

Также следует продолжить работу по повы-
шению качества услуг субъектов естественных 
монополий.

Важно устанавливать обоснованные тарифы 
им и энергопроизводителям с учетом инвестици-
онных программ.

Требуются решительные действия по улучше-
нию бизнес-климата, особенно на региональном 
уровне.

Правительство должно подготовить новый 
пакет системных мер по поддержке бизнеса, вы-
вода его из тени.

Следует ускорить реализацию плана прива-
тизации, расширив его за счет сокращения числа 
подведомственных организаций госорганов.

Те подведомственные организации, которые 
реально необходимы, следует по возможности 
консолидировать для снижения административ-
ных расходов.

Высвобожденные средства нужно направить 
на внедрение новой системы оплаты труда гос-
служащих на основе факторно-балльной шкалы.

Она сократит диспропорции в окладах 
госслужащих регионов и центра, а также будет 

учитывать характер работы и ее эффективность.
Поручаю Правительству совместно с Агент-

ством по делам госслужбы реализовать в 2018 
году пилотные проекты в центральных и местных 
госорганах по внедрению этой системы.

Необходимо более полно раскрыть потен-
циал эффективности государственной службы 
в регионах через повышение их экономической 
самостоятельности и ответственности.

В целом фокус региональной политики следу-
ет перенести с выравнивания расходов на стиму-
лирование роста собственных доходов регионов.

В частности, одним из перспективных ис-
точников для любого региона является развитие 
въездного и внутреннего туризма, создающего 
сегодня каждое десятое рабочее место в мире.

Правительству в свою очередь надо при-
нять комплекс мер, включая упрощение визовых 
процедур, развитие инфраструктуры и снятие 
барьеров в отрасли туризма.

В рамках фискальной децентрализации необ-
ходимо решить вопрос передачи в региональные 
бюджеты корпоративного подоходного налога от 
малого и среднего бизнеса.

С 1 января 2018 года в городах районного зна-
чения, селах и сельских округах с численностью 
населения свыше 2 тысяч человек законодатель-
но предусмотрено внедрение самостоятельного 
бюджета и коммунальной собственности местного 
самоуправления.

С 2020 года эти нормы будут действовать во 
всех населенных пунктах.

В бюджет села передано 7 видов налоговых 
и других неналоговых поступлений, а также 19 
направлений расходов.

Это позволит вовлечь население в решение 
вопросов местного значения.

Кроме того, государственные органы должны 
применять современные цифровые технологии 
для учета замечаний и предложений граждан 
в режиме реального времени и оперативного 
реагирования.

Внедряя новые технологии, государству и 
компаниям следует обеспечивать надежную за-
щиту своих информационных систем и устройств.

Сегодня понятие кибербезопасности вклю-
чает в себя защиту не просто информации, но 
и доступа к управлению производственными и 
инфраструктурными объектами.

Эти и иные меры должны найти отражение 
в Стратегии национальной безопасности Казах-
стана.

ДЕВЯТОЕ. 
Борьба с коррупцией и верховенство закона.

Будет продолжена превентивная борьба с 
коррупцией.

Проводится большая работа.
Только за 3 последних года осуждено за 

коррупцию более 2,5 тысячи лиц, включая топ-
чиновников и руководителей госкомпаний.

За этот период возмещено порядка 17 милли-
ардов тенге нанесенного ими ущерба.

Важной является цифровизация процессов 
в госорганах, включая их взаимодействие с на-
селением и бизнесом.

В частности, граждане должны видеть, как 
рассматриваются их обращения, и вовремя полу-
чать качественные ответы.

Осуществляются институциональные пре-
образования судебной и правоохранительной 
систем.

В законодательство внесены нормы, пред-
усматривающие усиление защиты прав граждан 
в уголовном процессе, снижение его репрессив-
ности.

Расширены права адвокатов, а также судеб-
ный контроль на досудебной стадии.

Разграничены полномочия и зоны ответствен-
ности правоохранительных органов.

Работу по укреплению гарантий конституци-
онных прав граждан, обеспечению верховенства 
права, гуманизации правоохранительной деятель-
ности необходимо продолжить.

В сфере охраны общественного порядка 
и обеспечения безопасности нужно активно 
внедрять интеллектуальные системы видеона-
блюдения и распознавания на улицах и в местах 
массового пребывания граждан, контроля за до-
рожным движением.

ДЕСЯТОЕ.
 «Умные города» для «умной нации».
2018 год – год 20-летнего юбилея нашей 

столицы – Астаны.
Ее становление и вхождение в число важней-

ших центров развития Евразии – предмет нашей 
общей гордости.

Современные технологии дают эффективные 
решения проблем быстрорастущего мегаполиса.

Нужно комплексно внедрять управление 
городской средой на основе концепции «Смарт 
Сити» и развития компетенций людей, пересе-
ляющихся в город.

В мире пришли к пониманию, что именно 
города конкурируют за инвесторов.

Они выбирают не страну, а город, в котором 
комфортно жить и работать.

Поэтому на основе опыта Астаны необходимо 
сформировать «эталонный» стандарт «Смарт 
Сити» и начать распространение лучших практик 
и обмен опытом между городами Казахстана.

«Умные города» станут локомотивами регио-
нального развития, распространения инноваций 
и повышения качества жизни на всей территории 
страны.

Вот 10 задач. Они понятны и ясны.
Дорогие казахстанцы!
Благодаря политической стабильности и 

общественному консенсусу мы приступили к 
модернизации экономики, политики и сознания.

Дан импульс новому этапу технологического 
и инфраструктурного развития.

Конституционная реформа установила более 
точный баланс ветвей власти.

Мы развернули процесс обновления нацио-
нального сознания.

По сути, эти три базовых направления 
являются системной триадой казахстанской 
модернизации.

Чтобы соответствовать новому времени, нам 
предстоит сплотиться в единую нацию – нацию, 
стоящую на пороге исторического восхождения в 
условиях Четвертой промышленной революции.

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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ЖОЛДАУҒА ҚОЛДАУ / ЗА СТРОКОЙ ПОСЛАНИЯ
Ежегодное послание Главы государства народу, в котором отражается текущая ситуация в 

стране и ставятся задачи на предстоящий период является безусловно не только обязательной 
политической процедурой, но и хорошей традицией, утвердившийся в нашей стране. 

10 января текущего года было опубликовано Послание Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвёртой про-
мышленной революции». Прочитав его с несомненным воодушевлением, хочется отметить 
одну центральную мысль Президента о возможности роста и развития страны в эпоху новой 
промышленной революции. А для того, чтобы сделать шаг к этому, Президент выражает свое 
видение стратегических задач для развития страны на ближайшую перспективу, в числе которых 
стоит повышение уровня производительности труда через цифровизацию производственных 
процессов, улучшение эффективности использования ресурсного потенциала, повышение 
технологического уровня промышленного комплекса, развитие транспортной и логистической 
инфраструктуры, применение современных технологий в строительстве и ЖКХ, создание мер 
по оздоровлению банковской системы, повышение качества госуслуг и господдержки, борьба 
с коррупцией и внедрение технологий «Смарт сити».

Мне, как молодому гражданину своей страны хочется сказать, что сегодня человечество и 
наша страна в частности вступает в эпоху новой промышленной революции, а это, несомненно, 
новые возможности и перспективы, использовав которые мы как молодое быстроразвиваю-
щееся государство сможем воспользоваться своим историческим шансом для ускоренного 
вхождения в число 30-ти наиболее развитых стран мира и тем самым интегрироваться в 
мировое цивилизационное и техническое пространство.

Думан Тусенов, 
И.о. директора молодежного ресурсного центра Абайского района

Мемлекет басшысының биылғы жолдауы Абай қаласы орталық ауруханасы қызметкерлері 
арасында толық талқыланды. Қазақстан мемлекеті жас мемлекеттер ішіндегі ең абыройлы мем-
лекетке айналғанын бүкіл Әлем мойындап отыр. Осы жетістіктерге жету оңайшылыққа түспеді. 

Көптеген қиындықтарды бастан өткіздік. Осы қиыншылықтарды жеңе біліп, осындай 
жетістікке жету Елбасы президентіміздің қажырлы еңбегінің арқасында. Елбасы әр жылғы 
жолдауында нақты мәселелерді шешуді айқындап беріп отырды. Ал бүгінгі жолдауы осы 
жолдаулардың жалғасы ретінде танимыз деді дәрігер, еңбек ардагері, қаламыздың құрметті 
азаматы Жұмабеков Баязит Жақиянұлы. Бұл жолдау халық жағдайын жақсартуға арналған. 
Жолдауда негізгі он бағыт айқын көрсетілді. Әр бағыт әр түрлі салаға негізделген. Жетінші 
бағытта білім беру мен денсаулық саласына аса көңіл бөлінген. Осы бағытқа байланысты 
келешекте денсаулық сақтау саласы халықтың, мемлекеттің және жұмыс берушінің ортақ 
жауапкершілігіне негізделген міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне кезең-
кезеңімен көшетіні атап көрсетілген.

Бұл міндет міндетті түрде іске асатындығын ұжым қызметкерлері сеніммен айтты. Осының 
негізінде халық мемлекет тарапынан кепілдік берілмеген қызметтерді міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінің қатысушысы ретінде немесе ерікті медициналық сақтандыру, 
сондай-ақ бірлесе төлеу арқылы өтейді. Сонымен қатар электрондық денсаулық паспортын 
енгізу жоспарланып отыр.

Сөз соңында аурухана директоры Маратбек Дәулетханұлы Жұмақаев денсаулық сақтау 
саласына арналған бағыттама міндетін тәптіштеп, түсіндіріп өтті. Бұл жолдауды медицина 
саласының қызметкерлері бір ауыздан қолдады.

 «Абай қ. орталық ауруханасы» КМК ұжымы

НА ГРАДООБРАЗУЮЩЕМ 
ПРЕДПРИЯТИИ

10 января аким района Б.К.Асанов с рабочим визитом посетил шахту «Абайская». Это 
градообразующее предприятие Абайского района, на котором трудятся более 900 человек.  

Директор предприятия Андрей Иванович Черномаз показал главе района музей шахты, рас-
сказал о производственных планах и задачах, ознакомил с планом горных работ. На данный 
момент идет отработка лавы К10, в будущем приступят к разработке лавы К18ж. 

Аким района спустился в шахту и осмотрел лаву. Перед этим сотрудники шахты провели 
для главы района инструктаж по технике безопасности.  В лаве аким района в разговоре с 
горняками интересовался условиями труда, работой оборудования.

В этот же день глава района вместе с директором областного филиала ЦОН Т.Кусаиновым, 
представителями УВД посетил ЦОН в городе Абай. На месте были обсуждены вопросы оформ-
ления документов для жителей Дубовского сельского округа.

Соб.корр.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПОГИБШИХ

Десять лет назад на  шахте «Абайская» произошла авария, унесшая жизнь тридцати горня-
ков. Эту трагедию помнят в Абайском районе.  11 января аким района Б.К. Асанов, секретарь 
районного маслихата Б.А. Цай, директор по производству АО «Арселор Миттал Темиртау» 
Паршант Гойял,  директора предприятий Угольного департамента, родственники погибших по-
сетили Мемориал памяти погибшим шахтерам, чтобы возложить венки к мемориалу и почтить 

память  горняков. Все стихло в скорбном молчании… Прошло 10 лет, но память об ужасной 
трагедии жива в людских сердцах. Фотографии погибших, здесь, на стеле памяти, все до од-
ной…Тех, кто не вернулся с рабочей смены… Несмотря на непогоду, на мемориал приехало 
много людей. Родные и близкие, коллеги и друзья погибших вспоминали погибших шахтеров. 
Они навсегда останутся в нашей памяти. 

Имам Абайского района Аманбол қажы Рымкулұлы прочитал суры из Корана. Настоятель 
православного храма Илья Данилов совершил панихиду. Увековечивание памяти погибших – 
святая традиция у всех народов мира. Этой традиции остаются верны руководство и жители 
нашего района. Вечная память погибшим шахтерам, ушедшим в бессмертие.

ДАТА

Мошенничества социальными работниками – обмен денежных средств, прибавка к пенсионным вы-
платам, перерасчет квартплаты, продажа лекарственных препаратов и медицинских приборов по низким 
ценам.   

• Не впускайте в квартиру незнакомых людей. • Свяжитесь со своими близкими и сообщите о посещении 
незнакомцев. • Социальных работников попросите предъявить удостоверение, свяжитесь со службой, которую 
незнакомец Вам называет, для уточнения визита. •  Не покупайте с «рук» вещи, лекарства и медицинские 
приборы. Перед их применением необходима консультация врача.

Телефонные мошенничества – sms/WhatsApp/
 – сообщения или звонок о беде с Вашим близким, неожиданном выигрыше, блокировании Вашей 

пластиковой карты, пополнении баланса.   
• Не перезванивайте по указанным телефонам. • Позвоните родственникам, чтобы проверить данную 

информацию. • Позвоните в банк по указанному на карте или договоре телефону. 
Помните! Разблокировать карту через банкомат невозможно!

МЕСТНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ СЛУЖБА УВД Абайского района ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
Интернет-мошенничества – на сайтах о продаже различных товаров, в социальных сетях запросили 

данные счета, паспортные данные, номера пластиковых карт и пин-кодов.   
• Не перечисляйте предоплату неубедившись в надежности продавца.
• В социальных сетях никому не сообщайте данные счета, паспортные данные, номера пластиковых 

карт, пин-кодов, данные для входа в интернет-банк (логин и пароль).
• Не привязывайте к аккаунту в социальных сетях кредитную карту или интернет-кошелек.
С использованием устройств, запоминающих пин-код Вашей пластиковой карты – использование на-

кладной клавиатуры, которая запоминает нужные цифры пластиковой карты.   
Внимательно осматривайте банкомат, которым собираетесь воспользоваться. Наиболее надежно снимать 

деньги со счета карты в отделениях банка.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ:
Полиция дежурная часть – 102, 4-46-66 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
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ЛАТИНИЦА

КЕЛЕЛІ ОТЫРЫС
Осы аптада аудан әкімі Бауыржан Асанов аудандық мәслихат депутаттарымен кездесті. 

Алдымен аудан басшысы депутаттарды жаңа жыл мерекесімен құттықтап, аудан басшылығына 
бірауыздан қолдап, сенім білдіргендеріне алғысын білдірді. Сонымен қатар өзінің кіріспе сөзінде 
бүгінгі кездесудің мәні мен маңызына тоқтала келіп, депутаттармен жан – жақты танысты.

Өз кезегінде әрбір депутат өз округтері бойынша атқарылып жатқан істермен қатар 
шешілмеген мәселелерді рет – ретімен көтерді. Оларды атап айтқанда халықтың әл – ауқатын 

көтеру, жол, ауыз су, саябақ, көшелерді жарықтандыру, жаңадан балабақша ашу, ауылдық 
жерлерді абаттандыру, қатты тұрмыс қалдықтарын шығару, тұрғын үй салу мәселесі тағы да 
басқа өзекті мәселелер болды.

Өз сөзінде аудан басшысы Бауыржан Қоңырбайұлы тек қана бюджеттен бөлінген қаражатқа 
қарап отырмай,  Елбасының «Рухани жаңғыру»  атты бағдарламасын қолдап қана қоймай, 
оны жүзеге асыру, ауданға демеушілерді тарту жөнінде депутаттарды белсене жұмыс істеуге 
шақырды. Аудан әкімі аталмыш мәселелер бойынша алдағы уақытта бірлесе жұмыстар 
жасалатындығына сенім білдірді. Мазмұнды кездесу жасағандары үшін халық қалаулыларына 
ризашылықтарын білдірді.

Гүлнұр ОҢАЛЫСҚЫЗЫ

АУДАНДЫҚ ӘКІМДІКТЕ

С рабочим визитом
5 января Абайский район с рабочим визитом посетил депутат Мажилиса Парламента РК 

Сапархан Омаров. В поездке его сопровождал аким района Б.К.Асанов, секретарь районного 
маслихата Б.А.Цай, заместитель председателя областного филиала партии «Нұр Отан» Н.Ж. 
Бекбатыров, первый заместитель председателя районного филиала «Нұр Отан» Н.Р.Адашев.

Первым пунктом посещения стал мясоперерабатывающий комбинат «Волынка» в г.Абай. 
Руководитель  предприятия Д.М.Сакенов продемонстрировал мажилисмену производственные 
помещения и рассказал о дальнейших планах развития. Напомним, что предприятие было от-
крыто летом прошлого года и сейчас мясоперерабатывающий комбинат выпускает более 100 

видов колбасных изделий.  Мажилисмену рассказали о том, что строительство колбасного цеха 
началось в 2014 году.  С помощью средств государственной поддержки предприятию провели 
инженерно-коммуникационную инфраструктуру, сделали ремонт дорог, ведущей к предприятию.   
В городе Абай депутат посетил девятиэтажный дом по улице 10 лет Независимости РК, город-
ской парк культуры и отдыха, строящийся плавательный бассейн. В Коксунском сельском округе 
С.Омаров посетил крестьянское хозяйство «Шанс». В прошлом году в передовом хозяйстве 
зафиксирован рост животноводческой продукции, перевыполнены планы по уборке картофеля, 
зерновых и овощных культур и др. Руководитель хозяйства Игорь Жабяк продемонстрировал  
народному избраннику картофелехранилище,  рассказал о процессе разведения лошадей, 
дальнейших планах развития. 

Соб.корр.

31 декабря 
аким района 
Б.К.Асанов по-
сетил несколько 
объектов в го-
роде Абай. Его 
сопровождали 
секретарь рай-
онного масли-
хата Б.А.Цай, 
з а м е с т и тел и 
акима района, 
руководители  
коммунальных 
предприятий и 
государствен-
ных учрежде-
ний.

О с н о в н а я 
цель поездки 
а к и м а  р а й о -
на - это озна-
к о м л е н и е  с 
проблемными 
вопросами го-
рода, создание 
усл овия  для 
к омфортного 
проживания граждан.

Первым пунктом в графике посещения 
стал плавательный бассейн, который скоро 
распахнет свои двери для абайцев. На первом 
этаже главе района продемонстрировали 
бассейн, раздевалки, душевые комнаты, 
гардероб, комнату для охраны. На втором 
этаже Б.Асанов  внимательно осмотрел тре-
нажерный зал, массажный кабинет и другие 
комнаты для занятий спортом. Безусловно, 
открытие спортивного объекта станет боль-
шим событием в жизни города, поэтому все 
усилия направлены на, чтобы бассейн отвечал 
всем современным стандартам. Спустившись 
в подвал, глава района осмотрел тепловую и 
водопроводную системы здания. 

В ходе осмотра детской игровой площад-
ки на 3 микрорайоне, Бауржан Конирбаевич 
поговорил с председателем КСК «Виктория» 
М.Фролкиной о теплоснабжении курируемых 
ею домов. Чтобы наглядно убедиться в этом, 
глава района осмотрел подвал дома №15 на 
3 микрорайоне. 

Пройдя в следующий двор, Б.Асанов за-
тронул тему санитарного состояния и обратил 
внимание на ветхие ограждения мусорной 
контейнерной площадки. Этот вопрос был 
взят на контроль.  Поздравляя с наступающим 
Новым годом владельцев частных магазинов, 
глава района интересовался ассортиментом 
товаров, а также ценами на продукты питания. 

Местные власти готовятся к предстояще-

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ
Приоритет – улучшение жизни граждан

му весеннему периоду. Чтобы удержать в узде 
весенние ручьи, вырыт противопаводковый 
вал, расположенный на 3 микрорайоне. За-
меститель акима района М.С.Магзин и руково-
дители коммунальных предприятий показали 
вал акиму района.

В этот же день глава района осмотрел 
детские игровые площадки на 2 микрорайоне, 
здесь он встретился с председателем КСК 
«Мечта» Е. Кондратенко. Проезжая по улице 
Ленина, аким района заметил отсутствие 
мусорных контейнеров. Он дал поручения 
подчиненным разобраться с этим вопросом и 
разъяснить жильцам частного сектора о необ-
ходимости установки мусорных контейнеров.

Аким района осмотрел детские игровые 
площадки по улице Промышленная, Карла 
Маркса, Проспект Победы и др. Совершая 
объезд четвертого микрорайона города, 
аким обсудил возможность установки новых 
детских площадок. Стоит отметить, что в со-
ответствии с Генпланом города на 4-ом микро-
районе  планируется построить физкультурно-
оздоровительный комплекс и детский сад. 

Внимательно глава района ознакомился с 
проведенными работами по благоустройству 
территории  городского стадиона «Жигер». Он 
побывал в тренажерном зале «Скиф», осмо-
трел залы для занятий спортом , душевые и 
раздевалки. 

В завершение рабочей поездки Бауржан 
Конирбаевич посетил участковый пункт по-
лиции №3 УВД Абайского района.

В центре внимания – 
стратегический объект

3 января аким района Б.К.Асанов с рабочим визитом посетил ГРЭС ТОО «Казахмыс Энер-
джи». Директор предприятия Владимир Черепанов рассказал главе района о работе электро-
станции, модернизации основного оборудования, дальнейших планах развития. 

Также были обсуждены противопаводковые мероприятия на ГРЭС ТОО «Казахмыс Энер-
джи», выполнение ремонтной программы в 2017 году, инвестиционная программа на 2018 год 
и др. Аким район посетил котельный и турбинный цеха, главный щит управления.

Соб.корр.
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ЖАҢА ЖЫЛ

30 декабря в районном доме культуры прошла Благотворительная елка акима Абай-
ского района. На торжественное мероприятие были приглашены 50 детей из разных 
уголков района - сироты, малыши из многодетных и неполных семей, дети с особыми 
потребностями и другие.

В фойе возле елочки ребят встречали сказочные герои Леди Wi-Fi и Fi-Wi, герои из м/ф 
«Холодное сердце» - Эльза, Анна и Снеговик Олофф, феи и другие.

Праздник начался. Вокруг большой елки ребята водили хороводы, пели песни, танцевали. 
Каждый желающий мог принять участие в различных конкурсах.  

С наступающим праздником детей, пришедших на елку, поздравил аким Абайского района 
Бауржан Конирбаевич Асанов:

- Вы родились в свободном, независимом Казахстане, в стране, где стремятся создать 
для вас самые лучшие условия для учебы, развития и отдыха. Вам выпало огромное счастье 
расти в такое время, все дороги для вас открыты. Поздравляю с наступающим Новым годом! 

Будьте здоровыми, счастливыми и веселыми. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты! – 
пожелал ребятам Глава района.

Ребятам показали замечательную сказку «Новогодние приключения Деда Мороза». Артисты 
районного Дома культуры подготовили веселые конкурсы и викторины. Дети побывали в под-
водном царстве и на просторах Всемирной паутины, спасали Дедушку Мороза и отвечали на 
вопросы.  От имени акима района детям вручили подарки- теплые куртки и угостили вкусным 
обедом с большим праздничным тортом.  

К.Блялов

В ОЖИДАНИИ СКАЗКИ НАЗАРДА КӘСІПКЕРЛІК НЫСАНДАР 
А б а й 

а у д а н ы н ы ң 
әкімі Бауыр-
жан Асанов 
қ а л а д а ғ ы 
коммуналдық 
павильон мен 
бірқатар биз-
нес нысанда-
рын аралады. 
Бүгінгі таңда 
қалада шағын 
және орта биз-
нес қарқынды 
д а м у д а . 
Қаламыздағы 
" С т е ж о к " 
ЖШС, "Волын-
ка" ЖШС, "Де-
метра 2005" 
Ж Ш С  ж ә н е 
басқа да нысандар өз кәсіптерін дөңгелетіп отыр. Кездесу барысында кәсіпкерлер аймакқ 
басшысын бизнес нысандарының жай-күйімен толықтай таныстырып, болашақ жоспарла-
рымен бөлісті. Мұнан кейін аудан басшысы бұрынғы тігін фабрикасына ат басын бұрды. Бұл 
жерде болашақта тігін фабрикасы қайта жаңғырмақ. Бауыржан Асанов кәсіпкерлер тарапынан 
жасалынып жатқан жұмыстарға риза болып, оларға әкімшілік тарапынан көмек қолын созуға 
әрдайым дайын екендіктерін білдірді. 

Сондай-ақ қалалық саябақ та аймақ басшысының назарынан құр қалған жоқ. Бүгінде 
саябақта коньки тебуге арналған сырғанақ алаңы да дайын болған. Енді үлкен жүк көліктері 
шанамен сырғанауға арналған төбешіккке қар үюде. Алдағы уақытта қала тұрғындары отба-
сымен коньки теуіп, сырғанақтан сырғанап, уақыттарын көңілді өткізе алады. 

Меруерт Арғын 

Балалар үшін жаңа жыл — ең сүйікті және көптен күткен мереке. Жаңа жыл қарсаңында 
бізде сиқырлы және қуанышты нәрсе болатыны туралы елестетеміз. Мерекелік көңіл-күй барлық 
жерде және, әрине, сүйікті адамдарға сыйлықтар. Балалар үшін Жаңа жыл — бұл нағыз ертегі.

Барша бала  асыға күткен  Жаңа жыл мерекесі "Аққу бөбекжайында" тосын сыйлар мен 
сиқыр, ғажайыптарға толы болды. Әсем безендірілген зал, әуелете қойылған көңілді музыка 
әуені мен «Шырша сұлу», жарқ-жұрқ еткен отшашу, «Бауырсақ» пен «Ну, погоди», «Эльза мен 
Анна», «Аяз» ертегілерінің театрландырылған көріністері және қу түлкі, қоян, қасқыр, аю, ит, сиыр 
мен тауық, мыстан кемпір, сиқыршы мен сайқымазақ қатынасуындағы  «Цирк» қойылымдары 
мерекені қыздыра түсті. 

Балалар орындауындағы «Жұлдыздар», «Ах, зима», «Ақшақарлар», «Үнділер», «Жануар-
лар» билері, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде айтылған тақпақтар мен әндер мерекеге 
ерекше мән берді.

Балалар үшін ата-аналар қолдауымен жасалған сыйлықтар, арман-тілегіміз орындалады 
деп ойлайтын олардың ертегіге деген сенімдерін ұлғайтты.

З.Саттарова
"Аққу бөбекжай" КМҚК тәрбиешісі 

РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ

4 января аким района Б.К.Асанов совершил объезд государственных учреждений, рас-
положенных в городе Абай, и ознакомился с условиями работы сотрудников. Встретился с 

руководителями, обсудил актуальные вопросы.Глава района также посетил филиал Народного 
Банка, управление по охране общественного здоровья. 6 января аким района Б.К.Асанов с 

рабочей поездкой посетил п.Топар. Глава района ознакомился с деятельностью ТОО «То-
парские теплицы», ИП «Жуматаева»,  нескольких социальных объектов, посетил топарский 
отдел полиции, мечеть, центральную районную больницу, осмотрел тепловые сети по улицам 
Хмельницкого, Макарова.

Конструктивный диалог
9 января под председательством акима района Б.К.Асанова  прошла встреча с предпри-

нимателями, посвященная мерам государственной поддержки, в которой   приняли участие 
руководители государственных учреждений и организаций.

 О развитии предпринимательства в регионе участникам встречи рассказал директор 
филиала Палаты предпринимателей Абайского района А.К.Сейлов. Руководитель районного 
отдела сельского хозяйства А.Д.Санаубаров проинформировал предпринимателей о государ-
ственной поддержке в аграрном секторе. С докладами  выступили и.о. руководителя отдела 
предпринимательства и промышленности А.К.Шакенова,  и.о.директора Центра занятости 
Ж.Д. Молдабаева. 

Глава района призвал предпринимателей работать вместе. Разговор получился продук-
тивным и обстоятельным. Была определена стратегия развития предпринимательства, про-
анализированы проблемы, препятствующие развитию.

ЖАҢА ЖЫЛДА ЖАҢА НҰР
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Жаңа жыл мерекесі қарсаңында Абай 
ауданының әкімі Бауыржан Асанов аудан 
ардагерлерімен кездесті. 

Аймақтағы атқарылған және атқарылып 
жатқан іргелі істердің аясында ардагерлерді сөз 
етпеу мүмкін емес. Жасында бейнет етіп, бүгінде 
зейнетін көріп отырған ел ағалары ауданда 
атқарылған әр іске ақылын айтып, бағасын 
беріп, ауданның өсіп көркеюіне зор ықпалын 
тигізуде. Мерекелік қабылдауда өңір басшы-
сы ардагерлерді құттықтап, ауданымыздың 
қоғамдық өміріне белсене араласып, түрлі 
салада еңбек етіп, үлгі-өнеге болып жүрген 
қарттарға алғысын жеткізді. 

« С і з д е р д і ң  б е л с е н д і л і к т е р і ң і з , 
отансүйгіштіктеріңіз бен жүректеріңіздің 
кеңдігіне қайранмын, - деп атап өтті Бау-

АУДАН АРДАГЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ 
ыржан Қоңырбайұлы. – Жастарыңыз бен 
денсаулықтарыңызға қарамай сіздер әлі 
де қоғам өміріне белсене араласасыз-

дар. Біз сіздердің көргендеріңіз бен берген 
ақылдарыңызды бағалаймыз. Оның біздің 
өңірді дамыту үшін маңызы зор». 

Қонақтар алдында құттықтау сөз сөйлеген 
аудан басшысы өткен жылда елімізде, ауда-
нымызда атқарылған жұмыстар мен игерілген 
істерге, қол жеткізген табыстарға тоқталып, 
алдағы жылы мұнан жоғары жетістіктерге 
жету жолында берекелі еңбек ете беруге 
тілектестігін білдірді. 

Бұдан соң сөз алған ардагерлер аудан 
әкімі қолға алып отырған игілікті істерді 
толық қолдай отыра, өз кезектерінде жарық, 
жылу, жол мәселесі секілді біраз жайттар-

ды қозғады. Айта кету керек, ардагерлер 
қала  көшелеріндегі жарықтың жоқтығы мен 
тақтайдай тегіс жолдың жоқтығына налыды. 

Қыс мезгілінде жолдың ой-шұқыры қармен 
тегістеліп жататындықтан, бәрі жақсы болып 
көрінер, бірақ, көктем келіп, қар еріп, жаз 
шыққанда жолдың ой-шұңқыры мен шаңы 
шығып жататыны ақиқат. Орталық көшелерде 
сөзім жоқ, олар көңілден шығады. Ал, шет 
жақтардағы жолдарға көңіл аударарсыздар 
деп ойлаймын» - деді қарт ана Қ. Жұманбаева.

Қала берді, зейнеткерлер қаламыздағы 
электр энергиясы мен жылу бағасының 
да шамадан тыс артқанын жайып салды. 
Бүгінгі таңда монополистер қымбатшылықты 
қолдан туындатып отыр дейді ардагер Н. 
Дудкин. Алайда, бұл мәселелерөз ретімен 

шешілетініне сенім білдірді.
Алқалы басқосуда осындай жәйттарды 

қозғаған қадірменді қарттар алдағы уақытта 

аудан әкімінің іс-қызметіне сәттілік тіледі, қай 
уақытта болсын оған қолдау көрсететіндіктерін 
білдірді. Кездесуде аудан басшысы ардагер-
лермен көтерілген мәселелерге жауап берді.  

Аймақ  басшысы өз  сөз інде  атап 
көрсеткендей, бұл кездесу қоғамға мол еңбек 
сіңірген аға буын өкілдеріне тағы да алғыс 
білдіруге және оларға жан-жақты көмек 
көрсетуге мүмкіндік беріп отыр. Ілкімді басқосу 
соңында Бауыржан Қоңырбайұлы ардагерлер-
мен естелік суретке түсіп, дастархан басынан 
дәм татты. Ақсақалдарымыз дастархан басын-
да емін-еркін сырласып бір жадырап қалды.

М.Балкеева

Новогодние праздники волшебным об-
разом превратили г.Абай в настоящую сказку. 
Особенное очарование он обретает в вечер-
нее время, когда празднично украшенные зда-
ния государственных объектов, жилых домов и 

различных магазинов сияют своей красотой. И 
взрослые, и дети не узнают любимый город. К 
огромной радости детворы фигуры Деда Мо-
роза и Снегурочки, сказочных героев украсили 
площадь возле ДК г.Абая. Словно сказочные 
охранники они сторожат зеленую красавицу. И 
именно здесь, в ночь с 31 декабря на 1 января 
прошло праздничное мероприятие, посвя-
щенное встрече Нового года. В нем приняли 
участие аким Абайского района Б.К.Асанов, 
секретарь районного маслихата Б.А.Цай, 
руководители государственных учреждений, 
ветераны труда и молодежь.

В этот вечер хорошее настроение жителям 

САМАЯ ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ

поднимали Дед Мороз и Снегурочка, снего-
вики и елочки.

Изюминкой новогодней ночи в г.Абай 
стал парад елочек, в центре которого гордо 
прошел молодой и задорный 2018 год. Под за-
жигательную музыку забавные елочки, Деды 
Морозы и Снегурочки синхронно двигались 
на площади. Как и подобает, главных героев 
торжества – Деда Мороза и Снегурочку до-
ставили к месту торжества на волшебной 
карете, запряженной лошадкой. Громкими 
аплодисментами абайцы встретили появ-
ление на площади главного символа года  - 
фигуру Собаки, привезенной на площадь на 
сказочных санях. Как отмечают астрологи, год 

собаки при-
несет много 
положитель-
ных измене-
ний и ярких 
событий. 

С поздра-
вительной ре-
чью выступил 
аким района 
Б а у р ж а н 
Асанов, кото-
рый пожелал 
а ба й ц а м  в 
новом 2018 
году счастья, 
здоровья, до-

статка и мирного неба над 
головой. 

В этом году мы отмечаем 
20-летие Астаны. Право запу-
стить  логотип с юбилейной да-
той  предоставили акиму района 
Бауржану Асанову  и Почетному 
гражданину Абайского района 
Николаю Дудкину. 

Яркий салют осветил ноч-
ное небо. Новогодняя ночь 
зарядилась энергией добра, 
счастья и хорошего настроения. 
Участники театрализованно-
го представления пригласили 
всех поучаствовать в хороводе. 
Под гром праздничного салюта 
каждый загадал свое заветное 
желание. В ночном небе, оза-
ряя все вокруг, распускались 
цветы, причудливые фигуры. 
Торжество продолжилось празд-
ничной дискотекой.

Дружно веселясь в ново-
годнюю ночь, абайцы в оче-
редной раз продемонстри-
ровали свою сплоченность .  

К.БЛЯЛОВ

Новогодние праздники в сельском округе 
Ильичевский начались с 26  декабря.  Самым 
главным событием стала новогодняя елка  
акима села «Жаңа жылдағы 
шырша оқиғасы» («Новогодние 
приключения Елки») для детей 
из малообеспеченных семей 
и сирот.

Аким села Еркн Хасенович 
Байтурсынов выступил перед 
детьми, поздравил ребят с 
наступающим Новым годом, 
пожелал быть светлыми и до-
брыми и обязательно верить 
в чудеса.

Герои главного новогодне-
го мероприятия — Дед Мороз и 
Ақшақар, с помощью любимых 
детских героев Клоуна Дон 
и Клоуна Дин отправились 
в новогоднее приключение, 
которое устроили для ребят 
Снежная Королева, Кикимора, 
Баба Яга и Леший.

Коварные герои с помо-
щью своих уловок заманили 
Елку в свои сети и преврати-
ли ее в Елку Заговоренную, 

ПРАЗДНИК В ЮБИЛЕЙНОМ
лишая ее главной 
силы – Радости. 
Именно с ее по-
мощью они плани-
ровали завладеть 
детскими мечтами 
и испортить ново-
годний праздник.

При помощи 
детей, наши ге-
рои восстановили 
картинку прошлого 
и узнали, что про-
изошло с Радо-
стью Елки, почему 
в ней произошли 
столь ужасные из-
менения.

Но Дин и Дон, 
даже с помощью 
волшебства, спра-
виться с пробле-
мой не могли, вот 
здесь и пришли 

на помощь наши маленькие участники. Их 
задачей было аккумулировать добрую энер-
гию с помощью игр, танцев, загадок и других 
способах разряжения зла.

Конечно, все получилось, количество на-
копленной доброй энергии победила чары 
Снежной Королевы. Елка снова превратилась 
в Радостную Елку и Дед Мороз подарил ее 
детям.

Новогодняя елка  акима села для детей из 
малообеспеченных семей и сирот проводится 
ежегодно. Благодаря помощи спонсоров, а 
в этом году спонсором данного торжества 
выступил глава КХ «Шанс» Жабяк Игорь 
Васильевич, Новогодняя елка стала тради-
ционным ежегодным мероприятием,   ведь 
создавать для детей праздник – это просто 
и одновременно сложно, но очень важно, так 
как помогает детям верить в чудеса не смотря 
ни на что…

К. Раймагамбетова 
главный специалист ГУ «Аппарат акима 

села Юбилейное»
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Абай аудандық мәслихатының 2017 жылғы 14 
желтоқсандағы 23 кезекті  сессиясының №23/236 ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде 2017 жылғы 29 желтоқсанда  4525 болып 

тіркелген
2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  бюджет  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. 2018–2020 жылдарға арналған  аудандық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 
көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 8 122 174 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 960 974 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 14 615 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 27 942 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 6 118 643 мың теңге;
2) шығындар – 8 122 174 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) – 14 951 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – алу 14 951 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 61 328 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 76 279 мың теңге;
бюджет қаражаттарының  пайдаланатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. Аудандық бюджет түсімдерінің құрамында 2018 жылға арналған жоғары тұрған бюджеттерден берілетін нысаналы 

трансферттер мен  бюджеттік кредиттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 
3. 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер 

бюджеттеріне берілетін субвенциялардың мөлшері 489 080 мың теңге сомасында қарастырылсын, оның ішінде:
Абай қаласы – 340 008 мың теңге; 
Топар кенті – 91 585 мың теңге;
Южный кенті – 17 226 мың теңге;
Қарабас кенті –  19 980 мың теңге;
Дубовка ауылдық округі – 20 281 мың теңге.
4. Аудандық бюджет шығыстарының құрамында 2018 жылға арналған  аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, 

ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер 5 қосымшаға сәйкес ескерілсін.
Аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер бюджеттеріне берілетін көрсетілген нысаналы 

трансферттер сомаларын бөлу Абай ауданы әкімдігі қаулысының негізінде анықталады.
5. 2018 жылға аудандық бюджеттен қаржыландырылатын, ауылдық  жерлерде  жұмыс  істейтін денсаулық сақтау, 

әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария саласындағы азаматтық қызметшілеріне, қалалық 
жағдайда қызметтің  осы түрлерімен айналысатын азаматтық қызметшілердің жалақыларымен және мөлшерлемелерімен 
салыстырғанда  кемінде  жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылары мен тарифтік мөлшерлемелер  белгіленсін. 

6.  Абай  ауданы  әкімдігінің  2018 жылға арналған резерві  20 000 мың теңге сомасында бекітілсін.
7. 2018 жылға арналған аудандық бюджетті атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік 

бағдарламалардың тізбесі 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
8. 2018 жылға  арналған  аудандық  бюджетте  аудандық  маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық  округ  әкімінің  аппа-

раттары  бойынша  шығындар 7 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
9.  2018 жылға арналған  аудандық бюджетте жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің аудандық 

маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында бөлінуі 8 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
10. Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы                                                             О. Панасиди
Абай аудандық мәслихаттың хатшысы                     Б. Цай 

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы 
№23/236 шешіміне 1 қосымша

2018 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 8 122 174

1 Салықтық түсімдер 1 960 974

01 Табыс салығы 814 021

2 Жеке табыс салығы 814 021

03 Әлеуметтік салық 560 200

1 Әлеуметтік салық 560 200

04 Меншікке салынатын салықтар 506 538

1 Мүлікке салынатын салықтар 303 616

3 Жер салығы 174 433

4 Көлік құралдарына салынатын салық 24 418

5 Бірыңғай жер салығы 4 071

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 67 695

2 Акциздер 2 874

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 25 589

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 39 063

5 Ойын бизнесіне салық 169

07 Басқа да салықтар 167

1 Басқа да салықтар 167

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

12 353

1 Мемлекеттік баж 12 353

2 Салықтық емес түсімдер 14 615

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13 163

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 272

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 2 891

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

19 

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

19

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 1 433

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 27 942

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 156

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 156

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 21 786

1 Жерді сату 21 502

2 Материалдық емес активтерді сату 284

4 Трансферттердің түсімдері 6 118 643

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 6 118 643

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 6 118 643

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 8 122 174

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 648 346

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 324 217

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20 772

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20 272

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 127 184

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 123 294

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 890

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 176 261

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

174 261

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 000

2 Қаржылық қызмет 20 577

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 20 577

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

11 786

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250

005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 303 552

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

РЕШЕНИЕ 23  очередной сессии Абайского районного 
маслихата от  14 декабря  2017 года  №23/236

Зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 29 декабря 

2017 года за №4525
О  районном  бюджете  на  2018-2020  годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан 

от  23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Абайский 
районный маслихат РЕШИЛ:

1. 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  – 8 122 174 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 1 960 974 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 14 615 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 27 942 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  –  6 118 643 тысяч тенге;
2) затраты  – 8 122 174 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 – 14 951 тысяч тенге;
6)  финансирование  дефицита  (использование  профицита) 
бюджета – минус 14 951 тысяч тенге:
поступление  займов –  61 328 тысяч тенге;
погашение  займов – 76 279 тысяч тенге;
используемые  остатки  бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть в составе поступлений районного бюджета на 2018 год  целевые  трансферты  и бюджетные кредиты из вы-

шестоящих бюджетов согласно приложению 4.
3. Предусмотреть в районном бюджете на 2018 год объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты 

городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, в сумме 489 080 тысяч тенге, в том числе:
городу Абай – 340 008 тысяч тенге;
поселку Топар – 91 585 тысяч тенге;
поселку Южный – 17 226 тысяч тенге;
поселку Карабас – 19 980 тысяч тенге;
Дубовскому сельскому округу – 20 281 тысяч тенге.
4. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2018 год  предусмотрены целевые  трансферты бюджетам 

городов районного значения, сел, поселков, сельских округов из районного бюджета согласно    приложению 5.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов бюджетам городов районного значения, сел, поселков, сельских 

округов определяется на основании постановления акимата Абайского района.
5. Установить на 2018 год гражданским служащим в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, 

культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местности, финансируемых из районного бюджета, повышенные 
не менее  чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками 
гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.

6.  Утвердить  резерв  акимата Абайского района на 2018 год в сумме 20 000 тысяч тенге.
7.  Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного 

бюджета на 2018 год согласно приложению 6.
 8. Утвердить в районном бюджете на 2018 год затраты по аппаратам акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа согласно приложению 7.
 9. Утвердить в районном бюджете на 2018 год распределение трансфертов  органам  местного самоуправления между 

городами районного значения, селами, поселками, сельскими округами согласно приложению 8.
 10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

Председатель  сессии                                                 О. Панасиди
Секретарь  Абайского районного  маслихата                                    Б. Цай

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

Районный бюджет на 2018 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 8 122 174

1 Налоговые поступления 1 960 974

01 Подоходный налог 814 021

2 Индивидуальный подоходный налог 814 021

03 Социальный налог 560 200

1 Социальный налог 560 200

04 Налоги на собственность 506 538

1 Налоги на имущество 303 616

3 Земельный налог 174 433

4 Налог на транспортные средства 24 418

5 Единый земельный налог 4 071

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 67 695

2 Акцизы 2 874

3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 25 589

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 39 063

5 Налог на игорный бизнес 169

07 Прочие налоги 167

1 Прочие налоги 167

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

12 353

1 Государственная пошлина 12 353

2 Неналоговые поступления 14 615

01 Доходы от  государственной собственности 13 163

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

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 2 891

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 19 

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 19

06 Прочие неналоговые поступления 1 433

1 Прочие неналоговые поступления  1 433

3 Поступления от продажи основного капитала 27 942

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 156

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 156

03 Продажа земли и нематериальных активов 21 786

1 Продажа земли 21 502

2 Продажа нематериальных активов 284

4 Поступления трансфертов 6 118 643

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 6 118 643

2 Трансферты из областного бюджета 6 118 643

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч тенге)

Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 8 122 174

01 Государственные услуги общего характера 648 346

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 324 217

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20 772

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 20 272

003 Капитальные расходы государственного органа 500

122 Аппарат акима района (города областного значения) 127 184

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 123 294

003 Капитальные расходы государственного органа 3 890

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 176 261

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, поселка, села, сельского округа 174 261

022 Капитальные расходы государственного органа 2 000

2 Финансовая деятельность 20 577

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 20 577

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

11 786

003 Капитальные расходы государственного органа 250

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

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 303 552

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 35 325
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001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, 

бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
34 622

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 703

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 26 858

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

21 568

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

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

224 608

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

23 237

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 201 371

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 16 761

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 471

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

02 Қорғаныс 14 324

1 Әскери мұқтаждар 8 727

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

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

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 5 597

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

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

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

779

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 11 865

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11 865

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

11 865

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 11 865

04 Білім беру 3 440 657

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 28 691

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 28 691

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 28 691

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 995 949

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 893 433

003 Жалпы білім беру 2 767 681

006 Балаларға қосымша білім беру 125 752

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 102 516

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру     102 516

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 416 017

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 416 017

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 751

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

127 742

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

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

33 289

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 237 019

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 1 940

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 406 971

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 28 322

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 24 859

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 24 859

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 463

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 3 463

2 Әлеуметтік көмек 312 037

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 312 037

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 89 912

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

5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 719

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

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 577

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 75 094

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 29 489

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 66 612

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 66 612

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

45 295

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 018

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  4 310

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

15 297

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру  692

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 861 764

1 Тұрғын үй шаруашылығы 155 594

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 124 811

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау 60 062

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 64 749

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

30 783

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды үйымдастыру 27 264

033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту  және (немесе) жайластыру 1 000

049 Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізу 2 519

2 Коммуналдық шаруашылық 1 703 629

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі  1 658 940

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту  1 333 968

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 324 972

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

44 689

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 25 000

014 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 17 238

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру 2 451

3 Елді-мекендерді көркейту 2 541

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

2 541

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 541

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 600 281

1 Мәдениет саласындағы қызмет 308 855

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 308 855

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 308 855

2 Спорт 150 613

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 12 576

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8 008

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

1 593

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 250

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

008 Cпорт объектілерін дамыту 138 037

3 Ақпараттық кеңістік 91 422

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 91 422

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12 436

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 77 110

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

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 49 391

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 49 391

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

34 622

015 Капитальные расходы государственного органа 703

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 26 858

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

21 568

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

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

224 608

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

23 237

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 201 371

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 16 761

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и про-
мышленности

11 471

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

02 Оборона 14 324

1 Военные нужды 8 727

122 Аппарат акима района (города областного значения) 8 727

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 8 727

2 Организация  работы по чрезвычайным ситуациям 5 597

122 Аппарат акима района (города областного значения) 5 597

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

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

779

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  11 865

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11 865

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

11 865

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11 865

04 Образование 3 440 657

1 Дошкольное воспитание и обучение 28 691

464 Отдел образования района (города областного значения) 28 691

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 28 691

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  2 995 949

464 Отдел образования района (города областного значения) 2 893 433

003 Общеобразовательное обучение 2 767 681

006 Дополнительное образование для детей 125 752

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 102 516

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 102 516

9 Прочие услуги в области образования 416 017

464 Отдел образования района (города областного значения) 416 017

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 751

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

127 742

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

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

33 289

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 237 019

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 940

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 406 971

1 Социальное обеспечение 28 322

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 24 859

005 Государственная адресная социальная помощь 24 859

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 463

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 3 463

2 Социальная помощь 312 037

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 312 037

002 Программа занятости 89 912

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

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 12 026

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

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  75 094

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 29 489

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 66 612

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 66 612

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

45 295

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

021 Капитальные расходы государственного органа 4 310

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

15 297

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 692

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 861 764

1 Жилищное хозяйство 155 594

467 Отдел строительства района (города областного значения) 124 811

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда 60 062

004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 64 749

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

30 783

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 27 264

033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 000

049 Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

2 Коммунальное хозяйство 1 703 629

467 Отдел строительства района (города областного значения) 1 658 940

006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 1 333 968

058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 324 972

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

44 689

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 25 000

014 Развитие благоустройства городов и населенных пунктов 17 238

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

2 451

3 Благоустройство населенных пунктов 2 541

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

2 541

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 541

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  600 281

1 Деятельность в области культуры 308 855

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 308 855

009 Поддержка культурно-досуговой работы 308 855

2 Спорт 150 613

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 12 576

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 8 008

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 об-
ластных спортивных соревнованиях 

1 593

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 250

467 Отдел строительства района (города областного значения) 138 037

008 Развитие объектов спорта 138 037

3 Информационное пространство 91 422

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 91 422

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 12 436

007 Функционирование районных (городских) библиотек 77 110

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 49 391

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 49 391
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001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
25 047

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 750

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10 051

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 13 543

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

158 223

1 Ауыл шаруашылығы 144 277

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 44 164

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 44 164

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 16 000

010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 16 000

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 84 113

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 627

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 290

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 1 474

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 43 486

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

15 000

6 Жер қатынастары 2 627

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 2 627

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2 627

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 11 319

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

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 11 319

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 156

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 156

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 11 156

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 156

12 Көлік және коммуникация 210 929

1 Автомобиль көлігі 177 934

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

177 934

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 31 204

045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу 146 730

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 тасымал-
дарын субсидиялау

32 995

13 Басқалар 31 432

9 Басқалар 31 432

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 432

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

11 432

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 726 120

1 Трансферттер 726 120

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 726 120

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

202 614

038 Субвенциялар 489 080

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 34 426

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 С о м а 
( м ы ң 
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

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 14 951

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -  14 951

Қарыздар түсімдері 61 328

Қарыздарды  өтеу 76 279

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

16 Қарыздарды  өтеу 76 279

1 Қарыздарды  өтеу 76 279

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 76 279

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

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №23/236 шешіміне 2 қосымша

2019 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 5 605 071

1 Салықтық түсімдер 1 606 655

01 Табыс салығы 483 964

2 Жеке табыс салығы 483 964

03 Әлеуметтік салық 515 426

1 Әлеуметтік салық 515 426

04 Меншікке салынатын салықтар 511 410

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

25 047

003 Капитальные расходы государственного органа 750

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10 051

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 13 543

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

158 223

1 Сельское хозяйство 144 277

462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 44 164

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского хозяйства 44 164

467 Отдел строительства района (города областного значения) 16 000

010 Развитие объектов сельского хозяйства 16 000

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 84 113

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 627

003 Капитальные расходы государственного органа 5 290

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 1 474

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 43 486

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

15 000

6 Земельные отношения 2 627

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 2 627

007 Организация работ по зонированию земель 2 627

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

11 319

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

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  11 319

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 156

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 156

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 11 156

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 11 156

12 Транспорт и коммуникации 210 929

1 Автомобильный транспорт 177 934

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

177 934

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 31 204

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов 146 730

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 внутрирай-
онным сообщениям 

32 995

13 Прочие 31 432

9 Прочие 31 432

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 11 432

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 11 432

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 726 120

1 Трансферты 726 120

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 726 120

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

202 614

038 Субвенции 489 080

051 Трансферты органам местного самоуправления 34 426

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 С у м м а 
( т ы с я ч 
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

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

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 14 951

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 14 951

Поступление займов 61 328

Погашение займов 76 279

Используемые остатки бюджетных средств 0

16 Погашение займов 76 279

1 Погашение займов 76 279

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 76 279

005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 76 279

Приложение 2 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  №23/236

Районный бюджет на 2019 год
Категория С у м м а 

( т ы с я ч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 5 605 071

1 Налоговые поступления 1 606 655

01 Подоходный налог 483 964

2 Индивидуальный подоходный налог 483 964

03 Социальный налог 515 426

1 Социальный налог 515 426

04 Налоги на собственность 511 410
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1 Мүлікке салынатын салықтар 297 963

3 Жер салығы 181 746

4 Көлік құралдарына салынатын салық 27 505

5 Бірыңғай жер салығы 4 196

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 82 546

2 Акциздер 2 686

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 25 148

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 54 589

5 Ойын бизнесіне салық 123

07 Басқа да салықтар 91

1 Басқа да салықтар 91

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

13 218

1 Мемлекеттік баж 13 218

2 Салықтық емес түсімдер 14 672

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 10 686

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 682

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 4

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 986

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 986

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 27 377

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 782

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату  6 782

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 20 595

1 Жерді сату 20 095

2 Материалдық емес активтерді сату 500

4 Трансферттердің түсімдері 3 956 367

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 3 956 367

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3 956 367

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 5 605 071

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 371 761

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 266 260

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20 035

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20 035

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 93 319

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 93 319

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 152 906

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 152 906

2 Қаржылық қызмет 20 327

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 20 327

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

11 786

005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 85 174

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 30 731

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

30 731

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 20 852

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

20 852

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

22 120

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

22 120

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 11 471

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 471

02 Қорғаныс  9 738

1 Әскери мұқтаждар 8 321

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8 321

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 8 321

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру  1 417

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 1 417

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 638

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 4 865

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 4 865

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

4 865

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 4 865

04 Білім беру 3 633 700

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 428 260

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 25 691

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 25 691

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 402 569

037 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау 402 569

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 032 665

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2 931 649

003 Жалпы білім беру 2 805 897

006 Балаларға қосымша білім беру 125 752

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 101 016

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 101 016

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 172 775

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 172 775

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 334

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

123 876

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

33 289

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 281 844

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 5 071

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 1 608

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1 608

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 463

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 3 463

2 Әлеуметтік көмек 236 371

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 236 371

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 23 294

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

5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 719

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

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 577

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 75 094

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 20 441

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 40 402

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 40 402

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

38 692

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 018

1 Налоги на имущество 297 963

3 Земельный налог 181 746

4 Налог на транспортные средства 27 505

5 Единый земельный налог 4 196

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 82 546

2 Акцизы 2 686

3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 25 148

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 54 589

5 Налог на игорный бизнес 123

07 Прочие налоги 91

1 Прочие налоги 91

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

13 218

1 Государственная пошлина 13 218

2 Неналоговые поступления 14 672

01 Доходы от  государственной собственности 10 686

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 10 682

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 4

06 Прочие неналоговые поступления 3 986

1 Прочие неналоговые поступления  3 986

3 Поступления от продажи основного капитала 27 377

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 782

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 782

03 Продажа земли и нематериальных активов 20 595

1 Продажа земли 20 095

2 Продажа нематериальных активов 500

4 Поступления трансфертов 3 956 367

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 3 956 367

2 Трансферты из областного бюджета 3 956 367

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 5 605 071

01 Государственные услуги общего характера 371 761

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 266 260

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20 035

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 20 035

122 Аппарат акима района (города областного значения) 93 319

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 93 319

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 152 906

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, поселка, села, сельского округа 152 906

2 Финансовая деятельность 20 327

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 20 327

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне  11 786

005 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, свя-
занных с этим      

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 85 174

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 30 731

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

30 731

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 20 852

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

20 852

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

22 120

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

 22 120

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 11 471

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности  11 471

02 Оборона 9 738

1 Военные нужды 8 321

122 Аппарат акима района (города областного значения) 8 321

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 8 321

2 Организация  работы по чрезвычайным ситуациям 1 417

122 Аппарат акима района (города областного значения) 1 417

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 638

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  4 865

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 4 865

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

4 865

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 4 865

04 Образование    3 633 
700

1 Дошкольное воспитание и обучение 428 260

464 Отдел образования района (города областного значения) 25 691

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 25 691

467 Отдел строительства района (города областного значения) 402 569

037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения 402 569

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  3 032 665

464 Отдел образования района (города областного значения) 2 931 649 

003 Общеобразовательное обучение 2 805 897

006 Дополнительное образование для детей 125 752

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 101 016

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 101 016

9 Прочие услуги в области образования 172 775

464 Отдел образования района (города областного значения) 172 775

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 334

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

123 876

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

33 289

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 281 844

1 Социальное обеспечение 5 071

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 1 608

005 Государственная адресная социальная помощь 1 608

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 463

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 3 463

2 Социальная помощь 236 371

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 236 371

002 Программа занятости 23 294

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

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 12 026

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

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  75 094

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 20 441

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 40 402

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 40 402

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

38 692

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 1 018
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07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 541

2 Коммуналдық шаруашылық 5 000

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

5 000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 5 000

3 Елді-мекендерді көркейту 2 541

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

2 541

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 541

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 387 699

1 Мәдениет саласындағы қызмет 248 150

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 248 150

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 248  150

2 Спорт 10 304

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 10 304

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 586

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

1 593

3 Ақпараттық кеңістік 91 447

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 91 447

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12 436

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 77 135

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

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 37 798

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 37 798

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

24 747

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10 051

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 3 000

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

103 324

1 Ауыл шаруашылығы 90 864

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 27 826

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 27 826

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 63 038

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 210

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

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 1 474

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 43 486

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 12 460

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 12 460

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 12 460

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 739

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 10 739

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 10 739

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 10 739

12 Көлік және коммуникация 37 272

1 Автомобиль көлігі 5 000

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

5 000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 5 000

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 32 272

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

32 272

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымал-
дарын субсидиялау

32 272

13 Басқалар 31 432

9 Басқалар 31 432

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 432

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

11 432

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 725 050

1 Трансферттер 725 050

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 725 050

024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы ны-
саналы трансферттер

217 051

038 Субвенциялар 481 073

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 26 926

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

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

0

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 0

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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

16 Қарыздарды  өтеу 0

1 Қарыздарды  өтеу 0

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 0

005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 0

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 692

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 541

2 Коммунальное хозяйство 5 000

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

5 000

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 5 000

3 Благоустройство населенных пунктов 2 541

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

2 541

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 541

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  387 699

1 Деятельность в области культуры 248 150

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 248 150

009 Поддержка культурно-досуговой работы 248 150

2 Спорт 10 304

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 10 304

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 7 586

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 

1 593

3 Информационное пространство 91 447

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 91 447

005 Услуги по проведению государственной информационной политики  12 436

007 Функционирование районных (городских) библиотек 77 135

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 37 798

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 37 798

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

24 747

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10 051

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 3 000

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

103 324

1 Сельское хозяйство 90 864

462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 27 826

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского хозяйства 27 826

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 63 038

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 210

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 1 000

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 868

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 1 474

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 43 486

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 12 460

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 12 460

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  12 460

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 10 739

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 10 739

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 10 739

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 10 739

12 Транспорт и коммуникации 37 272

1 Автомобильный транспорт 5 000

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

5 000

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 5 000

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 32 272

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

32 272

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

32 272

13 Прочие 31 432

9 Прочие 31 432

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 11 432

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 11 432

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 725 050

1 Трансферты 725 050

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 725 050

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

217 051

038 Субвенции 481 073

051 Трансферты органам местного самоуправления 26 926

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование 0

Бюджетные кредиты 0

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

0

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 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 (ты-
сяч 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

16 Погашение займов 0

1 Погашение займов 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0

005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 0
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Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №23/236 шешіміне 3 қосымша
2020 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 5 778 509

1 Салықтық түсімдер 1 641 624

01 Табыс салығы 490 065

2 Жеке табыс салығы 490 065

03 Әлеуметтік салық 537 366

1 Әлеуметтік салық 537 366

04 Меншікке салынатын салықтар 513 636

1 Мүлікке салынатын салықтар 297 963

3 Жер салығы 181 746

4 Көлік құралдарына салынатын салық 29 731

5 Бірыңғай жер салығы 4 196

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі салықтар 86 323

2 Акциздер 2 686

3 Табиғи және басқа  да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 25 148

4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар 58 366

5 Ойын бизнесіне салық 123

07 Басқа да салықтар 91

1 Басқа да салықтар 91

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

14 143

1 Мемлекеттік баж 14 143

2 Салықтық емес түсімдер 14 668

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 10 682

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 10 682

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 986

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 3 986

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 27 377

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 782

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 6 782

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 20 595

1 Жерді сату 20 095

2 Материалдық емес активтерді сату 500

4 Трансферттердің түсімдері 4 094 840

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 4 094 840

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 4 094 840

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 5 778 509

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 383 210

1 Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар 275 205

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20 671

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20 671

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 96 031

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 96 031

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 158 503

001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 158 503

2 Қаржылық қызмет 20 361

489 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі 20 361

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

11 820

005 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 8 541

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер 87 644

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 31 461

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

31 461

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы бөлімі 21 420

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

21 420

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

22 932

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

22 932

494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 11 831

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 831

02 Қорғаныс 9 732

1 Әскери мұқтаждар 8 315

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8 315

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 8 315

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1 417

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 1 417

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 638

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 4 865

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 4 865

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

4 865

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету 4 865

04 Білім беру 3 978 892

1 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту 426 786

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 26 786

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 26 786

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 400 000

037 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау 400 000

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3 378 758

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 275 462

003 Жалпы білім беру 3 143 743

006 Балаларға қосымша білім беру 131 719

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 103 296

017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 103 296

9 Білім беру саласындағы өзге де қызметтер 173 348

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 173 348

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15 907

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

123 876

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

33 289

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру 286 553

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 5 071

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 1 608

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1 608

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3 463

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 3 463

2 Әлеуметтік көмек 239 830

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 239 830

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 23 294

Приложение 3 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236
Районный бюджет на 2020 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 5 778 509

1 Налоговые поступления 1 641 624

01 Подоходный налог 490 065

2 Индивидуальный подоходный налог 490 065

03 Социальный налог 537 366

1 Социальный налог 537 366

04 Налоги на собственность 513 636

1 Налоги на имущество 297 963

3 Земельный налог 181 746

4 Налог на транспортные средства 29 731

5 Единый земельный налог 4 196

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 86 323

2 Акцизы 2 686

3 Поступления  за использование природных и других ресурсов 25 148

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 58 366

5 Налог на игорный бизнес 123

07 Прочие налоги 91

1 Прочие налоги 91

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

14 143

1 Государственная пошлина 14 143

2 Неналоговые поступления 14 668

01 Доходы от  государственной собственности 10 682

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 10 682

06 Прочие неналоговые поступления 3 986

1 Прочие неналоговые поступления  3 986

3 Поступления от продажи основного капитала 27 377

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 782

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 6 782

03 Продажа земли и нематериальных активов 20 595

1 Продажа земли 20 095

2 Продажа нематериальных активов 500

4 Поступления трансфертов 4 094 840

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 4 094 840

2 Трансферты из областного бюджета 4 094 840

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч тенге)

Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 5 778 509

01 Государственные услуги общего характера 383 210

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 275 205

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20 671

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 20 671

122 Аппарат акима района (города областного значения) 96 031

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 96 031

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 158 503

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе,   города районного значения, поселка, села, сельского округа 158 503

2 Финансовая деятельность 20 361

489 Отдел государственных активов и закупок района (города областного значения) 20 361

001 Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне 11 820

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

8 541

9 Прочие государственные услуги общего характера 87 644

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 31 461

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

31 461

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 21 420

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

21 420

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

22 932

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

 22 932

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) 11 831

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности 11 831

02 Оборона 9 732

1 Военные нужды 8 315

122 Аппарат акима района (города областного значения) 8 315

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 8 315

2 Организация  работы по чрезвычайным ситуациям 1 417

122 Аппарат акима района (города областного значения) 1 417

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) 638

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

779

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность  4 865

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 4 865

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

4 865

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 4 865

04 Образование  3 978 892

1 Дошкольное воспитание и обучение 426 786

464 Отдел образования района (города областного значения) 26 786

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 26 786

467 Отдел строительства района (города областного значения) 400 000

037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения 400 000

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование  3 378 758

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 275 462

003 Общеобразовательное обучение 3 143 743

006 Дополнительное образование для детей 131 719

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 103 296

017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 103 296

9 Прочие услуги в области образования 173 348

464 Отдел образования района (города областного значения) 173 348

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 15 907

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

123 876

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

33 289

06 Социальная помощь и  социальное обеспечение 286 553

1 Социальное обеспечение 5 071

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 1 608

005 Государственная адресная социальная помощь 1 608

464 Отдел образования района (города областного значения) 3 463

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 3 463

2 Социальная помощь 239 830

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 239 830

002 Программа занятости 23 294
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004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар маман-

дарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
5 748

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10 719

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

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 577

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 78 553

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 20 441

9 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 41 652

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 41 652

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

39 942

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1 018

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 692

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 541

2 Коммуналдық шаруашылық 5 000

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

5 000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 5 000

3 Елді-мекендерді көркейту 2 541

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

2 541

016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 541

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 399 768

1 Мәдениет саласындағы қызмет 255 864

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі     255 864

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 255 864

2 Спорт 10 568

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі 10 568

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7 850

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

1 593

3 Ақпараттық кеңістік 94 588

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 94 588

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 12 436

007 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 80 276

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

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер 38 748

478 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 38 748

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

25 401

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10 347

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 3 000

10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 106 654

1 Ауыл шаруашылығы 92 216

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 28 672

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 28 672

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 63 544

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14 716

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

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 2 868

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 1 474

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 43 486

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 14 438

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 14 438

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 14 438

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 095

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11 095

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 11 095

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11 095

12 Көлік және коммуникация 37 272

1 Автомобиль көлігі 5 000

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

5 000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 5 000

9 Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 32 272

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі 32 272

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 32 272

13 Басқалар 31 432

9 Басқалар 31 432

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 432

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

11 432

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 521 389

1 Трансферттер 521 389

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 521 389

038 Субвенциялар 494 463

051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 26 926

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

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

0

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 0

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

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

5 748

006 Оказание жилищной помощи 10 719

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов 12 026

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

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому  78 553

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 20 441

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 41 652

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 41 652

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

39 942

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

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях 692

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 541

2 Коммунальное хозяйство 5 000

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

5 000

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 5 000

3 Благоустройство населенных пунктов 2 541

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) 2 541

016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 541

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство  399 768

1 Деятельность в области культуры 255 864

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 255 864

009 Поддержка культурно-досуговой работы 255 864

2 Спорт 10 568

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 10 568

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере физической культуры и спорта 7 850

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 1 593

3 Информационное пространство 94 588

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 94 588

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 12 436

007 Функционирование районных (городских) библиотек 80 276

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 1 876

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства 38 748

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города  областного значения) 38 748

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

25 401

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10 347

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 3 000

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

106 654

1 Сельское хозяйство 92 216

462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 28 672

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  сельского хозяйства 28 672

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 63 544 

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере  ветеринарии 14 716

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 1 000

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 2 868

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 1 474

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 43 486

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

14 438

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 14 438

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов  14 438

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 095

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 11 095

467 Отдел строительства района (города  областного значения) 11 095

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства 11 095

12 Транспорт и коммуникации 37 272

1 Автомобильный транспорт 5 000

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

5 000

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 5 000

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 32 272

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

32 272

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым  городским (сельским), пригородным и внутрирай-
онным сообщениям 

32 272

13 Прочие 31 432

9 Прочие 31 432

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 11 432

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 11 432

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 521 389

1 Трансферты 521 389

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 521 389

038 Субвенции 494 463

051 Трансферты органам местного самоуправления 26 926

ІІІ. Чистое бюджетное кредитование 0

Бюджетные кредиты 0

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

0

9 Прочие услуги в области  сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0

018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 0

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

Подкласс

Наименование 

  1   2    3                                        4 5

5 Погашение бюджетных кредитов 0

01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов,  выданных из государственного бюджета 0

Функциональная группа Сумма (ты-
сяч 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

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
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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 2 249 466

Ағымдағы нысаналы трансферттер 358 736

Республикалық бюджеттен 73 443

Тиімді жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасының шеңберінде еңбек нарығын дамытуға 15 593

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

15 297

Жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс бойынша кеңесшілер және ассистенттерді ендіруге 9 252

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне 23 251

Тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғалімдерге және негізгі қызметкерлердің оқу кезенінде орнын алмастырғаны үшін үстемеақы 9 563

Облыстық бюджеттен 285 293

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

49 096

Жұмыспен қамту орталықтарында тартымды еңбек төлемі жүйелерін ендіруге 1 442

Цифрлық білім беру инфрақұрылымын құруға 34 196

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

Білім беру ұйымдарында интернет-сайттардың автоматтандырылған мониторинг бағдарламаларын орнатуға 672

көшелеріне  орта жөндеу жұмыстарын жүргізуге 83 796

көшелеріне  ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге 26 204

Көп пәтерлі тұрғын үйлерде энергетикалық аудит жүргізуге 2 519

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

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

Нысаналы даму трансферттері 1 829 402

Республикалық бюджеттен берелетін нысаналы даму трансферттері 1 512 192

Су құбыры жүйелерін қайта құруға 427 174

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

Су құбыры жүйелерінің құрылысына 235 018

Тұрғын-үй объектілерінің құрылысына 50 000

Облыстық бюджеттен нысаналы даму трансферттер 317 210

Су құбыры жүйелерін қайта құруға 106 794

Су құбыры жүйелерінің құрылысына 59 955

Тұрғын-үй объектілерінің құрылысына 11 424

Cпорт объектілерін дамытуға 138 037

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға және (немесе) жайластыруға 1 000

Республикалық бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттер 61 328

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

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы № 23/236 шешіміне 5 қосымша
2018 жылға арналған аудандық маңызы бар қалаларлар,  ауылдар, кенттер, ауылдық 

округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен нысаналы трансферттер

Атауы С ом а  ( м ы ң 
теңге)

1 2

Барлығы 203 311

оның ішінде:

Трансферттер 203 311

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 30 415

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 83 484

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 75 564

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

8 940

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №23/236 шешіміне 6 қосымша
2018 жылға арналған аудандық бюджетті атқару барысында секвестрлеуге жатпай-

тын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

04 Білім беру

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

003 Жалпы білім беру

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 Б а р -

лығы
Бағдарламаның атауы

123001 «Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қаланың, кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»

123022 «Мем-
лекет тік орган-
ның күрделі 
шығыстары»

123040 «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 
экономикалық дамытуға жәрдемдесу бой-
ынша шараларды іске асыру»

Барлығы 187 693 174 261 2 000 11 432

1 Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 17 538 17 042 496

2 Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 22 574 21 578 996

3 Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 20 970 19 498 1 472

4 Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 18 318 16 958 1 360

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

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

7 Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 17 306 15 506 750 1 050

8 Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 20 433 18 773 1 660

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

10 Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 15 713 14 843 870

Абай аудандық мәслихатының 23 сессиясының 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №23/236 шешіміне 8 қосымша
2018 жылға жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттердің 

аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер арасында бөлінуі
Атауы Сома

Барлығы 34 426

Самарка ауылдық округі әкімінің аппараты 4 636

Ақбастау ауылдық округі әкімінің аппараты 11 703

Сәрепті ауылы әкімінің аппараты 1 745

Мичурин ауылдық округі әкімінің аппараты 1 907

Қарағанды ауылдық округі әкімінің аппараты 980

Курмин ауылдық округі әкімінің аппараты 4 447

Құлаайғыр ауылдық округі әкімінің аппараты 2 755

Есенгелді ауылдық округі әкімінің аппараты 1 565

Юбилейное ауылы әкімінің аппараты 1 620

Көксу ауылдық округі әкімінің аппараты 3 068

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

16 Погашение займов 0

1 Погашение займов 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0

005 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом 0

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

16 Қарыздарды  өтеу 0

1 Қарыздарды  өтеу 0

459 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 0

005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 0

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 2 249 466

Текущие целевые трансферты 358 736

Из республиканского бюджета 73 443

На развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 15 593

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 15 297

На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах  занятости населения 9 252

На выплату государственной адресной  социальной помощи 23 251

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

9 563

Из областного бюджета 285 293

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

49 096

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

На создание цифровой образовательной инфраструктуры 34 196

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

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

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

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

На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов 2 519

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

15 000

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

Целевые трансферты на развитие 1 829 402

Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета 1 512 192

На реконструкцию водопроводных сетей 427 174

На реконструкцию канализационных очистных сетей, канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций 800 000

На строительство водопроводных сетей 235 018

На строительство жилого объекта 50 000

Целевые трансферты на развитие из областного бюджета 317 210

На реконструкцию водопроводных сетей 106 794

На строительство водопроводных сетей 59 955

На строительство жилого объекта 11 424

На развитие объектов спорта 138 037

На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 1 000

Бюджетные кредиты из республиканского бюджета 61 328

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 61 328

Приложение 5 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236
Целевые трансферты бюджетам городов районного значения, сел, поселков, сель-

ских округов из районного бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тыс. тенге)

1 2

Итого 203 311

в том числе:

Трансферты 203 311

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 30 415

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 83 484

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 75 564

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

8 940

Приложение  6 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  № 23/236
Перечень районных бюджетных программ, не подлежащих

секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2018 год
Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5

04 Образование

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование

464 Отдел  образования  района  (города  областного значения)

003 Общеобразовательное обучение

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 про-

грамм
Всего Наименование программы

123001 «Услуги по обеспечению 
деятельности акима  района в го-
роде, города районного значения, 
поселка, села, сельского округа»

123022 «Капи-
тальные расходы 
государственно-
го органа»

123040 «Реализация мер по со-
действию экономическому раз-
витию регионов  в рамках Про-
граммы «Развитие регионов»

Итого 187 693 174 261 2 000 11 432

1 Аппарат акима Акбастауского сельского округа 17 538 17 042 496

2 Аппарат акима села Сарепта 22 574 21 578 996

3 Аппарат акима Карагандинского сельского округа 20 970 19 498 1 472

4 Аппарат акима Курминского сельского округа 18 318 16 958 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 17 306 15 506 750 1 050

8 Аппарат акима Коксунского сельского округа 20 433 18 773 1 660

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

10 Аппарат акима Самарского сельского округа 15 713 14 843 870

Приложение 8 к решению 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года  №23/236
Распределение трансфертов органам местного самоуправления между городами рай-

онного значения, селами, поселками, сельскими округами на 2018 год
Наименование Сумма

Всего 34 426

Аппарат акима Самарского сельского округа 4 636

Аппарат акима Акбастауского сельского округа 11 703

Аппарат акима села Сарепта 1 745

Аппарат акима Мичуринского сельского округа 1 907

Аппарат акима Карагандинского сельского округа 980

Аппарат акима Курминского сельского округа 4 447

Аппарат акима Кулаайгырского сельского округа 2 755

Аппарат акима Есенгелдинского сельского округа 1 565

Аппарат акима села Юбилейное 1 620

Аппарат акима Коксунского сельского округа 3 068
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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.  2018–2020 жылдарға арналған Абай қаласының бюджетін 
1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 
көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 508 117 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 56 170 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 800 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 451 147  мың теңге;
2) шығындар – 508 117 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.
2.  Аудандық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер  

2018 жылға арналған Абай қаласы бюджетінің түсімдер құрамында 
4 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 

3.  2018 жылға арналған Абай қаласы бюджетінің орындалу 
процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың 
тізбесі 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

4.  2018–2020 жылдарға арналған Топар кентінің бюджетін 
6, 7 және 8 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 
көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 231 160 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 67 002 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 250 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 163 908  мың теңге;
2) шығындар – 231 160 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.
5.  Аудандық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер  

2018 жылға арналған Топар кенті бюджетінің түсімдер құрамында 
9 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 

6. 2018 жылға арналған Топар кенті бюджетінің орындалу 
процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың 
тізбесі 10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

7.  2018–2020 жылдарға арналған Қарабас кентінің бюджетін 
11, 12 және 13 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 
көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 32 926 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 740 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 50 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 28 136  мың теңге;
2) шығындар – 32 926 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.
8.  Аудандық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер  

2018 жылға арналған Қарабас кенті бюджетінің түсімдер құрамында 
14 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 

9.  2018 жылға арналған Қарабас кенті бюджетінің орындалу 
процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың 
тізбесі 15 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

10. 2018–2020 жылдарға арналған Южный кентінің бюджетін 
16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 жылға келесі 
көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 21 323 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 4 007 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 90 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 17 226  мың теңге;
2) шығындар – 21 323 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
11. 2018 жылға арналған Южный кенті бюджетінің орындалу 

процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың 
тізбесі 19 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

12. 2018–2020 жылдарға арналған Дубовка ауылдық округінің 
бюджетін 20, 21 және 22 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2018 
жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 39 334 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 7 360 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 31 974  мың теңге;
2) шығындар – 39 334 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.
13. Аудандық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер  

2018 жылға арналған Дубовка ауылдық округі бюджетінің түсімдер 
құрамында 23 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 

14.  2018 жылға арналған Дубовка ауылдық округі 
бюджетінің орындалу процесінде секвестрге жатпайтын бюджеттік 
бағдарламалардың тізбесі 24 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

15. Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттеріне аудандық 
бюджеттен берілетін 2018 жылға арналған жалпы сипаттағы 
трансферттердің көлемі 489 080 мың теңгені құрайтыны 
қарастырылсын, оның ішінде:

Абай қаласына – 340 008 мың теңге;
Топар кентіне – 91 585 мың теңге;
Қарабас кентіне – 19 980 мың теңге;
Южный кентіне – 17 226 мың теңге;
Дубовка ауылдық округіне – 20 281 мың теңге.
16. 2018 жылға аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 

кенттер, ауылдық округтер бюджеттерден қаржыландырылатын, 
ауылдық  жерлерде  жұмыс  істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария 
саласындағы азаматтық қызметшілеріне, қалалық жағдайда 
қызметтің  осы түрлерімен айналысатын азаматтық қызметшілердің 
жалақыларымен және мөлшерлемелерімен салыстырғанда  кемінде  
жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылары мен тарифтік 
мөлшерлемелер  белгіленсін. 

17.  Осы шешім 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                   И. Соколова
Абай аудандық мәслихаттың хатшысы          Б. Цай   

Абай  аудандық  мәслихатының  2017  жылғы  22 
желтоқсандағы 24 кезектен тыс  сессиясының №24/257ШЕШІМІ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 2018 жылғы 5  қаңтарда  № 4538 болып тіркелген

2018-2020  жылдарға  арналған аудандық  маңызы бар қала, кенттердің, ауылдық 
округтің бюджеттері  туралы

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 1 қосымша
2018 жылға арналған Абай қаласының бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 508 117

1 Салықтық түсімдер 56 170

01 Табыс салығы 40 472

2 Жеке табыс салығы 40 472

04 Меншікке салынатын салықтар 15 698

1 Мүлікке салынатын салықтар 859

3 Жер салығы 1 929

4 Көлік құралдарына салынатын салық 12 910

2 Салықтық емес түсімдер 800

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 451 147

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 451 147

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 451 147

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 508 117

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 36 315

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 36 315

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 36 315

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 34 375

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 940

04 Бiлiм беру 287 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 287 048

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

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

287 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 127 941

3 Елді-мекендерді көркейту 127 941

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 127 941

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 46 902

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 78 834

12 Көлiк және коммуникация 56 813

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

1. Утвердить бюджет города Абай на 2018-2020 годы  согласно 
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в 
следующих объемах:

1) доходы  –  508 117 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 56 170 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 800 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 451 147 тысяч тенге;
2) затраты  – 508 117 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч 

тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства 

– 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – 
0 тысяч тенге:                   
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть в составе поступлений в бюджет города Абай на 

2018 год целевые трансферты из районного бюджета согласно 
приложению 4.  

3. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения бюджета города Абай на 2018 год 
согласно приложению 5.

4. Утвердить бюджет поселка Топар на 2018-2020 годы  со-
гласно приложениям 6, 7 и 8 соответственно, в том числе на 2018 
год в следующих объемах:

1) доходы  –  231 160 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 67 002 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 163 908 тысяч тенге;
2) затраты  – 231 160 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
  бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
  погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч 

тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства 

– 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – 
0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
5. Учесть в составе поступлений в бюджет поселка Топар 

на 2018 год целевые трансферты из районного бюджета согласно 
приложению 9.  

6. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Топар на 2018 
год согласно приложению 10.

7. Утвердить бюджет поселка Карабас на 2018-2020 годы  
согласно приложениям 11, 12 и 13 соответственно, в том числе на 
2018 год в следующих объемах:

1) доходы  –  32 926 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 4 740 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 50 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 28 136 тысяч тенге;
2) затраты  – 32 926 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч 

тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства 

– 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – 
0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;

РЕШЕНИЕ 24  внеочередной сессии Абайского районного мас-
лихата от  22 декабря 2017 года  №24/257

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов 5 января 2018 года за №4538
О  бюджетах города районного значения, поселков, сельского округа на 2018-2020 

годы
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
8.  Учесть в составе поступлений в бюджет поселка Карабас 

на 2018 год целевые трансферты из районного бюджета согласно 
приложению 14.  

9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Карабас на 2018 
год согласно приложению 15.

10. Утвердить бюджет поселка Южный на 2018-2020 годы  
согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 
2018 год в следующих объемах:

1) доходы  –  21 323 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 4 007 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 90 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 17 226 тысяч тенге;
2) затраты  – 21 323 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч 

тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства 

– 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – 
0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
11. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих 

секвестру в процессе исполнения бюджета поселка Южный на 2018 
год согласно приложению 19.

12. Утвердить бюджет Дубовского сельского округа на 2018-
2020 годы  согласно приложениям 20, 21 и 22 соответственно, в том 
числе на 2018 год в следующих объемах:

1) доходы  –  39 334 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления  – 7 360 тысяч тенге;
неналоговые поступления  – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала  – 0 тысяч тенге;
поступления  трансфертов  – 31 974 тысяч тенге;
2) затраты  – 39 334 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты  – 0 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов  – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч 

тенге, в том  числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства 

– 0 тысяч 
тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – минус 0 тысяч тенге;
6)  финансирование дефицита (использование профицита) 

бюджета – 
0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
13. Учесть в составе поступлений в бюджет Дубовского 

сельского округа на 2018 год целевые трансферты из районного 
бюджета согласно приложению 23.  

14. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения бюджета Дубовского сельского 
округа на 2018 год согласно приложению 24.

15. Учесть, что на 2018 год объем субвенции из районного 
бюджета составляет 489 080 тысяч тенге, в том числе по:

городу Абай – 340 008 тысяч тенге;
поселку Топар – 91 585 тысяч тенге;
поселку Карабас – 19 980 тысяч тенге;
поселку Южный – 17 226 тысяч тенге;
Дубовскому сельскому округу – 20 281 тысяч тенге.
16. Установить на 2018 год гражданским служащим в области 

здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры,  
спорта и ветеринарии, работающим  в  сельской местности, финан-
сируемых из бюджетов городов районного занчения, сел, поселков, 
сельских округов повышенные не менее  чем на двадцать пять 
процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению 
с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся 
этими видами деятельности в городских условиях.

17. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 
2018 года.

Председатель  сессии                                                 И. Соколова

Секретарь Абайского районного маслихата   Б. Цай

Приложение 1 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет города Абай на 2018 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 508 117

1 Налоговые поступления 56 170

01 Подоходный налог 40 472

2 Индивидуальный подоходный налог  40 472

04 Налоги на собственность  15 698

1 Налоги на имущество 859

3 Земельный налог 1 929

4 Налог на транспортные средства 12 910

2 Неналоговые поступления 800

01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 451 147

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 451 147

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 451 147

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 508 117

01 Государственные услуги общего характера 36 315

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 36 315

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 36 315

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 34 375

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

04 Образование 287 048

1 Дошкольное воспитание и обучение 287 048

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

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

287 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 127 941

3 Благоустройство населенных пунктов 127 941

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 127 941

008 Освещение улиц в населенных пунктах 46 902

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 000

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 78 834

12 Транспорт и коммуникации 56 813
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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

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 2 қосымша
2019 жылға арналған Абай қаласының бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 394 353

1 Салықтық түсімдер 56 865

01 Табыс салығы 40 472

2 Жеке табыс салығы 40 472

04 Меншікке салынатын салықтар 16 393

1 Мүлікке салынатын салықтар 859

3 Жер салығы 1 929

4 Көлік құралдарына салынатын салық 13 605

2 Салықтық емес түсімдер 800

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 336 688

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 336 688

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 336 688

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 394 353

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 31 750

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 31 750

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 31 750

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 31 750

04 Бiлiм беру 277 048

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 277 048

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 277 048

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

277 048

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 60 555

3 Елді-мекендерді көркейту 60 555

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 60 555

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 43 000

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 15 350

12 Көлiк және коммуникация 25 000

1 Автомобиль көлiгi 25 000

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 25 000

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 25 000

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

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома (мың 
теңге)

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

V. Бюжет тапшылығы  (профициті) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 2 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет города Абай на 2019 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 394 353

1 Налоговые поступления 56 865

01 Подоходный налог 40 472

2 Индивидуальный подоходный налог 40 472

04 Налоги на собственность 16 393

1 Налоги на имущество 859

3 Земельный налог 1 929

4 Налог на транспортные средства 13 605

2 Неналоговые поступления 800

01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 336 688

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 336 688

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 336 688

Функциональная группа Сум м а 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 394 353

01 Государственные услуги общего характера 31 750

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 31 750

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 31 750

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 31 750

04 Образование 277 048

1 Дошкольное воспитание и обучение 277 048

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 277 048

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 277 048

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 60 555

3 Благоустройство населенных пунктов 60 555

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 60 555

008 Освещение улиц в населенных пунктах 43 000

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 000

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 15 350

12 Транспорт и коммуникации 25 000

1 Автомобильный транспорт 25 000

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 25 000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 25 000

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

1 Автомобильный транспорт 56 813

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 56 813

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 56 813

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

1 Автомобиль көлiгi 56 813

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 56 813

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 56 813

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0
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Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 3 қосымша

2020 жылға арналған Абай қаласының бюджеті
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 404 159

1 Салықтық түсімдер 57 608

01 Табыс салығы 40 472

2 Жеке табыс салығы 40 472

04 Меншікке салынатын салықтар 17 136

1 Мүлікке салынатын салықтар 859

3 Жер салығы 1 929

4 Көлік құралдарына салынатын салық 14 348

2 Салықтық емес түсімдер 800

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 800

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 800

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 345 751

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 345 751

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 345 751

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 404 159

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 32 854

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 32 854

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 854

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 32 854

04 Бiлiм беру 285 750

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 285 750

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 285 750

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

285 750

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 60 555

3 Елді-мекендерді көркейту 60 555

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 60 555

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 43 000

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2 000

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 205

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 15 350

12 Көлiк және коммуникация 25 000

1 Автомобиль көлiгi 25 000

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 25 000

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

25 000

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 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 111 139

Ағымдағы нысаналы трансферттер 111 139

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстарына 1 940

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 63 484

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 45 715

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 5 қосымша
2018 жылға арналған Абай қаласы бюджетінің орындалу процесінде секвестрге жат-

пайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 6 қосымша
2018 жылға арналған Топар кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 231 160

1 Салықтық түсімдер 67 002

01 Табыс салығы 5 024

2 Жеке табыс салығы 5 024

04 Меншікке салынатын салықтар 61 978

1 Мүлікке салынатын салықтар 246

3 Жер салығы 54 792

4 Көлік құралдарына салынатын салық 6 940

Приложение 3 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет города Абай на 2020 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 404 159

1 Налоговые поступления 57 608

01 Подоходный налог 40 472

2 Индивидуальный подоходный налог 40 472

04 Налоги на собственность 17 136

1 Налоги на имущество  859

3 Земельный налог 1 929

4 Налог на транспортные средства 14 348

2 Неналоговые поступления 800

01 Доходы от  государственной собственности 800

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 800

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 345 751

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 345 751

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 345 751

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 404 159

01 Государственные услуги общего характера 32 854

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 32 854

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 854

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 854

04 Образование 285 750

1 Дошкольное воспитание и обучение 285 750

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 285 750

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 285 750

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 60 555

3 Благоустройство населенных пунктов 60 555

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 60 555

008 Освещение улиц в населенных пунктах 43 000

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2 000

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 205

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 15 350

12 Транспорт и коммуникации 25 000

1 Автомобильный транспорт 25 000

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 25 000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 25 000

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 4 к решению 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 111 139

Текущие целевые трансферты 111 139

На капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 1 940

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 63 484

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 45 715

Приложение 5 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  № 24/257
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 

исполнения бюджета города Абай на 2018 год
Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5

Приложение 6 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Топар на 2018 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 231 160

1 Налоговые поступления 67 002

01 Подоходный налог 5 024

2 Индивидуальный подоходный налог 5 024

04 Налоги на собственность 61 978

1 Налоги на имущество 246

3 Земельный налог 54 792

4 Налог на транспортные средства 6 940
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2 Салықтық емес түсімдер 250

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 250

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 250

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 163 908

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 163 908

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 163 908

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 231 160

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 32 622

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 32 622

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 622

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 32 622

04 Бiлiм беру 112 087

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 112 087

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 112 087

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

112 087

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 62 011

1 Тұрғын үй шаруашылығы 30 415

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 30 415

007 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 30 415

3 Елді-мекендерді көркейту 31 596

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 31 596

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5 986

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 3 468

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 22 142

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 8 940

9 Басқалар 8 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 940

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

8 940

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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 7 қосымша
2019 жылға арналған Топар кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 158 267

1 Салықтық түсімдер 67 170

01 Табыс салығы 5 024

2 Жеке табыс салығы 5 024

04 Меншікке салынатын салықтар 62 146

1 Мүлікке салынатын салықтар 246

3 Жер салығы 54 792

4 Көлік құралдарына салынатын салық 7 108

2 Салықтық емес түсімдер 250

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 250

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 250

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 90 847

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 90 847

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 90 847

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 158 267

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 32 052

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 32 052

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32 052

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 32 052

04 Бiлiм беру 106 087

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 106 087

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 106 087

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

106 087

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 5 688

3 Елді-мекендерді көркейту 5 688

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 688

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3 046

2 Неналоговые поступления 250

01 Доходы от  государственной собственности 250

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 250

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 163 908

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 163 908

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 163 908

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 231 160

01 Государственные услуги общего характера 32 622

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 32 622

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 622

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 622

04 Образование 112 087

1 Дошкольное воспитание и обучение 112 087

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 112 087

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

112 087

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 62 011

1 Жилищное хозяйство 30 415

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 30 415

007 Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 30 415

3 Благоустройство населенных пунктов 31 596

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 31 596

008 Освещение улиц в населенных пунктах 5 986

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 3 468

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 22 142

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 8 940

9 Прочие 8 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 940

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

8 940

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 7 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Топар на 2019 год

Категория Сум м а 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 158 267

1 Налоговые поступления 67 170

01 Подоходный налог 5 024

2 Индивидуальный подоходный налог 5 024

04 Налоги на собственность 62 146

1 Налоги на имущество 246

3 Земельный налог 54 792

4 Налог на транспортные средства 7 108

2 Неналоговые поступления 250

01 Доходы от  государственной собственности 250

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 250

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 90 847

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 90 847

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 90 847

Функциональная группа Сум ма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 158 267

01 Государственные услуги общего характера 32 052

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 32 052

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 052

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 32 052

04 Образование 106 087

1 Дошкольное воспитание и обучение 106 087

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 106 087

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 106 087

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 688

3 Благоустройство населенных пунктов 5 688

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 688

008 Освещение улиц в населенных пунктах 3 046

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500
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009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 142

12 Көлiк және коммуникация 5 500

1 Автомобиль көлiгi 5 500

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 500

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

5 500

13 Басқалар 8 940

9 Басқалар 8 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 940

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

8 940

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты Сома (мың 
теңге)

Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 8 қосымша
2020 жылға арналған Топар кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 161 649

1 Салықтық түсімдер 67 349

01 Табыс салығы 5 024

2 Жеке табыс салығы 5 024

04 Меншікке салынатын салықтар 62 325

1 Мүлікке салынатын салықтар 246

3 Жер салығы 54 792

4 Көлік құралдарына салынатын салық 7 287

2 Салықтық емес түсімдер 250

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 250

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 250

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 94 050

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 94 050

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 94 050

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 161 649

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 33 125

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 33 125

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 33 125

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 33 125

04 Бiлiм беру 108 396

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 108 396

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 108 396

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

108 396

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 5 688

3 Елді-мекендерді көркейту 5 688

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 688

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3 046

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 142

12 Көлiк және коммуникация 5 500

1 Автомобиль көлiгi 5 500

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 500

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 5 500

13 Басқалар 8 940

9 Басқалар 8 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 940

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

8 940

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 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

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 142

12 Транспорт и коммуникации 5 500

1 Автомобильный транспорт 5 500

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 500

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 5 500

13 Прочие 8 940

9 Прочие 8 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 940

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

8 940

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 8 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Топар на 2020 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 161 649

1 Налоговые поступления 67 349

01 Подоходный налог 5 024

2 Индивидуальный подоходный налог 5 024

04 Налоги на собственность 62 325

1 Налоги на имущество 246

3 Земельный налог 54 792

4 Налог на транспортные средства 7 287

2 Неналоговые поступления 250

01 Доходы от  государственной собственности 250

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 250

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 94 050

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 94 050

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 94 050

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 161 649

01 Государственные услуги общего характера 33 125

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 33 125

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 33 125

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 33 125

04 Образование 108 396

1 Дошкольное воспитание и обучение 108 396

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 108 396

004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 108 396

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 688

3 Благоустройство населенных пунктов 5 688

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 688

008 Освещение улиц в населенных пунктах 3 046

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 142

12 Транспорт и коммуникации 5 500

1 Автомобильный транспорт 5 500

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 500

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 5 500

13 Прочие 8 940

9 Прочие 8 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 940

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

8 940

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 
( 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) 0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

Қарыздар түсімдері 0

Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

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 72 323

Ағымдағы нысаналы трансферттер 72 323

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыруға 30 415

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге 2 968

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға 20 000

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

8 940

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 10 қосымша
2018 жылға арналған Топар кенті бюджетінің орындалу процесінде секвестрге 

жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 11 қосымша
2018 жылға арналған Қарабас кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 32 926

1 Салықтық түсімдер 4 740

01 Табыс салығы 2 148

2 Жеке табыс салығы 2 148

04 Меншікке салынатын салықтар 2 592

1 Мүлікке салынатын салықтар 167

3 Жер салығы 129

4 Көлік құралдарына салынатын салық 2 296

2 Салықтық емес түсімдер 50

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 50

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 50

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 28 136

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 28 136

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 28 136

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 32 926

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 17 880

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 17 880

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 880

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17 880

04 Бiлiм беру 2 246

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 246

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 246

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру 2 246

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 2 004

3 Елді-мекендерді көркейту 2 004

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 004

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 440

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 64

12 Көлiк және коммуникация 8 656

1 Автомобиль көлiгi 8 656

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 8 656

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

8 656

13 Басқалар 2 140

9 Басқалар 2 140

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 140

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

2 140

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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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

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  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 72 323

Текущие целевые трансферты 72 323

На организацию сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа 30 415

На обеспечение санитарии населенных пунктов 2 968

На благоустройство и озеленение населенных пунктов 20 000

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

8 940

Приложение 10 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  № 24/257
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в 

процессе  исполнения бюджета поселка Топар на 2018 год
Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5

  Приложение 11 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  № 24/257
Бюджет поселка Карабас на 2018 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 32 926

1 Налоговые поступления 4 740

01 Подоходный налог 2 148

2 Индивидуальный подоходный налог 2 148

04 Налоги на собственность 2 592

1 Налоги на имущество 167

3 Земельный налог 129

4 Налог на транспортные средства 2 296

2 Неналоговые поступления 50

01 Доходы от  государственной собственности 50

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 50

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 28 136

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 28 136

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 28 136

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 32 926

01 Государственные услуги общего характера 17 880

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 17 880

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 17 880

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 17 880

04 Образование 2 246

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 246

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 246

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности 2 246

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 004

3 Благоустройство населенных пунктов 2 004

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 004

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 440

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 64

12 Транспорт и коммуникации 8 656

1 Автомобильный транспорт 8 656

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 656

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 8 656

13 Прочие 2 140

9 Прочие 2 140

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 140

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

2 140

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0
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Қарыздарды  өтеу 0

Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 12 қосымша
2019 жылға арналған Қарабас кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 23 597

1 Салықтық түсімдер 4 835

01 Табыс салығы 2 148

2 Жеке табыс салығы 2 148

04 Меншікке салынатын салықтар 2 687

1 Мүлікке салынатын салықтар 167

3 Жер салығы 129

4 Көлік құралдарына салынатын салық 2 391

2 Салықтық емес түсімдер 50

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 50

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 50

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 18 712

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 18 712

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 18 712

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 23 597

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 16 771

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 16 771

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 16 771

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 771

04 Бiлiм беру 2 246

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 246

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 246

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру 2 246

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 1 940

3 Елді-мекендерді көркейту 1 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 940

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 440

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

12 Көлiк және коммуникация 500

1 Автомобиль көлiгi 500

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

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 500

13 Басқалар 2 140

9 Басқалар 2 140

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 140

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

2 140

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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 24/257 шешіміне 13 қосымша

2020 жылға арналған Қарабас кентінің бюджеті
Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 24 118

1 Салықтық түсімдер 4 937

01 Табыс салығы 2 148

2 Жеке табыс салығы 2 148

04 Меншікке салынатын салықтар 2 789

1 Мүлікке салынатын салықтар 167

3 Жер салығы 129

4 Көлік құралдарына салынатын салық 2 493

2 Салықтық емес түсімдер 50

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 50

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 50

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 19 131

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 19 131

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 19 131

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 24 118

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 17 292

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 12 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Карабас на 2019 год

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

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 23 597

1 Налоговые поступления 4 835

01 Подоходный налог 2 148

2 Индивидуальный подоходный налог 2 148

04 Налоги на собственность 2 687

1 Налоги на имущество 167

3 Земельный налог 129

4 Налог на транспортные средства 2 391

2 Неналоговые поступления 50

01 Доходы от  государственной собственности 50

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 50

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 18 712

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 18 712

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 18 712

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 23 597

01 Государственные услуги общего характера 16 771

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 16 771

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 771

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 771

04 Образование 2 246

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 246

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 246

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности 2 246

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 940

3 Благоустройство населенных пунктов 1 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 940

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 440

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

12 Транспорт и коммуникации  500

1 Автомобильный транспорт  500

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

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  500

13 Прочие 2 140

9 Прочие 2 140

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 140

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

2 140

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 13 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Карабас на 2020 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 24 118

1 Налоговые поступления 4 937

01 Подоходный налог 2 148

2 Индивидуальный подоходный налог  2 148

04 Налоги на собственность 2 789

1 Налоги на имущество 167

3 Земельный налог 129

4 Налог на транспортные средства 2 493

2 Неналоговые поступления 50

01 Доходы от  государственной собственности 50

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 50

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 19 131

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 19 131

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 19 131

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 24 118

01 Государственные услуги общего характера 17 292
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1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 17 292

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 292

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17 292

04 Бiлiм беру 2 246

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 246

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 246

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды ұйымдастыру 2 246

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 1 940

3 Елді-мекендерді көркейту 1 940

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 940

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 440

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

12 Көлiк және коммуникация 500

1 Автомобиль көлiгi  500

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

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету  500

13 Басқалар 2 140

9 Басқалар 2 140

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 140

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

2 140

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 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 14 қосымша
Қарабас кентінің 2018 жылға арналған аудандық бюджеттен берілген

нысаналы трансферттер
Атауы Сома (мың теңге)

1 2

Барлығы 8 156

Ағымдағы нысаналы трансферттер 8 156

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 8 156

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 15 қосымша
2018 жылға арналған Қарабас кенті бюджетінің орындалу процесінде секвестрге 

жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 16 қосымша
2018 жылға арналған Южный кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 21 323

1 Салықтық түсімдер 4 007

01 Табыс салығы 2 046

2 Жеке табыс салығы 2 046

04 Меншікке салынатын салықтар 1 961

1 Мүлікке салынатын салықтар 136

3 Жер салығы 327

4 Көлік құралдарына салынатын салық 1 498

2 Салықтық емес түсімдер 90

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 90

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 90

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 17 226

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 17 226

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 17 226

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 21 323

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 16 173

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 16 173

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 16 173

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16 173

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 2 692

3 Елді-мекендерді көркейту 2 692

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 692

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 892

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 800

12 Көлiк және коммуникация 268

1 Автомобиль көлiгi 268

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 268

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 268

13 Басқалар 2 190

9 Басқалар 2 190

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 17 292

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 17 292

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 17 292

04 Образование 2 246

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 246

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 246

005 Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности 2 246

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 940

3 Благоустройство населенных пунктов 1 940

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 940

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 440

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

12 Транспорт и коммуникации  500

1 Автомобильный транспорт  500

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

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  500

13 Прочие 2 140

9 Прочие 2 140

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 140

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

2 140

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 14 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Целевые трансферты поселка Карабас из районного бюджета на 2018 год

Наименование Сумма (тысяч тенге)

1 2

Итого 8 156

Текущие целевые трансферты 8 156

На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 8 156 

Приложение 15 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в 
процессе исполнения бюджета поселка Карабас на 2018 год

Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5

Приложение 16 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Южный на 2018 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 21 323

1 Налоговые поступления 4 007

01 Подоходный налог 2 046

2 Индивидуальный подоходный налог 2 046

04 Налоги на собственность 1 961

1 Налоги на имущество 136

3 Земельный налог 327

4 Налог на транспортные средства 1 498

2 Неналоговые поступления 90

01 Доходы от  государственной собственности 90

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 90

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 17 226

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 17 226

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 17 226

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 21 323

01 Государственные услуги общего характера 16 173

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 16 173

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 173

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 16 173

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 692

3 Благоустройство населенных пунктов 2 692

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 692

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 892

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 800

12 Транспорт и коммуникации 268

1 Автомобильный транспорт 268

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 268

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 268

13 Прочие 2 190

9 Прочие 2 190
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124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 190

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

2 190

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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 17 қосымша
2019 жылға арналған Южный кентінің бюджеті

Санаты С о м а 
( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 20 628

1 Салықтық түсімдер 4 074

01 Табыс салығы 2 046

2 Жеке табыс салығы 2 046

04 Меншікке салынатын салықтар 2 028

1 Мүлікке салынатын салықтар 136

3 Жер салығы 327

4 Көлік құралдарына салынатын салық 1 565

2 Салықтық емес түсімдер 90

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 90

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 90

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 16 464

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 16 464

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 16 464

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 20 628

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 15 478

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 15 478

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 478

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 478

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 2 692

3 Елді-мекендерді көркейту 2 692

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 692

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 892

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 800

12 Көлiк және коммуникация 268

1 Автомобиль көлiгi 268

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 268

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 268

13 Басқалар 2 190

9 Басқалар 2 190

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 190

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

2 190

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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 18 қосымша

2020 жылға арналған Южный кентінің бюджеті

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 190

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

2 190

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 17 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет поселка Южный на 2019 год

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 20 628

1 Налоговые поступления 4 074

01 Подоходный налог 2 046

2 Индивидуальный подоходный налог 2 046

04 Налоги на собственность 2 028

1 Налоги на имущество 136

3 Земельный налог 327

4 Налог на транспортные средства 1 565

2 Неналоговые поступления 90

01 Доходы от  государственной собственности 90

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 90

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 16 464

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 16 464

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 16 464

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 20 628

01 Государственные услуги общего характера 15 478

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 15 478

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 478

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 478

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 692

3 Благоустройство населенных пунктов 2 692

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 692

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 892

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 800

12 Транспорт и коммуникации  268

1 Автомобильный транспорт  268

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  268

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  268

13 Прочие 2 190

9 Прочие 2 190

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 190

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

2 190

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 18 решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Бюджет поселка Южный на 2020 год
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Санаты С о м а 

( м ы ң 
теңге)Сыныбы

Ішкі сыныбы

Атауы

1 2 3 4 5

І. Кірістер 21 144

1 Салықтық түсімдер 4 145

01 Табыс салығы 2 046

2 Жеке табыс салығы 2 046

04 Меншікке салынатын салықтар 2 099

1 Мүлікке салынатын салықтар 136

3 Жер салығы 327

4 Көлік құралдарына салынатын салық 1 636

2 Салықтық емес түсімдер 90

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 90

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 90

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 16 909

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 16 909

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 16 909

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 21 144

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 15 994

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 15 994

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 994

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 994

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 2 692

3 Елді-мекендерді көркейту 2 692

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 692

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 892

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 800

12 Көлiк және коммуникация 268

1 Автомобиль көлiгi 268

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 268

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 268

13 Басқалар 2 190

9 Басқалар 2 190

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2 190

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

2 190

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 С о м а 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ С о м а 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 19 қосымша
2018 жылға арналған Южный кенті бюджетінің орындалу процесінде секвестрге жат-

пайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

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 39 334

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 0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 31 974

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 31 974

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 31 974

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 39 334

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 21 188

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

Категория Сумма 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 21 144

1 Налоговые поступления 4 145

01 Подоходный налог 2 046

2 Индивидуальный подоходный налог 2 046

04 Налоги на собственность 2 099

1 Налоги на имущество 136

3 Земельный налог 327

4 Налог на транспортные средства 1 636

2 Неналоговые поступления 90

01 Доходы от  государственной собственности 90

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 90

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 16 909

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 16 909

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 16 909

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 21 144

01 Государственные услуги общего характера 15 994

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 15 994

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 994

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 994

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 692

3 Благоустройство населенных пунктов 2 692

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 692

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 892

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 800

12 Транспорт и коммуникации  268

1 Автомобильный транспорт  268

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 268

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 268

13 Прочие 2 190

9 Прочие 2 190

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 190

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

2 190

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 19 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257                                                              
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 

исполнения бюджета поселка Южный на 2018 год 
Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5

Приложение 20 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет Дубовского сельского округа на 2018 год 

Категория Сум м а 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 39 334

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 0

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 31 974

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 31 974

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 31 974

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 39 334

01 Государственные услуги общего характера 21 188

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 21 188
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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 3 095

3 Елді-мекендерді көркейту 3 095

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 095

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 2 650

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445

12 Көлiк және коммуникация 11 693

1 Автомобиль көлiгi 11 693

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 11 693

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 11 693

13 Басқалар 3 358

9 Басқалар 3 358

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

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

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты 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 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома 
( м ы ң 
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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 21 қосымша

2019 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 26 052

1 Салықтық түсімдер 7 690

01 Табыс салығы 2 247

2 Жеке табыс салығы 2 247

04 Меншікке салынатын салықтар 5 443

1 Мүлікке салынатын салықтар 192

3 Жер салығы 192

4 Көлік құралдарына салынатын салық 5 059

2 Салықтық емес түсімдер 0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 18 362

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 18 362

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 18 362

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 26 052

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 19 599

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 19 599

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 19 599

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 19 599

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 3 095

3 Елді-мекендерді көркейту 3 095

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 095

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 2 650

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445

13 Басқалар 3 358

9 Басқалар 3 358

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

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

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты 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 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

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 3 095

3 Благоустройство населенных пунктов 3 095

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 095

008 Освещение улиц в населенных пунктах 2 650

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 445

12 Транспорт и коммуникации 11 693

1 Автомобильный транспорт 11 693

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 11 693

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 11 693

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 экономиче-
скому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 358

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 21 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257

Бюджет Дубовского сельского округа на 2019 год
Категория Сумма 

(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 26 052

1 Налоговые поступления 7 690

01 Подоходный налог 2 247

2 Индивидуальный подоходный налог 2 247

04 Налоги на собственность 5 443

1 Налоги на имущество 192

3 Земельный налог 192

4 Налог на транспортные средства 5 059

2 Неналоговые поступления 0

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 18 362

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 18 362

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 18 362

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 26 052

01 Государственные услуги общего характера 19 599

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 19 599

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 599

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 19 599

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 095

3 Благоустройство населенных пунктов 3 095

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 095

008 Освещение улиц в населенных пунктах 2 650

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов  445

13 Прочие 3 358

9 Прочие 3 358

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

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

3 358

III. Чистое бюджетное кредитование 0 

Бюджетные кредиты 0

Категория 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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 
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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 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 22 қосымша

2020 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 26 664

1 Салықтық түсімдер 8 042

01 Табыс салығы 2 247

2 Жеке табыс салығы 2 247

04 Меншікке салынатын салықтар 5 795

1 Мүлікке салынатын салықтар 192

3 Жер салығы 192

4 Көлік құралдарына салынатын салық 5 411

2 Салықтық емес түсімдер 0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 0

4 Трансферттердің түсімдері 18 622

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 18 622

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 18 622

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

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

ІІ.Шығындар 26 664

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 20 211

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 20 211

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 20 211

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20 211

07 Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық 3 095

3 Елді-мекендерді көркейту 3 095

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 095

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 2 650

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 445

13 Басқалар 3 358

9 Басқалар 3 358

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

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

3 358

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 0

Бюджеттік кредиттер 0

Санаты 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 
( м ы ң 
теңге)Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

Қаржы активтерін сатып алу 0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0

Функционалдық топ Сома 
( м ы ң 
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 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 11 693

Ағымдағы нысаналы трансферттер 11 693

Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге 11 693

Абай аудандық мәслихатының 24 сессиясының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №24/257 шешіміне 24 қосымша
2018 жылға арналған Дубовка ауылдық округі бюджетінің орындалу процесінде 

секвестрге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 
Функционалдық топ

Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

Атауы

1 2 3 4 5

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 22 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257
Бюджет Дубовского сельского округа на 2020 год

Категория Сум м а 
(тысяч 
тенге)Класс 

Подкласс

Наименование

1 2 3 4 5

І. Доходы 26 664

1 Налоговые поступления 8 042

01 Подоходный налог 2 247

2 Индивидуальный подоходный налог 2 247

04 Налоги на собственность 5 795

1 Налоги на имущество 192

3 Земельный налог 192

4 Налог на транспортные средства 5 411

2 Неналоговые поступления  0

3 Поступления от продажи основного капитала 0

4 Поступления трансфертов 18 622

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 18 622

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 18 622

Функциональная группа Сумма 
(тысяч 
тенге)Функциональная подгруппа 

Администратор бюджетных программ 

Программа 

Наименование

1 2 3 4 5 6

ІІ. Затраты 26 664

01 Государственные услуги общего характера 20 211

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие  общие функции государственного управления 20 211

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 211

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 20 211

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 095

3 Благоустройство населенных пунктов 3 095

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 095

008 Освещение улиц в населенных пунктах 2 650

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 445

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 экономиче-
скому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года

3 358

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 
( т ы с я ч 
тенге)Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

Приобретение финансовых активов 0

Поступление от продажи финансовых активов государства 0

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

Администратор бюджетных программ

Программа

                    Наименование 

1 2 3 4 5 6

V. Дефицит (профицит) бюджета 0

VІ. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Поступление займов 0

Погашение займов 0

Используемые остатки бюджетных средств 0

Приложение 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 11 693

Текущие целевые трансферты 11 693

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

Приложение 24 к решению  24 сессии Абайского районного маслихата от 22 декабря 2017 года  №24/257                                                                         
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 

исполнения бюджета Дубовского сельского округа на 2018 год
Функциональная группа

Функциональная  подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5
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ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!
Большое спасибо от всей души медицинскому персоналу районной больницы поселка 

Топар от пенсионеров Кулаайгырского сельского округа за их внимание, заботу, оказанную 
помощь  в любое время суток, а именно заместителью главного врача Башеновой Айгуль 
Жорабаевне, заведующей поликлиники Жунусовой Бибижар Тлеулесовне, работникам 
службы 103, за их доброе сердце и чуткое отношение.

Спасибо Вам, Наталья Григорьевна,  доброго здоровья,  огромная благодарность что 
Вы есть всему начало.

Г. Маюрова Председатель Совета Ветеранов Кулаайгырского сельского округа

КГП «Жігер-су» сообщает, что 25.01.2018 г. в 11-00 часов  состоятся публичные 
слушания по утверждению тарифа и тарифной сметы в упрощенном порядке 
на услуги по подаче воды по распределительным сетям п. Дубовка  Абайского 
района на 2018 г.  по адресу: п. Дубовка Абайского района  ул. Юбилейная д. 35 
здание Дома Культуры.).

ХАБАРЛАНДЫРУ
 «Абай ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ «Асыл тұқымды мал шаруашылығын 

дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін және өнім сапасын арттыруды субсидиялау»  
қағидалары бойынша субсидия алу үшін ауыл шаруашылығы саласындағы тауар өндірушілеріне 
хабарландыру жариялайды.

Мекен-жайымыз: «Абай ауданының ауыл шаруашылығы   бөлімі» ММ, Абай қаласы, 3-шағын 
аудан, 43-үй,   байланыс телефондар:   8(72131) 79051. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района» объявляет о приеме заявок от сельхоз-

товаропроизводителей района для получения субсидий  согласно «Правил  субсидирования  
развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции 
животноводства».

Обращаться в ГУ «Отдел сельского хозяйства Абайского района», г. Абай, 3 мкрн.,  43 дом, 
телефон: 8(72131)79051.

АЛҒЫС БІЛДІРЕМІН
Қиын жағдайда қол ұшын созып, дер уақытында көмек көрсеткендеріңіз үшін Абай 

ауданы әкімдігіне, аудандық білім бөлімі мен бөлім қызметкерлеріне, жергілікті поли-
ция басшылығына және қызметкерлеріне, төтенше жағдайлар бөлімі мен осы бөлімнің 
барлық мамандарына алғысымды айтамын, ризалығым  шексіз. Халық үшін істеп жатқан 
еңбектеріңіз өркендей берсін!  

Абай ауданының бас имамы Аманбол қажы Рымқұлұлы 

В целях реализации Указа Главы государства «О проведении отчетных встреч с населением руководителей цен-
тральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений»  от 5 февраля 

2016 года №190 акимы района, города, сельских округов, сел и поселков отчитываются перед населением согласно 
утвержденного графика. 

ГРАФИК проведения отчётных встреч акима Абайского района, акимов посёлков, сел и сельских округов в январе-феврале 2018 года
№ 
п/п

Наименова-
ние населен-
ного пункта

ФИО акима Дата про-
ведения

Место и время проведения

Абайский район
1 г.Абай Асанов Бауржан Конирбаевич 02.02.2018 Дом культуры 16.00 ч.

Акбастауский с/о
2 с.Акбастау Оразбеков Батыржан Мухтарович 18.01.2018 Сельский клуб 10.00 ч.

Курминский с/о
3 с.Курминка Жумадил Жанат Маратович 18.01.2018 Актовый зал школы 12.00 ч.
4 с.Спасск Жумадил Жанат Маратович 16.01.2018 Клуб воинской части 10.00 ч.

Дубовский с/о
5 с.Дубовка Абдулкаримов Серикказы Габдул-

лаевич
18.01.2018 Дом культуры 16.00 ч.

Есенгельдинский с/о
6 с.Есенгельды Григорян Анжелла Людвиговна 23.01.2018 Сельский клуб 10.00 ч.
7 с.Пахатное Григорян Анжелла Людвиговна 16.01.2018 к/х «Бадмаев» 10.00 ч.

Самарский с/о
8 с.Самарка Таубаева Замзагуль Ураловна 23.01.2018 Сельский клуб 12.00 ч.
9 с.Огороды Таубаева Замзагуль Ураловна 16.01.2018 ф/х «Худоба» 10.00 ч.
10 с.Пруды Таубаева Замзагуль Ураловна 16.01.2018 Частный дом 11.00 ч.

с.Сарепта
11 с.Сарепта Махфуз Аскар 23.01.2018 Актовый зал школы 15.00 ч.

12 с.Коянды Махфуз Аскар 16.01.2018 Актовый зал школы 12.00 ч.
13 с.Койбас Махфуз Аскар 16.01.2018 Актовый зал школы 10.00 ч.

Карагандинский с/о
14 Карагандинский 

сельский округ
Жабагин Канат Хамитович 24.01.2018 Актовый зал школы 10.00 ч.

15 с.Каракога Жабагин Канат Хамитович 16.01.2018 Частный дом 10.00 ч.
16 с.Восход Жабагин Канат Хамитович 16.01.2018 Здание бывшей школы 12.00 ч.
17 с.Поливное Жабагин Канат Хамитович 16.01.2018 к/х «Поливное» 13.00 ч.

с.Юбилейное
18 с.Юбилейное Байтурсынов Еркн Хасенович 24.01.2018 Актовый зал аппарата акима 

села 12.00 ч.
19 с.Жон Байтурсынов Еркн Хасенович 16.01.2018 ФАП 10.00 ч.
20 с. Тазаимка Байтурсынов Еркн Хасенович 16.01.2018 к/х «Шыгыс» 11.00 ч.

Коксунский с/о
21 с.Коксу Рахимов Саят Рымжанович 24.01.2018 Дом культуры 15.00 ч.
22 с.Зеленые клю-

чи
Рахимов Саят Рымжанович 16.01.2018 Частный дом 10.00 ч.

23 с.Жартас Рахимов Саят Рымжанович 16.01.2018 КСК «Жартас» 11.00 ч.
п.Южный

24 п.Южный Икишева Бахыт Мухамедкаримовна 25.01.2018 Дом культуры 11.00 ч.
25 с т. Ш е р у ба й -

Нура
Икишева Бахыт Мухамедкаримовна 16.01.2018 Здание табельной КТЖ

14.00 ч.
Кулайгырский с/о

26 с.Кулайгыр Кенжебаев Нуржан Сагинаевич 25.01.2018 Дом культуры 12.30 ч.
27 с. Жаман-Жол Кенжебаев Нуржан Сагинаевич 16.01.2018 Компьютерный класс школы 

12.00 ч.
28 с.Ялта Кенжебаев Нуржан Сагинаевич 16.01.2018 Кафе «Ялта», 10.00 ч.

Мичуринский сельский округ
29 с.Агрогородок Сарсенбаев Болат Абдрахманович 25.01.2018 Сельский клуб 16.00 ч.
30 с.Ягодное Сарсенбаев Болат Абдрахманович 16.01.2018 Магазин «Светлана» 11.00 ч.
31 с.Садовое Сарсенбаев Болат Абдрахманович 16.01.2018 Магазин «Диса» 12.00 ч.

Места размещения ящиков для писем и жалоб от населения в населенных 
пунктах района

№ 
п/п

Наименование
Населенного пункта

Аким сельского 
округа

Места размещения ящиков для 
писем и жалоб от населения

1. Карагандинский сельский округ Жабагин К.Х. Почта
2 Восход Жабагин К.Х. Магазин «Мухтасимова»
3 Поливное Жабагин К.Х. к/х «Ибрагимов»
4 Мичуринский сельский округ Сарсенбаев Б.А. Почта
5 Ягодное Сарсенбаев Б.А. Магазин «Светлана»
6 Садовое Сарсенбаев Б.А. Магазин «Диса»
7 Коксунский сельский округ Рахимов С.Р. Почта
8 Южный Рахимов С.Р. Магазин «Айгерим»
9 Северный Рахимов С.Р. Административное здание с.Северное
10 с.Юбилейное Байтурсынов Е.Х. Почта
11 Жон Байтурсынов Е.Х. ФАП
12 Тазаимка Байтурсынов Е.Х. к/х «Шыгыс»
13 Акбастауский сельский округ Оразбеков Б.М. Аппарат акима с/о
14 Курминский сельский округ Жумадил Ж.М. Аппарат акима с/о 
15 Есенгельдинский сельский окрун Григорян А.Л. Аппарат акима с/о 
16 Самарский сельский округ Таубаева З.У. Почта
17 Огороды Таубаева З.У. ИП «Худоба»
18 Пруды Таубаева З.У. ИП «Шидербеков»
19 с.Сарепта Махфуз А. Аппарат акима села
20 Коянды Махфуз А. Школа
21 Койбас Махфуз А. Школа
22 п.Южный Икишева Б.М. 1.ДК 2.ГРУ АО «ТЭМК»
23 ст.Шерубай-Нура Икишева Б.М. Магазин ИП «Полтарушникова»
24 Кулайгырский сельский округ Кенжебаев Н.С. Аппарат акима с/о 
25 Жаман-Жол Кенжебаев Н.С. Школа
26 Ялта Кенжебаев Н.С. Кафе «На Ялте»

Дубовский сельский округ Абдулкаримов С.Г. Аппарат акима с/о 
27 п.Топар Муслимова К.О. 1.Больница

2.Почта
3. Аппарат акима поселка

28 п.Карабас Тукебаев Е.Т. 1.ДК
2.Школа №15

29 г.Абай Кисраунов Е.Д. 1.ТОО «Абай Коркем» по ул.Абая, 46
2.Здание почты по ул.Абая 27
3.Центральная больница г.Абай
4.Народный банк
5.Центральный рынок

30 п.Новый Караган Кисраунов Е.Д. Школа
31 п.Вольный Кисраунов Е.Д. Школа
32 п.Кзыл Кисраунов Е.Д. Школа

п.Топар
32 п.Топар Муслимова Карлыгаш Отынши-

новна
26.01.2018 Дом культуры 11.00 ч.

33 п.Карабас Тукебаев Есенгали Тукебаевич 26.01.2018 Дом культуры 16.00 ч.
34 ст.Талды-Кудук Тукебаев Есенгали Тукебаевич 16.01.2018 Частный дом 10.00 ч.

г.Абай
35 г.Абай Кисраунов Ергали Диярович 30.01.2018 Музыкальная школа 16.00 ч.
36 п.Новый Кара-

ган
Кисраунов Ергали Диярович 16.01.2018 Актовый зал школы 13.00 ч.

37 п.Вольный Кисраунов Ергали Диярович 16.01.2018 Актовый зал школы 14.30 ч.
38 п.Кзыл Кисраунов Ергали Диярович 16.01.2018 Актовый зал школы 16.00 ч.

ЖОБА

Жолаушылар мен  багажды әлеуметтік мәні бар тұрақты автомобильмен тасымалдау 
тарифтерін белгілеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасында 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына,  Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі   «Автомобиль көлігі туралы» Заңның 19 бабына, 
2017 жылғы 14 желтоқсандағы Абай аудандық мәслихатының 23 сессисының шешіміне сәйкес, 
Абай ауданының  әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Жолаушылар мен багажды әлеуметтік мәні бар тұрақты автомобильмен тасымалдау 
тарифтері белгіленсін:

1) № 200 «Абай қ. – Қарабас к.» - 90 (Тоқсан) теңге;
2) № 208 «Абай қ. – Көксу а.» - 135 (Жүз отыз бес) теңге;
3) № 209 «Абай қ. –  Жаңа Қараған к.» - 40 (Қырық) теңге;
4) № 211 «Абай қ. – Южный к. – Топар к.» - 150 (Жүз елу) теңге;
2.  Осы қаулының орындалуын бақылауды Абай ауданы әкімінің жетекшілік ететін орын-

басарына жүктелсін.
3. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 

алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күтізбелік он күн өткен соң қолданысқа еңгізіледі.
Абай ауданының әкімі                                                      Б. Асанов 
КЕЛІСІЛДІ:
Абай аудандық мәслихатының хатшысы                    Б. Цай

ПРОЕКТ

Об установлении тарифов на регулярные социально значимые автомобильные 
перевозки пассажиров и багажа

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,  статьей 
19 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года  «Об автомобильном транспорте»,  ре-
шения 23 сессии Абайского районного маслихата от 14 декабря 2017 года, акимат Абайского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на регулярные социально значимые автомобильные   перевозки 
пассажиров и багажа:

1) маршрут № 200 «г. Абай – п. Карабас» - 90 (Девяносто) тенге;
2) маршрут № 208 «г. Абай – с. Коксу» - 135 (Сто тридцать пять) тенге;
3) маршрут № 209 «г. Абай – п. Новый Караган» - 40 (Сорок) тенге;
4) маршрут № 211 «г. Абай – п. Южный – п. Топар» - 150 (Сто пятьдесят) тенге.
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего 

заместителя акима Абайского района.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня государственной регистрации в 

органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его 
первого официального опубликования.

Аким Абайского района                                                         Б. Асанов  

СОГЛАСОВАНО:
Секретарь Абайского районного маслихата                     Б. Цай
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Тіркеу куәлігі №13133-Г (Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігі 30.10.2012ж. берген)

ГРАФИК ПРИЕМА избирателей депутатами Абайского 
районного маслихата на 1 квартал 2018 года

 № избирательного 
округа

Ф.И.О. депутата  Место проведения приема Дни приема

Избирательный округ 
№1

ЛОЗИНСКИЙ 
МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ

в здании Абайского политех. колледжа                                            3-я пятница месяца с17-00 до 18-00

Избирательный округ 
№2

ПАНАСИДИ 
ОКСАНА ЮРЬЕВНА

в здании  ШГ № 10 г.Абай     (2 мкр)                 4-я среда месяца с 16-00до 17-00

Избирательный округ 
№3

ЦАЙ БОРИС 
АЛЕКСАНДРОВИЧ                                            

Музыкальная школа г.Абай ул.К-Маркса,43 2-я среда месяца с 16-00до 17-00

Избирательный округ 
№4

ПОДВЫСОЦКИЙ ВИТАЛИЙ 
СТАНИСЛАВОВИЧ

в здании школы-лицей №14, ул. К.-Маркса 
д.39

2-я среда месяца с 16-00 до 17-00

Избирательный округ 
№5

МУСАГАЛИЕВ 
РЫСМАГАМБЕТ                      

В здании СШ №1 г.Абай (ул.Гагарина дом1) 2-я среда месяца с 16-00 до 17-00

Избирательный округ 
№6

ИСКАКОВА 
ЛЯЗЗАТ ИГИБАЕВНА

в   здании Дома культуры г.Абай   4-я среда месяца с 16-00 до 17-00

Избирательный округ 
№7

КАНЖЕКЕЕВ КАРКЕН АБДРАХ-
МАНОВИЧ     

в здании СШ №4, п.Вольный 4-я среда месяца  с 16-00 до 17-00  

СШ №12 г.Абай ул.Школьная,12 4-я среда   месяца с 14-00 до 15-00

Избирательный округ 
№8

ЧЕРЕПАНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

в здании акимата п.Топар 2-я суббота месяца с 11-00 до12-00

в здании акимата               п. Карабас 2-я суббота месяца  с 13-00 до 14-00

Избирательный округ 
№9

АЛЬДЕБЕРГЕНОВА 
КОРЛАН  КАЗБЕКОВНА             

в здании акимата п.Топар 3-я среда месяца   с17-00 до 18-00

Избирательный округ 
№10

БЕЛАН НАТАЛЬЯ 
ГРИГОРЬЕВНА

в здании акимата п.Топар 2-я пятница месяца с 16-00 до 17-00

Избирательный округ 
№11

ТУСЕНОВ ДУМАН 
МАКСАТОВИЧ

в здании акимата  п.Южный                                                                                                             3-я среда месяца   с17-00 до 18-00

в здании акимата   Коксунского с/о 3-я среда месяца   с15-00 до 16-00

Избирательный округ 
№12

АБИШЕВ НУРЖАН 
САГЫНТАЕВИЧ

в здании акимата  с.Самарка  4-я пятница месяца  с 10-00 до 11-00

в здании акимата  с.Сарепта                                                                                                                4 пятница месяца  с 12-00 до 13-00

в здании акимата  
с.Есенгельды                                                                                                       

4-я пятница месяца с14-00 до 15-00

в здании акимата  с.Юбилейное                                                                                                 4 пятница    месяца   с 17-00 до 18-00

Избирательный округ 
№13

СОКОЛОВА  ИННА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА

в здании акимата  Карагандинского с/о 4-я пятница    месяца  с10-00 до 11-00

в здании акимата  Мичуринского с/о 3-я пятница    месяца с 10-00 до 11-00

СШ № 8 п.Кзыл 2-я пятница месяца  с12-00 до 13-00

в здании акимата Коксунского с/о 3-я пятница месяца с 15-00 до 16-00

в здании школы п.Новый  Караган                  2-я пятница месяца  с10-00 до 11-00

Избирательный округ 
№14

ЫБЫШЕВ САЯХАТ 
САЯТОВИЧ

в здании акимата    с.Курма                              4-ый вторник     месяца с 16-00 до 17-00

в здании акимата   с.Акбастау  2-ой вторник месяца с 14-00 до 15-00

в здании акимата п.Карабас 3-ий вторник месяца с 11-00 до 12-00

в здании сельского клуба   с.Кулайгыр                                       
                                                                                

4-ая пятница месяца с 17-00 до 18-00

Избирательный округ 
№ 15

ТИТОВСКАЯ ТАТЬЯНА
 ВЛАДИМИРОВНА

в здании акимата с.Дубовка 4-ый  среда  месяца с 15-00 до 16-00 СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

ОТКРЫТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО

Акт на право частной собственности земли №3653 от 15.11.2017г. выд. на имя Бурдейней Александра 
Евгеньевича. Адрес: Каргандинская обл., Абайский р-н., с.Агрогородок, отд.Ягодное.

Диплом о техническом и професииональном образованиипо специальности «Учет и аудит (по отрасли) 
ТКБ №0124799 от 30.05.2012г. выд. Абайским филиалом Карагандинского политехнического колледжа на 
имя Есиналиной Олеси Петровны.

После смерти Демидюк Дмитрия Васильевича, умершего 27 ноября 2017 года. Всем заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Ержановой Жанагуль Амирхановне по адресу: г.Абай, ул.Абая 56, кв.1, тел. 
872131 47805.

После смерти Байгалиева Нура Кайбидулаевича, умершего 21.10.2017 года., заинтересованным лицам  
необходимо обратиться к нотариусу Балтабаевой Гульнаре Айтбаевне по адресу: г.Абай, ул.Абая 26 «А», 
тел. (872131) 2-03-84, 87757416333.

2018 жылғы 1 тоқсанға арналған Абай аудандық мәслихаты 

депутаттарының сайлаушыларды ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ
Сайлау округінің 

№ 
Депутаттардың Т.А.Ә. Қабылдауды өткізу орны Қабылдау күндері

№1 сайлау округі ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЗИНОВЬЕВИЧ Абай политехникалық колледжінің ғима
ратында                                      

айдың 3-ші жұмасы 17-00-ден 18-
00-ге дейін

№2 сайлау округі ПАНАСИДИ ОКСАНА ЮРЬЕВНА Абай қаласы, № 10 МГ ғимаратында  (2 мкр)                 айдың 4-ші сәрсенбісі 
16-00-ден 17-00-ге дейін

№3 сайлау округі ЦАЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ                                            Абай қ. музыкалық мектебі К-Маркс көшесі 
43 үй

айдың 2-ші сәрсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

№4 сайлау округі ПОДВЫСОЦКИЙ ВИТАЛИЙ СТАНИС-
ЛАВОВИЧ

№14 мектеп-лицейінің ғимаратында,К.
Маркск.39 ү.

айдың 2-ші сәрсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

№5 сайлау округі МҰСАҒАЛИЕВ РЫСМАҒАМБЕТ                      Абай қ. № 1 ОМ ғимаратында (Гагарин 
көшесі 1 үй)

айдың 2-ші сәрсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

№6 сайлау округі ИСКАКОВА ЛӘЗЗАТ ИГИБАЙҚЫЗЫ Абай қаласының  мәдениет Үйі ғимаратында айдың 4-ші сәрсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

№7 сайлау округі КАНЖЕКЕЕВ КӘРКЕН ӘБДІРАХМАНҰЛЫ     № 4 ОМ ғимаратында, Вольный кенті айдың 4-ші сәрсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

Абай қаласының № 12 ОМ, Школьная 
көшесі 12

айдың 4-ші сәрсенбісі 14-00-ден 15-
00-ге дейін

№8 сайлау округі ЧЕРЕПАНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ            Топар кенті әкімдігі ғимаратында айдың 2-ші сенбісі 11-00-ден 12-00-
ге дейін

Карабас кенті әкімдігінің ғимаратында айдың 2-ші сенбісі 13-00-ден 14-00-
ге дейін

№9 сайлау округі Ә Л Д Е Б Е Р Г Е Н О В А  Қ О Р Л А Н  
ҚАЗБЕКҚЫЗЫ          

Топар кенті әкімдігінің ғимаратында айдың 3-ші сәрсенбісі 17-00-ден 18-
00-ге дейін

№  1 0  с а й л а у 
округі

БЕЛАН НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА Топар кенті әкімдігінің ғимаратында айдың 2-ші жұмасы 16-00-ден 17-
00-ге дейін

№11 сайлау округі ТҮСЕНОВ ДУМАН МАҚСАТҰЛЫ Южный кенті әкімдігінің ғимаратында             айдың 3-ші сәрсенбісі 17-00-ден 18-
00-ге дейін

Көксу ауылы әкімдігінің ғимаратында                                                                                                                        айдың 3-ші сәрсенбісі 15-00-ден 16-
00-ге дейін

№12 сайлау округі ӘБІШЕВ НҰРЖАН САҒЫНТАЙҰЛЫ Самарка ауылы әкімдігінің ғимаратында                                                                                                                              айдың 4-ші жұмасы 10-00-ден 11-
00-ге дейін

Сәрепті ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 4-ші жұмасы 12-00-ден 13-
00-ге дейін

Есенгелді ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 4-ші жұмасы 14-00-ден 15-
00-ге дейін

Юбилейное ауылы әкімдігінің ғимаратында айдың 4-ші жұмасы 17-00-ден 18-
00-ге дейін

№13 сайлау округі СОКОЛОВА  ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА Қарағанды ауылдық округі әкімдігінің 
ғимаратында

айдың 4-ші жұмасы 10-00-ден 11-
00-ге дейін

Мичурин ауылдық округ і  әк імдіг ін ің 
ғимаратында  

айдың 3-ші жұмасы 10-00-ден 11-
00-ге дейін

Қызыл кенті № 8 ОМ айдың 2-ші жұмасы 12-00-ден 13-
00-ге дейін

Көксу ауылдық округі әкімдігінің ғимаратында айдың 3-ші жұмасы 15-00-ден 16-
00-ге дейін

Новый Караган кенті мектебінің ғимаратында айдың 2-ші жұмасы 10-00-ден 11-
00-ге дейін

№14 сайлау округі ЫБЫШЕВ САЯХАТ САЯТҰЛЫ Құрма ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 4-ші сейсенбісі 16-00-ден 17-
00-ге дейін

Ақбастау ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 2-ші сейсенбісі 14-00-ден 15-
00-ге дейін

Қарабас ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 3-ші сейсенбісі 11-00-ден 12-
00-ге дейін

Құлаайғыр ауылы әкімдігінің ғимаратында  айдың 4-ші жұмасы 17-00-ден 18-
00-ге дейін

№15 сайлау округі Титовская Татьяна Владимировна Дубовка ауылы әкімдігінің ғимаратында айдың 4-ші сәрсенбісі
15-00-ден 16-00-ге дейін

УТЕРЯН 
Кассовый аппарат «Меркурий-115» вместе с пакетом документов (кассовая книга, рег.карточка, чековая 

книжка) по г.Шахтинск на имя ИП Санфервой Ирины Константиновны.

Крещение Господне – один из великих праздни-
ков Православной церкви. 

В Карагандинской области он традиционно со-
провождается купанием в проруби. 

Водоосвящение, может совершать только свя-
щенник – чтением соответствующих молитв и трое-
кратным погружением креста в воду. На водоемах 
для этого заранее делается прорубь – «Иордань» 
– как правило, в форме креста, хотя многие делают 
проруби прямоугольной формы.  Крещен-
ская вода – это святыня, которую употребляют для 
исцеления и для укрепления душевных и телесных 
сил нас и наших близких и родных.

Ежегодно в городах и населенных пунктах Ка-
рагандинской области (Топарское водохранилище, 
Самаркандское водохранилище, озеро Балхаш, 
парковая зона г.Караганды) в преддверии Праздника 
Крещения специально вырубаются на водохрани-
лищах, прудах и озерах  проруби для массового 
купания верующих. 

Как правило, купание представляет собой 
троекратное погружение в воду с головой. При этом 
верующий крестится и произносит «Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа!».

Издревле считается, что купание на Крещение 
способствует исцелению от различных недугов. Вода 
– живая материя. Она имеет способность изменять 
свою структуру под воздействием на нее источника 
информации. Потому с какими мыслями к ней подой-
дешь, то и получишь. Чтобы окунуться в холодную 
воду, специальной подготовки не требуется. Чело-
веческое тело приспособлено испытывать частое 
воздействие холода. Необходим только настрой.

Правила купания (омовения) в проруби:
1. Окунаться (купаться) следует в специально 

оборудованных прорубях у берега.
2. Перед купанием в проруби необходимо разо-

греть тело, сделав разминку, пробежку.
3. К проруби необходимо подходить в удобной, 

не скользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предот-
вратить потери чувствительности ног. 

Лучше использовать ботинки или шерстяные 
носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно 
использование специальных резиновых тапочек, 
которые также защищают ноги от острых камней и 
соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к 
проруби, помните, что дорожка может быть скольз-
кой. Идите медленно и внимательно.

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив 
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения со-
судов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь 
вперед головой. 

Прыжки в воду и погружение в воду с головой 
не рекомендуются, так как это увеличивает потерю 
температуры и может привести шоку от холода.

5. При входе в воду первый раз старайтесь бы-
стро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. 
Помните, что холодная вода может вызвать совер-
шенно нормальное безопасное учащенное дыхание. 
Как только Ваше тело приспособилось к холоду.

6. Не находиться в проруби более 1 минуты 
во избежание общего переохлаждения организма.

7. После купания (омовения) разотрите себя 
махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

8. Для укрепления иммунитета и возможности 
переохлаждения необходимо выпить горячий чай, 
лучше всего из ягод, фруктов и овощей из предва-
рительно подготовленного термоса.

Как правильно выбрать место для иордани?
Выбирается водоём, скорость течения в котором 

не превышает 0,25 м/с. Толщина льда в месте устрой-
ства проруби должна быть не менее 25 сантиметров. 
Место для проруби выбирается на удалении от при-
чалов, впадения рек и сточных вод.

Дно под прорубью должно быть не засоренным 
посторонними предметами, способными вызвать 
травмы, ровным, лучше песчаным, без крутых укло-
нов, водорослей, коряг, крупных камней. Берег в 
районе проруби должен быть удобным для движения 
в обоих направлениях.

Выезд автомашин на лёд водоёма категорически 
запрещен.

Необходимо предусмотреть, чтобы места мас-
сового зимнего купания были хорошо освещены, при 
этом должны быть соблюдены все правила электро-
безопасности и пожарной безопасности.

Прорубь, по возможности, следует защитить 
от ветра, а недалеко от неё должно располагаться 
теплое помещение (раздевалка).

Нельзя допускать, чтобы на небольшом участке 

ПАМЯТКА
при купании в водоемах Карагандинской области 

во время празднования «Крещения Господня»
льда одновременно находилось более 20 человек.

Как правильно оборудовать прорубь?
Прежде всего, нужно очистить от снега площад-

ку, размер которой должен в несколько раз превы-
шать величину купели, чтобы со всех сторон к воде 
были свободные подходы.

Оптимальный размер проруби – 12м². Такая 
прорубь достаточна для одновременного пребы-
вания в ней до пяти человек без скучиванья и со-
прикосновений с ледовой кромкой. Минимальные 
размеры проруби составляют 3x3 метра. Глубина 
в месте размещения купели не должна превышать 
150 сантиметров.

Как правило, место проведения купания должно 
быть оборудовано всем необходимым: деревянными 
настилами для выхода на лед, а также поручнями и 
ступенями для входа в воду. Купель оборудуют на до-
статочном удалении от берега. Толщина льда должна 
составлять не менее 25 сантиметров.

Вырубку проруби необходимо проводить равно-
мерно, углубляя бороздку по всему периметру. Если 
на каком-то участке лёд будет прорублен раньше, 
чем на других, то вода зальёт всю бороздку и за-
труднит дальнейшую работу. Поэтому нужно через 
каждые метр-полтора оставлять в бороздках пере-
мычки, задерживающие воду. Ширина бороздки, вы-
рубаемой по поверхности льда, должна составлять 
примерно половину толщины льда. По мере углу-
бления бороздка сужается. Начинать вырубку льда 
с узкой бороздки невыгодно – это затруднит работу 
и приведёт к потере времени.

Лёд рубят на плиты с таким расчётом, чтобы хва-
тило сил притопить и затолкнуть их под кромку про-
руби или вытащить на поверхность. Лёд толщиной 
свыше 20 сантиметров иногда пилят продольными 
пилами. Заталкивать льдины под закраины проруби 
должны 5-6 человек: 2-3 человека притапливают ба-
грами один край льдины, остальные заталкивают ее 
под кромку льда как можно дальше, чтобы её края не 
выступали наружу, а льдина при образовании волны 
во время плавания не выплыла обратно. Это самый 
экономный способ очистки проруби ото льда, но он 
не всегда удобен: толстые и небольшие по размерам 
льдины при заталкивании начинают вращаться и 
ускользать. В этом случае приходится дробить лёд 
на части, вытаскивать на поверхность кусками и от-
брасывать на 2-3 метра от края проруби. Нагромож-
дение вынутого из проруби льда создает неудобства 
и опасность здоровью купающихся. Прорубь можно 
огородить стеной, выложенной из снежных брикетов, 
и сделать в ней «раздевалку». Такая ограда будет не 
только красива, но и защитит от ветра.

На углу или посредине кромки проруби необхо-
димо вырубить выемку размером 60x60 сантиметров 
для лестницы. Для удобства схода в воду и выхода 
из воды количество ступней должно быть не менее 
пяти. Деревянные или металлические лестницы 
закрепляют (вмораживают) у края проруби. Они 
обязательно должны быть оборудованы поручнями 
высотой 90 – 110 сантиметров. Металлические поруч-
ни обматывают изоляционной или киперной лентой 
либо надевают на них резиновый шланг.

Место для проведения обрядов должно быть 
ограждено. Любое ограждение проруби (из метал-
лической проволоки и сетки, деревянное, снежное, 
ледяное) устанавливается на расстоянии 7-10 ме-
тров от её краев. Кроме этого рекомендуется сделать 
ограждение проруби по периметру, на льду и подо 
льдом, чтобы зрители случайно не упали в воду, а 
купающиеся не могли попасть под лед.

На ледовой поверхности устраивается деревян-
ный решетчатый настил до края проруби. Настил 
должен быть прочным, не должен скользить по по-
верхности льда и исключать возможность соскальзы-
вания и падения человека в воду. Подходы (дорожки, 
тропинки) к купели и настилы должны быть очищены 
от снега, наледи скалываться и посыпаться песком.

Не полностью затопленные или не извлеченные 
из проруби льдины с острыми краями могут стать 
причиной травм. Во время купания затопленные 
льдины нередко выплывают обратно в прорубь, 
купающийся может не заметить этого и наткнуться 
на них. Чтобы предотвратить подобную опасность, 
нужно тщательно очищать прорубь ото льда и вести 
наблюдение за нею во время купания.

Разработано управлением по делам религии 
Карагандинской области совместно с Караган-
динской и Шахтинской Епархией ПЦК и ДЧС 
Карагандинской области


