
АМАНКЕЛДІАМАНКЕЛДІ      
                            арайыарайы1935 жылғы  15 маусымнан  бастап  шығады

Аудандық  апталық  г а зет

e-mail: amangeldy-arai@mail.ru ■ http://baq.kz/kk/regional_media/media/224

№ 3 (7645)  
23 ҚАҢТАР  

2015  ЖЫЛ  
ЖҰМА

    Өткен жылдың 11 қарашасында  Елбасы 
Н.Ə.Назарбаев Қазақстан  Халқына «Нұрлы 
жол - болашаққа бастар жол» Жолдауында 
«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық Саясатын  
жария етті. Оның басты ерекшелігі - негізінен 
контрциклды сипатқа ие болып, Қазақстан 
экономикасындағы құрылымдық реформалар-
ды  жалғастыруға бағытталды.  Соның ішінде 
Елбасы Ұлттық қордан қаражат тарта отырып, 
оны алда күтілетін қиын уақыттарды еңсеру 
мен экономиканың өсімін ынталандыруға 
көмектесетінін айтты. Қор ресурстары 
көліктік, энергетикалық, индустриялық жəне 
əлеуметтік инфрақұрылымдарды, шағын жəне 
орта бизнесті дамытуға бағытталады. «Ұлттық 
қордың басты міндеті - тұрақты əлеуметтік - 
экономикалық дамуды қамтамасыз ету жəне 
экономиканы сыртқы қолайсыз жағдайлардан 
қорғау. Дəл қазір біздің осы қорымызды 
қажетке жарататын кез келді. Қазақстан 
өзге елдердің қателіктерін қайталамай, 
экономикалық өсім үшін ішкі қорын барын-
ша тиімді пайдалануы тиіс», деген Елбасы 
Ұлттық қордан 2015 жылдан 2017 жылға 
дейінгі кезеңге жыл сайын қосымша 3 мил-
лиард долларға дейін бөлу жөнінде шешім 
қабылдады. Осылайша  2014 жылдың соңына 
таман 2015 жылы бірден атқарыла берілуі 
тиіс шараларды айқындап, оған тиісті ресур-
старды анықтап берді. 
    Бұл тарихи құжатта дағдарысты еңсеру-
дің кешенді шаралары ғана көрсетіліп 
қоймай, еліміздің əлемнің ең дамыған 30 
мемлекетінің қатарына енуіне қажетті 
жағдай, ұзақмерзімдік даму жолы 
анықталған. Алғашқы кезекте экономиканың 
елдің дамуына жəне азаматтарымыздың 
əл-ауқатының артуына неғұрлым оң əсерін 
тигізетін салаларына қолдау көрсетіледі. Со-
нымен қатар, Мемлекет басшысы Үкіметке 
барлық əлеуметтік міндеттемелермен сөзсіз 
қамтамасыз ету міндетін жүктеді. 
   Барлық деңгейдегі əкімдердің есептік 
кездесулері – бұл тек атқарушы органдарының 
өткен жылғы жұмыс қорытындысын шығару 
ғана емес. Таяудағы жылдарға даму пер-
спективасын, өңірдің өткір проблемалық 
мəселелерін айқындау жəне жұмыстың 
жүйелі жəне жоспарлы жүргізу  мүмкіндігі. 
  2014 жылдың қорытындысы бойын-
ша Амангелді ауданның əлеуметтік-
экономикалық жалпы дамуы жағымды дина-
микамен сипатталады.     
   

ӨНЕРКƏСІП 

    Есепті жылдың ішінде аудан бойынша 97,0 
млн. теңгенің өнеркəсіп өнімдері өндірілді. 
Өнеркəсіп өнімінің физикалық индексі 107,7 
% құрады.

ИНВЕСТИЦИЯ

     Инвестиция тарту - экономикалық өсуді си-

    2015 жылдың 16 қаңтары күні ау-
дан əкімі аппаратының мəжіліс залында 
сағат 10-да аудан басшысы Ж.Қ.Таукенов 
кəсіпкерлермен кездесті. Ол ауданымыз 
бойынша кəсіпкерлердің мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысуы ойдағыдай бол-
май келе жатқанын атап көрсетті.  «Алтын 
асық», «Құлан» жəне басқа да мемлекеттік 
бағдарламаларға көптеп қатысуды 
шешетін уақыт келгенін ескертті. 
   Өңір басшысы аудандық кəсіпкерлік 
жəне ауыл шаруашылығы бөліміне (бас-
шысы Е.Қ.Ещанов) мал шаруашылығымен 
айналысатын серіктестіктер мен ша-
руа қожалықтарының мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысуына барлық 

Аудан əкімі

МАЛ ӨСІРУШІ КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРҒА 
КӨПТЕП ҚАТЫСУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

жағдайды жасауды міндеттеді жəне оны тез 
арада шешуді қатаң тапсырды.
   -  Мұндай бағдарламалар мəңгілік емес. 
Мемлекет елімізде мал шаруашылығын да-
мыту мен асылдандыруға жағдай жасап отыр. 
Сол үшін бірнеше бағдарламалар қабылданды. 
Бірқатар кəсіпкерлеріміз оларға қатысып, асыл 
тұқымды ірі қара жəне қой мен жылқы алу-
ды бастады. Алайда, асыл тұқымды жылқы 
мен қой сатып алушылардың қатары аз. Егер 
кəсіпкерлер осы бағдарламаларға қатысса, 
мемлекет тарапынан көптеген жеңілдіктер 
жасалады. Біздің мал өсіруші кəсіпкерлеріміз 
осы мүмкіндіктерді барынша тиімді пайдала-
нып қалулары керек.  Əйтпесе, ертең өкініп 
қалулары мүмкін. Мемлекеттің жасап отырған 

қамқорлығын көріп, малды асылдандыру - 
уақыт талабы. 
    ХХІ ғасыр – бəсекелестік ғасыры. Өнімнің 
санынан гөрі сапасына көңіл аударатын кез 
жетті. Сапасыз көп мал ұстап, көп шығын 
шығарып, мардымсыз өнім алғанша, өнімі мол 
азғантай ғана мал ұстап, табысқа жетудің пай-
дасы мол. Өнімі мол аз мал ұстау – жем-шөп 
қорын үнемдеуге жол ашады. Мемлекетіміз 
бұл бағдарламаларды бекерден-бекер жасап 
отырған жоқ.   
    Ауданымыздың малдарын асылдандыру – 
өнім молшылығына жол ашады. Сондықтан 
да, ауданымыздың төрт түлік мал өсіретін 
кəсіпкерлерінің мемлекеттік бағдарламаларға 
100 пайыз қатысуын қамтамасыз етуіміз керек. 

Бұған əрбір кəсіпкер ерекше маңыз бергені 
шарт. Сол сияқты, аудандық кəсіпкерлік жəне 
ауылшаруашылығы бөлімі бұл шаруамен 
ерекше айналысуы міндет. Оның барысын біз 
жіті назарда ұстаймыз. Апта сайын талқылап, 
қорытындылап отырамыз. Қалай болғанда да 
аудан мал өсіруші кəсіпкерлерінің мемлекеттік 
бағдарламаларға толық қатысуын шешуіміз – 
қазіргі таңдағы басты міндет! - деді аудан əкімі.
   Келесі кезекте аудандық кəсіпкерлік жəне 
ауылшаруашылығы бөлімінің басшы-
сы Е.Қ.Ещанов кəсіпкерлерді аудан бас-
щысы алға қойған міндеттерді орындауға 
ұйымшылдықпен əрі белсенділікпен қатысуға 
шақырды. Өздерінің тарапынан барлық көмек 
жасалатынын мəлімдеді.

АМАНГЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ЖӘНЕ 2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН МІНДЕТТЕРІ ТУРАЛЫ 

АУДАН ӘКІМІ Ж.ТАУКЕНОВТЫҢ ЕСЕБІНІҢ ТЕЗИСТЕРІ

паттайтын басты көрсеткіш. 2014 жылы негізгі 
капиталға 836 млн. теңге (2013 жылы 598 
млн. теңге) инвестиция тартылды.  Көлемнің 
физикалық индексі 145,6 % құрады. Инве-
стицияларды қаржыландыру  құрылымында 
бюджеттік қаржы 21,1% (176 млн.тенге) жəне 
кəсіпорындар мен тұрғындардың меншікті 
қаржысы 78,9,5 % (660 млн.тенге болды). Аудан-
да шаруа қожалықтары 3 «Джон Дир», 3 «Век-
тор»,  1 «Есиль» комбайндарын, 9 «Беларусь» 
тракторларын, 4 ауыр жүк көліктерін,  басқада 
ауылшаруашылық техникасын сатып алды. 
  Құрылыс жұмыстарында барлығы 1354 
млн. теңге қаржы игерілді. «Қолжетімді 
тұрғын үй 2020» бағдарламасы бойынша   
есепті кезеңде 1302 шаршы метр тұрғын үй-
жайлар пайдалануға берілді, Үй құрылысына 
салынған инвестиция көлемі 81 млн. теңгені 
құрады.

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

    Аудан экономикасының негізгі саласы - 
ауыл шаруашылығы өндірісінде 2014 жылы  
6 млрд. 927 млн. тенгенің өнімдері өндірілді. 
     Есепті жылы аудан бойынша 4476,2 тон-
на ет, 18738 тонна сүт, 7461,5  мың дана 
жұмыртқа өндірілді. 
   Есепті мерзімге шаруашылықтардың барлық 
түрлерінде  24577 бас ірі қара, 61459 бас қой-
ешкі,   11606 бас жылқы, 130775  бас құс  бар.
  2014-2015 жылғы мал қыстату кезеңіне 
119,9 мың тонна шөп дайындалып, бір жарым 
жылдық қор жинақталды.
    Ветеринарлық жұмыстарды ұйымдасты-
руға 2014 жылы «Эпизоотияға қарсы ша-
ралар жүргізу» бағдарламасына сəйкес 
республикалық бюджеттен 46,6 млн. теңге 
бөлініп, тиісті жұмыстар атқарылды. Бруцел-
лез ауруына 29432 бас ірі қара жəне  39500 
бас қой-ешкі тексерілді, 521 бас ауру мал 

анықталып, ауруға шалдығу деңгейі 1,7 пай-
ыз болды. Анықталған мал арнайы орындарға 
тапсырылып, ауру малдардың құнын өтеуге 
бюджеттен 9903,2 мың теңге қаржы төленді.  
    Етті мал шаруашылығын дамыту, өнімді 
көп беретін асыл тұқымды мал басын 
көбейту жəне еттің экспортын ұлғайтуға  
бағытталған  «Сыбаға»  бағдарламасына ау-
дан шаруашылықтары белсенді қатысуда. 
Аталған бағдарламамен 2011-2014 жылда-
ры аралығында 1175 бас ірі қара мал, оның 
ішінде 60 бас асыл тұқымды бұқа сатып алын-
ды.  Ағымдағы жылы  бағдарламаға 6 шаруа 
қожалығы қатысып 182 бас ірі қара, оның 
ішінде 10 бас бұқа сатып алды. Бағдарламаға 
қатысу тапсырмасы  256,3 пайызға  орындалды.                     
   2014 жылдың 1 шілдесінен  іске асы-
рыла бастаған  «Құлан», «Алтын асық», 
«Жайылымдарды суландыру» мемлекеттік 
бағдарламаларына аудан шаруашылықтары 
қатысуда. 
    «Құлан» бағдарламасына қатысып, «Жұ-
ман» шаруа қожалығы 30 бас жылқы (23 бас 
бие, 7 асыл тұқымды айғыр), «Гаухар» шаруа 
қожалығы 28 бас жылқы (24 бас бие, 4 асыл 
тұқымды айғыр) сатып алды. 
    «Алтын асық» бағдарламасымен «Куатбек»  
шаруа қожалығы 96 бас қой (90 бас аналық, 6 
асыл тұқымды қошқарлар) сатып алды.  «Жай-
ылымдарды суландыру» бағдарламасымен 
«Жулдыз-Х» шаруа қожалығының «құдық 
салу» жобасы  қаржыландыруға ұсынылып, 
«Аграрлық  несие корпарациясы» АҚ 
Қостанай филиалымен қаралуда. 
    Бүгінде аудан экономикасын дамытудағы 
басты бағыттардың бірі - жайылымдық 
мал шаруашылығын өркендету. Ауданның 
жергілікті атқарушы органдары алдында табиғи 
мүмкіндіктер (жайылымдар мен шабындықтар) 
жəне мемлекет тарапынан салаға жасалып 
отырған қолдаулар мен жеңілдіктерді пайдала-
на отырып, мал басын ұлғайту, мал басын асыл-
дандыру арқылы мал шаруашылығын жаңа бір 
сатыға көтеру міндеті тұр. 
    2014 жылы Индустрияландыру Картасы-
нан тыс жайылымдық мал шаруашылығын 
дамытуға бағытталған 3  жоба: «Ұлы дала», 
«Əлішер», «Али-3» шаруа қожалықтары 
негізінде іске асырылды.  Шаруашылықтар 
өз  қаражаттары есебінен 450,0 млн теңге 
игеріп, 777,6 шаршы метр тұрғын үй, 4236,2 
шаршы метр мал  қораларын салды, 2315 
мал басын жəне 27 бірлік ауыл шаруашылық 
техникаларын сатып алды. 92 жана жұмыс 
орындары ашылды.  Жайылымдық мал 
шаруашылығын дамытуға арналған  іс-
шаралар жалғастырылады.
     2014 жылы аудан бойынша егістік көлемі 
85346 га құрады. Шаруашылықтармен 80,0 
мың га жерге бидай егіліп, 10,4 ц орта-
ша шығымдылықпен  82807 тонна бидай, 
1500 га жерге арпа себіліп, 1125 тонна өнім 

алынды, орташа шығымдылық 7,5 ц бол-
ды, 330 га аумаққа сұлы егіліп 7,6 ц орта-
ша шығымдылықпен 251 тонна өнім алын-
ды. Сонымен қатар 3324 га жерге майлы 
дақылдар себіліп 506,6 тонна өнім алынды. 
192 га жерге картофель, көкөніс жəне бақша 
дақылдары егіліп, өнімдері алынды. Ор-
таша шығымдылық гектарына картофель 
109,5ц,    бақша дақылдары бойынша 102,5 ц,  
көкөністер бойынша 106,7 центнерден болды. 
    Есепті жылы аудан шаруашылықтарына 
95,3 млн. теңге субсидия төленді. Атап 
айтқанда, басымды ауыл шаруашылығы 
дақылдары бойынша өсімдік шаруашылығы 
өнімдерінің шығымдылығы мен сапасын 
арттыруға   35,7 млн. теңге, гербицидтердің 
құнын арзандатуға 22,6 млн. теңге, мал 
шаруашылығын қолдауға  36,6 млн. теңге 
төленді. Жəне де осы жылғы себуге 
жұмсалған 8212 тонна тұқым  бағдарлама 
бойынша тегін тексеруден өткізілді. 
     2014 жылғы көктемгі дала жəне күзгі егін 
жинау жұмыстарын  жүргізуге «Азық түлік 
келісім шарт корпорациясы»  акционерлік 
қоғамы арқылы бөлінген  93,0 млн. теңге  не-
сие толығымен қайтарылды.
  Аудан бойынша көктемгі-күзгі дала 
жұмыстарына барлығы 2687 тонна 
арзандатылған дизель отыны бөлініп, 
шаруашылықтарға өнімдерін шығынсыз жəне 
уақыттылы  жинап алуға үлкен  көмек  болды. 
  2015 жылы  ауыл шаруашылығы 
құрылымдарында  егістік көлемі 93492 га  
болып жоспарлануда, оның ішінде бидай  
88500 га, арпа 1500 га, майлы дақылдар 3300 
га.  Дəнді-дақылдардың қажетті 9000 тонна 
тұқым қоры  жасалды, 4800 тоннасынан сына-
малар алынып, толық сараптамадан өткізуге 
тапсырылған, оның ішінде 1200 тоннасы тек-
серуден өткізіліп 1-2 класстарға жатқызылды.  
26300 га сүдігер жыртылды. 19100 га жер 
парға қалдырылып, үш рет өңдеуден өткізілді, 
оның 1700 га-сы химиялық тəсілмен өңделді. 
 Ауыл шаруашылығы дақылдарының 
зиянкестері, аурулары мен арамшөптерін 
анықтау  жұмыстары барысында  тексеру 
605400 га аумақта жүргізіліп, күрес жүргізілуі 
қажет  230500 га аумаққа улау жұмыстары 
жүргізілді. 2015 жылы улауға жататын 250,0 
мың га жер көлемі белгіленді.
    2014 жылы мемлекет меншігіне 61332 га 
жер қайтарылды. 
    «Агробизнес - 2020» бағдарламасы шеңбе-
рінде лизингке алынған ауылшаруашылық 
техникаларының сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау бағдарламасы бойынша «Атай» 
жəне «Əсел» шаруа қожалықтары «Беларусь» 
тракторларын, «Нұрай-Н» ЖШС-гі 3 «Джон 
Дир» комбайнын, «Ильяс» ШҚ-1, «Шерхан» 
ШҚ-2 «Вектор» комбайндарын «КазАгрофи-
нанс» АҚ арқылы лизингке алды. 

(Жалғасы 2-бетте)
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   «Нұрай-Н» ЖШС-не 2011-2014 жылдары 
лизингке алынған ауыл шаруашылық техни-
калары бойынша пайыздық сыйақыларын 
субсидиялауға 83 млн. теңге субсидия 
төленді.   

ШАҒЫН ЖƏНЕ ОРТА БИЗНЕС

  «Қазақстан-2050» Стратегиясында 
шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту - ел 
экономикасының негізі ретінде аталған. Ел-
басы биылғы Жолдауында осы салаға ерекше 
тоқтала отырып, «Шағын жəне орта бизнесті 
дамыту – XXI  ғасырдағы Қазақстанның 
индустриялық басты құралы. Экономика-
мызда оның үлесі артқан сайын еліміздің 
дамуы да орнықты бола түседі», - деп атап 
көрсетті. Шағын кəсіпкерлік саласының 793 
субъектлері 1746,5 млн. теңгенің өнімдерін 
өндіріп, қызметтерін көрсетті, бюджетке 84,9 
млн. теңге салықтық түсімдер түсті. Салада 
2025 адам жұмысқа тартылған.
        «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарлама-
сы бүгінде кəсіпкерлікті қолдаудағы тиімді 
жəне сұранысқа ие бірден-бір бағдарлама 
болып отыр. Бағдарламаның бірінші бағыты 
бойынша жеке кəсіпкер А. Құлмағанбетовтың 
«Жүк тасымалдау қызметтерін ұйымдастыру» 
жобасы іске асырылып, кəсіпкер 9,7 млн.тен-
геге ауыр жүк көлігін сатып алып, қызмет 
көрсетуде. 
  Бағдарламаның төртінші «Кəсіпкерлік 
əлеуетті нығайту» бағыты шеңберінде 
К.М.Аяшованың  «Шағын сандық баспаха-
на ашу» бизнес жобасы негізінде 1,7 млн. 
теңге мемлекеттік грант бөлінді. Бүгінде  ба-
спаханада түрлі форматтағы баспа өнімдері 
шығарылуда.
     Бөлшек сауда көлемі 2014 жылдын қаңтар-
желтоқсан айларына  382 млн. 141 мың 
теңгені құрады, 2013 жылмен салыстырғанда 
9,7  пайызға өсті.

БЮДЖЕТ
 
     Жалпы жергілікті бюджетке 202,7 млн. 
теңге салықтар мен басқа да міндетті 
төлемдері түсіп,  жоспар 105,0 пайызға орын-
далды. Төлем  көздері  жəне  кəсіпорындар  
бойынша  салық  түсімдерінің орындал-
мау жəне азаю фактілері болған жоқ. Салық  
төлемдері    берешегі  жоқ.
  Аудан бойынша  2014 жылы жалпы 
бюджеттің кіріс көлемі 1 млрд. 852 млн. 
теңге, немесе 100,5 пайызға орындалды,  
шығыс бөлігі 1 млрд. 844,3 млн теңге болды,  
орындалуы 99,8 пайыз болды.  
    Бюджеттің шығыс бөлігінің 55 пайызы 
білім саласына, 7 пайызы əлеуметтік салаға, 
5,4 пайызы мəдениет саласына жұмсалды. 
 

ƏЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

     Ауданда халықтың əлеуметтік жағдайын 
жақсартуға, тұрмысы төмен, аз қамтылған 
отбасыларын қолдауға, мүгедектерге, Ұлы 
Отан соғысы, тыл ардагерлерін əлеуметтік 
қорғауға, жұмыссыздықты азайтуға 
бағытталған іс-шаралар атқарылуда. 
  Есепті жыл ішінде  жұмыссыздықты 
төмендетуге бағытталған бірқатар   іс-
шаралар    жүргізілді, жұмыссыздық деңгейі 
экономикалық белсенді тұрғындар деңгейінің 
0,4 пайызын құрады. 51 адам жұмыссыз 
ретінде тіркеуде тұр  Жыл басынан бері 
593 адам жұмысқа тұруға өтініш білдіріп, 
олардың 399-і  жұмысқа орналасты. Барлық 
меншік түріндегі кəсіпорындарда 291 жаңа 
жұмыс орны құрылды, 159 адам тұрақты  
жұмыс орнына орналастырылды. Кедейшілік 
деңгейінде 153 адам өмір сүруде,  кедейшілік 
деңгейі 0,9 пайыз. 
  Жұмысқа орналасуға өтініш білдірген 
35 мүмкіндігі шектеулі азаматтардың 22-і 
тұрақты жұмыс орындарына, 10 азамат 6 
айлық ақылы қоғамдық жұмысқа, 1 азамат 
əлеуметтік жұмыс орынына, 2 азамат жастар 
тəжірибесіне  орналастырылды. 
    Мүгедектердің мұқтаждықтарына  нысан-
дарды бейімдеу жоспары іске асырылуда. 
Аудан бойынша əлеуметті маңызды болып  
белгіленіп паспортталған 47 ғимараттың 
ағымдағы жылы жоспарға сəйкес 8 нысаны 
бейімделді.  
      148 адамға 4,5млн. теңге мемлекеттік ата-
улы əлеуметтік көмек төленді.
      989 отбасы 38,9 млн.теңге мемлекеттік бала-
лар жəрдемақысын алды, 8 тыл ардагерлері, 14 
мүгедек облыстық бюджет қаражаты есебінен 
санаториялық-курорттық емделуден өтті. 
  Мемлекет басшысының тапсырмасы бой-
ынша тұрақты жəне өнімді жұмыспен 
қамтуға жəрдемдесу арқылы халықтың та-
бысын арттыруға бағытталған «Жұмыспен 
қамту-2020» бағдарламасы қабылданған бері, 
бағдарламаның  бағыттары бойынша жоспар-
лы жұмыс атқарылып келеді.
   Ағымдағы жылы  бағдарламаның екінші 

бағыты бойынша 45 млн. теңге  игерілді.  
Амангелді, Амантоғай, Байғабыл, Қарасу, 
Құмкешу, Үрпек, Ақсай жəне Есір 
ауылдарының өз-өзін қамтып отырған 21 
азаматтары компьютерлік орталық ашу, мал 
шаруашылығын дамыту жəне автокөлік жуу 
станциясын ашу жобаларын іске асыруда.  
   «Жұмыспен қамту жол картасы - 2020» 
бағдарламасының үшінші бағыты бойынша 
еңбек ресурстарының ұтқырлығын арттыру 
бағытында жоспарлар толығымен орындал-
ды. Жастар іс-тəжірбиесіне 12 адам,  7 адам 
қайта даярлау курстарына, біліктілік арттыру 
курсына 1 адам, əлеуметтік жұмыс орында-
рына 17 адам жіберілді.
    2014 жылдың қаңтар-қараша айларында 
орташа жалақы көлемі  69337 теңгені құрады. 
   Облыс, аудан əкімінің грантымен аудан 
еңбек рыногында қажет мамандықтар бойын-
ша аз қамтылған, көп балалы отбасылардан 
23 бала медицина, педагогика,  ветеринария 
мамандықтары бойынша жоғарғы оқу орын-
дарында оқытылуда. 
    «Дипломмен - ауылға» бағдарламасы ая-
сында 2014 жылы 4 агроөнеркəсіптік кешен, 
білім беру жəне денсаулық сақтау сала ма-
мандарына бюджеттік несие берілді, сонымен 
қатар 14 маманға көтерме жəрдемақы төленді. 

БІЛІМ БЕРУ

    Н.Ə.Назарбаев  Қазақстан халқына арнал-
ған Жолдауында «ХХІ  ғасырдағы дамыған ел 
дегеніміз - белсенді, білімді жəне денсаулығы 
мықты азаматтар» деп атап көрсетті. 
Атқарушы органдарының білім беру саласын 
дамытудағы басты бағыттары мектептердің 
материалдық техникалық базасын нығайту, 
білім сапасын көтеру, мектепке дейінгі тəрбие 
беру жүйесін дамыту болды. 
   21 жалпы білім беретін мектептерде 2926 
оқушы білім алады, 3 балабақшада 300 
бүлдіршін  жəне 21 мектеп жанындағы  
шағын орталықтарда 829 бала тəрбиеленеді,  
балаларға қосымша білім беру ұйымында 142 
оқушы білім алады. 
     2013-2014 оқу жылының Ұлттық бірынғай 
тестілеу қортындысы бойынша орташа балл  
67,24 (2013 ж. 63,39), білім сапасы 16,67 пай-
ыз (2013 ж. 15,85 пайыз) болды. 
   Білім беру саласында 552 педагогикалық 
маман қызмет атқарады, 2014 жылғы бюд-
жет көлемі 1 млрд. 013 млн. 523 мың теңгені 
құрады. 
  Балаларды  мектепке дейінгі тəрбиемен 
қамту көрсеткіші  96,2 пайызды, оқушыларды 
ыстық тамақпен  қамту 100 пайызды құрап 
отыр. 
   Білім беру ұйымдарының материалдық - 
техникалық базасын нығайтуға  жергілікті 
бюджеттен 12,4 млн. теңге, республикалық 
бюджеттен 12,3 млн. теңге бөлініп,  Жалдама, 
Жасбуын  жəне Құмкешу орта мектептеріне 
химия пəні кабинеттері сатып алынды. Соны-
мен қатар, Амангелді орта мектебі мен Круп-
ская негізгі мектебіне жылу қазандықтары 
орнатылды. 
    Жергілікті бюджет есебінен 8,0 млн. теңгеге 
Амангелді орта мектебінің күрделі жөндеу 
жұмыстарына құны 349 млн.545 мың теңге. 
жобалау-сметалық құжаттары дайындалды. 
2015 жылға Жобалау сметалық құжаттар 
негізіңде «Жұмыспен қамту жол картасы 
2020» бағдарламасының бірінші бағыты 
бойынша Амангелді ОМ күрделі жөндеу 
жұмыстарына республикалық жəне облыстық 
бюджеттен 349 млн. 545 мың теңге қаржы 
бөлінді.

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ

   Аудандық денсаулық сақтау саласын-

да аудан халқына 1 орталық аурухана, 
амбулаториялық-поликлиникалық көмекті 
3 ауылдық дəрігерлік амбулатория  жəне 
медициналық пунктер көрсетеді. 21 дəрігер, 
124 орта буын медицина қызметкерлері жұмыс 
істейді. Ауданда бала туу көрсеткіші жоғары 
болды, 1000 тұрғынға шаққанда 272 құрады. 
Нəрестенің өлім-жітім көрсеткіші 7,4 пайыз 
болды, нəрестенің өлімі 2 жағдайда тіркелген.  
Əлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын 
алу жəне дер кезінде анықтау мақсатында 
профилактикалық тексеру жүргізу, ауруы 
анықталған науқастарды диспансерлік есеп-
ке алу жəне сауықтыру шаралары тиянақты 
атқарылуда. Туберкулез – ел дамуының 
əлеуметтік жəне экономикалық деңгейлеріне 
тəуелді ауру екені мəлім. Елімізде ту-
беркулезге қарсы күрес мемлекеттік 
деңгейде жүргізіледі. Бұл емдеу жүйесімен 
профилактикалық шаралар ауданда да  белгілі 
дəрежеде атқарылып келеді. Ауданда тубер-
кулез сырқаты бойынша эпидемиологиялық 
жағдай соңғы жылдары тұрақталды, жыл 
басынан бері 6833 адам флюорографиялық 
тексеруден өткізілген, 16 адам жанадан ту-
беркулез сырқатымен есепке алынған.  2014 
жылдың есептік кезенге текті тəуліктік стаци-
онарда 919, күндізгі стационарда 725 науқас 
емделді. Есепті мерзімге аудандық аурухана 
65,5 пайызға, дəрігерлік емхана 51,2 пайызға, 
фельдшерлік-акушерлік пункт 48,6 пайызға 
жəне медициналық пункттер 38,6 пайызға 
медициналық жабдықтармен қамтамасыз 
етілген.

МƏДЕНИЕТ 

      Аудандық мəдениет саласында 1 жастар де-
малыс орталығы, 1 мəдениет үйі, 11 ауылдық 
клуб, 26 кітапхана жəне аудандық мəдениет 
үйі жанында 2 халықтық өнер ұжымдары 
жұмыс істейді.
   Жыл сайын мəдениет саласына бөлінетін 
қаржы көлемі өсуде. 2014 жылы сала бюджеті 
99,5 млн. теңгені құрады. (2013 жылы 89,8 
млн. теңге).
 Мəдениет саласы мекемелерінің 
материалдық-техникалық базасын нығайту 
мақсатында аудандық бюджеттен 1,8 млн. 
теңге қаржы жұмсалып, компьютерлер са-
тып алуға, кітап қорын молайтуға, газет пен 
журналдарға жазылуға жəне көпшілікпен 
өткізілетін мəдени іс-шараларға игерілді. 
   «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы ая-
сында 11,2 млн. қаржыға Қарасу, Байғабыл, 
Амантоғай ауылдарындағы мəдениет үйлері 
ағымдағы жөндеуден өткізілді,  тілдерді 
дамыту мақсатында аудандық бюджеттен 
510,0 мың теңге қаражат игерілді.

СПОРТ 

     2014 жылы ауданда салауатты өмір 
салтын қалыптастыру, дене шынықтыру 
мен спорттың бұқаралығын насихаттау 
бағытында 125 спорттық іс-шара өткізіліп, 
оларға жалпы саны 8330 адам қатынасты. 
Ауыл спортын дамыту мақсатында ау-
дан бойынша қосымша 4 спорт əдіскері 
бірліктері еңгізіліп  Амангелді, Амантоғай, 
Қарасу, Құмкешу ауылдарында жұмыс жаса-
уда. Спорттық іс-шараларды өткізуге жəне 
облыстық іс-шараларға қатынасуға бюджет-
тен 2 млн. 536 мың теңге жұмсалды. 500 мың 
теңгеге спорттық құрал-жабдықтар алын-
ды. Елді мекендерді дамыту бағдарламасы 
негізінде жергілікті бюджеттен 9 млн. 840 
мың  теңге бөлініп, Амангелді селосындағы 
Ы.Алтынсарин атындағы жалпы білім 
беретін орта мектептің базасында 1 жа-
санды шағын футбол алаңы пайдалануға 
берілді.

ТРАНСПОРТТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМ 
ЖƏНЕ ТҰРМЫСТЫҚ КОММУНАЛДЫҚ 

ШАРУАШЫЛЫҚ

   2014 жылы жергілікті жолдарды ағымды 
жөндеу жəне күтіп ұстауға 46,6 млн. теңге 
бюджеттен қаржы игерілді. 365 шаршы метр 
жол шұңқырлары жөнделді, 24 дана жол 
белгілері ауыстырылып, жаңадан орнатыл-
ды. Республикалық жəне облыстық бюджет-
терден 376 мың теңгеге Амангелді селосын-
да мүгедектерге арналған 18 жол белгілері 
мен 18 тақтайша орнатылды. Амангелді 
ауылының Божманов көшесіне 0,18 шақырым 
асфальт жол төселді. Жолдарды қыста жəне 
жазда күтіп ұстауға 12,1 млн. теңге бөлініп, 
жолдарды қардан тазарту, көктемде барлық 
кіреберіс жолдарды автогрейдермен қыру, 
тегістеу жұмыстары орындалды.
   «Аман-су» МКК 16,2 г/ккал  жылу 
өндірілді, 139,2 мың куб.м. су таратылды. 
Коммуналдық үйлерді күтіп ұстауға 878,6 
мың теңге жұмсалды. 
    Республикалық «Ақ бұлақ» бағдарламасы 
бойынша «Байғабыл селосының су 
жүйесін қайта құрылымдау» бюджеттік 
инвестициялық жобасы 168,3 млн теңгеге 
іске асырылды. Жоба нəтижесімен Байғабыл 
ауылының барлық аулаларына су тартылды. 
    2014 жылы жергілікті бюджеттен 8,0 млн. 
теңге бөлініп, Амантоғай ауылындағы су 
құбырларын қайта құрылымдау жұмыстарына 
жалпы құны 585,8 млн.теңге жобалау-
сметалық құжаттары дайындалды. 
    2014 жылы ауданда елді мекендерді абат-
тандыру, жарықтандыру, санитарлық та-
зарту  жұмыстары  жалғастырылды. Осы 
мақсаттарға аудан бюджетінен 20,2 млн. 
теңге қаражат бөлініп, рұқсат етілмеген 
қоқыс төгетін орындарды жою, ағаштарды 
кесу, ағаш отырғызу, көшелер мен жолдарды 
жарықтандыру,  абаттандыру  жұмыстары 
жүргізілді. 
     

ҚОҒАМДЫҚ ТƏРТІП

  Аудан бойынша қоғамдық қауіпсіздік пен 
тəртіпті сақтау жолында іс-шаралар қалыпты 
атқарылуда. 2014 жылы барлығы 60 қылмыстық 
істер тіркелген, Қылмысты ашу көрсеткіші 
47,7 пайыз болды. Ауданның құқық-қорғау 
органдарымен қоғамдық тəртіппен қауіпсіздік 
сақтауға бағытталған жедел-профилактикалық 
іс-шаралар атқарылуда. Жергілікті атқарушы 
билік жəне құқық қорғау органдарының ал-
дында қылмыстың алдын алу шараларын іске 
асыру, халықтың құқықтық сауаттылығын 
арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
жұмыстарын ұйымдастыру, балалар мен 
жасөспірімдер арасында қылмыс жəне құқық 
бұзушылықты болдырмау іс шараларын 
жүргізу   міндеттері тұр.    
  

   ӨТІНІШТЕРІМЕН ЖҰМЫС ЖƏНЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

   Мемлекеттік органдар қызметінің өзекті бағыты 
болып жеке жəне заңды тұлғалардың өтініш 
шағымдарын қарау жəне шешу табылады.
    2014 жылы аудан əкімінің аппаратында  өтініш 
тіркелді, жеке қабылдауда 207 адам болды. Екінші 
қайтара өтініш білдіру болған жоқ, 3 ұжымдық 
өтініш болды. Аудан əкімінің блогына Интер-
нет қызметін пайдаланушылардан 7 өтініш 
түсті. Түскен өтініштердің барлығына да заңмен 
белгіленген мерзімде жауап берілді. 
    Жеке жəне заңды тұлғаларға көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің тізіліміне сəйкес   72 
мемлекеттік қызмет  түрі ауданның жергілікті 
атқарушы органдары мен ауыл, ауылдық округ 
əкімі аппараттарымен  көрсетіледі. 2014 жылы 
мемлекеттік қызмет көрсетуге уəкілетті ор-
гандармен барлығы 8982 мемлекеттік қызмет 
көрсетілді. Оның ішінде 812 қызмет балама 
негізде Халыққа қызмет көрсету орталығы 
арқылы, 17 қызмет электронды түрде 
көрсетілді.Есепті мерзімде мемлекеттік қызмет 
көрсетудің уақытын  сақтамау, мемлекеттік 
қызмет көрсетуге шағым жасау фактілері кез-
дескен жоқ. 
   2015 жылы  Республикамызда Қазақстан 
халқы ассамблеясы мен Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 20 жылдығы жəне 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы салтанатты аталып  
өтеді. Ауданның атқарушы органдары алдын-
да осы жылы аудан экономикасын одан əрі 
дамытып, тұрғындардың өмір сүру сапасын 
жақсарту жолында жоспарлы, мемлекет саяса-
тына сай жұмыс атқару міндеті тұр. Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Əбішұлы Назарбаев атап көрсеткендей «Бірлікті 
сақтау жəне нығайту - ең игі іс. ХХI ғасырда тек 
бірлігі бекем, еңбегінен рахат тапқан, азаматта-
ры тату ел ғана бақытты өмір сүреді». 
    Халықтың ұсыныстарын, ескертулері мен 
пікірлерін жинауға арналған жəшік  аудан 
əкімдігі ғимаратында орнатылды,  Амангелді 
селосы, Майлин көшесі, 14 үй  мекен жайы бой-
ынша. 
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Районный бюджет
Амангельдинского района на 2015 год

 
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1 948 686,0
1 00 0 00 Налоговые поступления 183 710,0
1 01 0 00 Подоходный налог 89 014,0

1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 
налог 89 014,0

1 03 0 00 Социальный налог 73 715,0
1 03 1 00 Социальный налог 73 715,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 15 378,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 4 254,0
1 04 3 00 Земельный налог 909,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные средства 7 812,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2 403,0
1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 

работы и услуги 4 217,0
1 05 2 00 Акцизы 1 049,0

1 05 3 00 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 664,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

2 504,0

1 05 5 00 Налог на игорный бизнес 0,0

1 08 0 0

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

1 386,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 8 959,0

2 01 0 00 Доходы от государственной 
собственности 2 086,0

2 01 1 00
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

11,0

2 01 5 00
Доходы от аренды  имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

2 075,0

2 01 7 00
Вознаграждения по кредитам, 
выданным из государственного 
бюджета

0,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 6 863,0

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 6 863,0

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 376,0

3 01 1 00
Продажа государственного 
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

366,0

3 03 1 00 Продажа земли 10,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1 755 641,0

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1 755 641,0

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1 755 641,0

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1 948 686,0
01    Государственные услуги общего 

характера 243 761,0

 1   

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

190 154,0

  112  Аппарат маслихата района 
(города областного значения) 13 055,0

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

13 055,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 77 333,0

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

76 526,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 807,0

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

99 766,0

   001

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

99 766,0

 2   Финансовая  деятельность 15 656,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 15 656,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области исполнения   бюджета  
и управления коммунальной 
собственностью района (города 
областного значения)

14 820,0

   003 Проведение оценки имущества в 
целях налогообложения 436,0

   010

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

400,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 9 728,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

9 728,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного планирования 

9 728,0

 9   Прочие государственные услуги 
общего характера 28 223,0

(Продолжение. Начало  на стр 3-8 газеты «АА» №2 
(7644) 16 января 2015 года)   454  

Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства района 
(города областного значения)

14 616,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства и 
сельского хозяйства

14 616,0

  458  

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

13 607,0

   001

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

7 861,0

   067
Капитальные расходы 
п о д в е д о м с т в е н н ы х 
государственных учреждений и 
организаций

5 746,0

02    Оборона 4 001,0
 1   Военные нужды 4 001,0
  122  Аппарат акима района (города 

областного значения) 4 001,0

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

4 001,0

04    Образование 1 226 796,0
 1   Дошкольное воспитание и 

обучение 98 171,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 98 171,0

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

67 691,0

   040
Реализация государственного 
образовательного заказа в 
дошкольных организациях 
образования

30 480,0

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 1 084 565,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 1 054 388,0

   003 Общеобразовательное обучение 1 030 953,0
   006 Дополнительное образование 

для детей 23 435,0

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

30 177,0

   017 Дополнительное образование для 
детей и юношества по спорту 30 177,0

 9   Прочие услуги в области 
образования 44 060,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 44 060,0

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

11 164,0

   005

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

15 920,0

   015

Ежемесячная выплата денежных 
средств опекунам (попечителям) 
на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения 
родителей

3 251,0

   029

Обследование психического 
здоровья детей и подростков 
и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной 
помощи населению

10 560,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

3 165,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 138 770,0

 1   Социальное обеспечение 476,0
  464  Отдел образования района 

(города областного значения) 476,0

   030
Содержание ребенка (детей), 
переданного патронатным 
воспитателям

476,0

 2   Социальная помощь 107 247,0

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

107 247,0

   002 Программа занятости 19 460,0
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 4 630,0
   006 Оказание жилищной помощи 260,0

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

21 190,0

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

634,0

   014
Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

4 617,0

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 51 047,0

   017

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

1 000,0

   052
Проведение мероприятий, 
посвященных семидесятилетию 
Победы в Великой Отечественной 
войне

4 409,0

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

31 047,0

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

31 047,0

   001

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

20 131,0

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

1 425,0

   050
Реализация Плана мероприятий 
по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни 
инвалидов

9 491,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 60 725,0

 1   Жилищное хозяйство 35 770,0

  458  

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

815,0

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

815,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 34 955,0

   026
Ремонт объектов в рамках 
развития городов и сельских 
населенных пунктов по 
Дорожной карте занятости 2020

34 955,0

 2   Коммунальное хозяйство 9 500,0

  458  

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

9 500,0

   029 Развитие системы водоснабжения 
и водоотведения 9 500,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 15 455,0

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

15 455,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 5 796,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2 000,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 7 659,0

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 117 808,0

 1   Деятельность в области культуры 46 278,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

46 278,0

   003 Поддержка культурно-досуговой 
работы 46 278,0

 2   Спорт 12 119,0

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

12 119,0

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

5 250,0

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 3 368,0

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

405,0

   007

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

3 096,0

 3   Информационное пространство 46 378,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

44 178,0

   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 43 413,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

765,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

2 200,0

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики 

2 200,0

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

13 033,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

6 187,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития языков и культуры

6 187,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6 846,0

   001

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

6 516,0

   003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики 330,0

10    

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

80 542,0

 1   Сельское хозяйство 25 401,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

9 684,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

9 684,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 15 717,0

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

4 975,0

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 8 925,0

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак и 
кошек

1 000,0

   010
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных животных

817,0

 6   Земельные отношения 8 735,0

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

8 735,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области регулирования 
земельных отношений на 
территории района (города 
областного значения)

8 735,0

 9   

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

46 406,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 46 406,0
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   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46 406,0

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8 512,0

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8 512,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

8 512,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства на местном 
уровне

8 512,0

12    Транспорт и коммуникации 50 000,0
 1   Автомобильный транспорт 50 000,0

  458  

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

50 000,0

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 50 000,0

13    Прочие 17 771,0
 9   Прочие 17 771,0

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

15 840,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

15 840,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 1 931,0

   012
Резерв местного 
исполнительного органа района 
(города областного значения) 

1 931,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование 1 588,0

10    

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

8919,0

 1   Сельское хозяйство 8919,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

8919,0

   006
Бюджетные кредиты для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

8919,0

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных кредитов 7331,0
 01   Погашение бюджетных кредитов 7331,0

  1  
Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного 
бюджета

7331,0

   13
Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из местного бюджета 
физическим лицам

7331,0

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) бюджета -1588,0

    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

1588,0

РАЙОННЫЙ   БЮДЖЕТ

Приложение 2 к решению маслихата  от 24 декабря 2014 года №278
 

Районный бюджет
Амангельдинского района на 2016 год

 
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1 687 629,0
1 00 0 00 Налоговые поступления 188 169,0
1 01 0 00 Подоходный налог 91 414,0
1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 

налог 91 414,0
1 03 0 00 Социальный налог 75 774,0
1 03 1 00 Социальный налог 75 774,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 15 378,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 4 254,0
1 04 3 00 Земельный налог 909,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные средства 7 812,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2 403,0

1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги 4 217,0

1 05 2 00 Акцизы 1 049,0
1 05 3 00 Поступления за использование 

природных и других ресурсов 664,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

2 504,0

1 08 0 0

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

1 386,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 4 500,0
2 01 0 00 Доходы от государственной 

собственности 2 086,0

2 01 1 00
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

11,0

2 01 5 00
Доходы от аренды  имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

2 075,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 2 404,0

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 2 404,0

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 376,0

3 01 1 00
Продажа государственного 
имущества, закрепленного за
государственными учреждениями

366,0

3 03 1 00 Продажа земли 10,0

4 00 0 00 Поступления трансфертов 1 494 584,0

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1 494 584,0

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1 494 584,0

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1 687 629,0
01    Государственные услуги общего 

характера 234 474,0

 1   

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

181 053,0

  112  Аппарат маслихата района 
(города областного значения) 12 603,0

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

12 603,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 70 561,0

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

69 670,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 891,0

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

97 889,0

   001

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

97 889,0

 2   Финансовая  деятельность 11 940,0
  452  Отдел финансов района (города 

областного значения) 11 940,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области исполнения   бюджета 
и управления коммунальной 
собственностью района (города 
областного значения)

11 840,0

   018 Капитальные расходы 
государственного органа 100,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 9 408,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

9 408,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного планирования 

9 408,0

 9   Прочие государственные услуги 
общего характера 32 073,0

  454  
Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства района 
(города областного значения)

13 890,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства 
и сельского хозяйства

13 890,0

  458  

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

18 183,0

   001

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

8 162,0

   067
Капитальные расходы 
п о д в е д о м с т в е н н ы х 
государственных учреждений и 
организаций

10 021,0

02    Оборона 4 020,0
 1   Военные нужды 4 020,0
  122  Аппарат акима района (города 

областного значения) 4 020,0

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

4 020,0

04    Образование 992 533,0
 1   Дошкольное воспитание и 

обучение 55 712,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 55 712,0

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

55 712,0

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 893 484,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 865 098,0

   003 Общеобразовательное обучение 845 391,0

   006 Дополнительное образование 
для детей 19 707,0

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

28 386,0

   017
Дополнительное образование 
для детей и юношества по 
спорту

28 386,0

 9   Прочие услуги в области 
образования 43 337,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 43 337,0

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

10 497,0

   005

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

10 400,0

   015

Ежемесячная выплата денежных 
средств опекунам (попечителям) 
на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения 
родителей

3 479,0

   029

Обследование психического 
здоровья детей и подростков 
и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной 
помощи населению

9 257,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

9 704,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 133 577,0

 2   Социальная помощь 111 815,0

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

111 815,0

   002 Программа занятости 21 041,0
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 8 500,0
   006 Оказание жилищной помощи 280,0

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

19 387,0

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

746,0

   014
Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

4 196,0

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 55 550,0

   017

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

2 115,0

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

21 762,0

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

21 762,0

   001

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

20 205,0

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

1 557,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 62 634,0

 1   Жилищное хозяйство 872,0

  458  

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

872,0

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

872,0

 2   Коммунальное хозяйство 47 105,0

  472  
Отдел строительства, архитектуры 
и градостроительства района 
(города областного значения)

47 105,0

   058
Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения 
в сельских населенных пунктах

47 105,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 14 657,0

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

14 657,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 6 128,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2 000,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 6 529,0

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 104 950,0

 1   Деятельность в области 
культуры 38 647,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

38 647,0

   003 Поддержка культурно-досуговой 
работы 38 647,0

 2   Спорт 10 354,0

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

10 354,0

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

4 728,0

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 2 929,0

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

334,0

   007

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

2 363,0

 3   Информационное пространство 43 000,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

40 500,0

   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 39 735,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

765,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

2 500,0

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики 

2 500,0

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

12 949,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

6 298,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития языков и культуры

6 298,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6 651,0

   001

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

6 301,0
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   003 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 350,0

10    

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

81 786,0

 1   Сельское хозяйство 27 467,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

11 841,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

11 841,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 15 626,0

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

5 384,0

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 8 925,0

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак 
и кошек

500,0

   010
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных 
животных

817,0

 6   Земельные отношения 7 913,0

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

7 913,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области регулирования 
земельных отношений на 
территории района (города 
областного значения)

7 913,0

 9   

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

46 406,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 46 406,0

   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46 406,0

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

7 884,0

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

7 884,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

7 884,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области строительства, 
архитектуры и 
градостроительства на местном 
уровне

7 884,0

12    Транспорт и коммуникации 48 000,0
 1   Автомобильный транспорт 48 000,0

  458  

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

48 000,0

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 48 000,0

13    Прочие 17 771,0
 9   Прочие 17 771,0

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

15 840,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

15 840,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 1 931,0

   012
Резерв местного 
исполнительного органа района 
(города областного значения) 

1 931,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование -7 331,0

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных 
кредитов 7331,0

 01   Погашение бюджетных 
кредитов 7331,0

  1  
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
государственного бюджета

7331,0

   13
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из местного 
бюджета физическим лицам

7331,0

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) 
бюджета 7331,0

    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

-7331,0
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Районный бюджет
Амангельдинского района на 2017 год

Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1 793 008,0
1 00 0 00 Налоговые поступления 236 145,0
1 01 0 00 Подоходный налог 114 599,0
1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 

налог 114 599,0
1 03 0 00 Социальный налог 93 715,0
1 03 1 00 Социальный налог 93 715,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 19 478,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 5 004,0
1 04 3 00 Земельный налог 1 259,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные средства 10 312,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2 903,0

1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги 5 967,0

1 05 2 00 Акцизы 1 549,0

1 05 3 00 Поступления за использование 
природных и других ресурсов 1 164,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

3 254,0

1 08 0 0

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

2 386,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 9 000,0

2 01 0 00 Доходы от государственной 
собственности 2 086,0

2 01 1 00
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

11,0

2 01 5 00
Доходы от аренды  имущества, 
находящегося в государственной 
собственности

2 075,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 6 904,0

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 6 904,0

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 450,0

3 01 1 00
Продажа государственного 
имущества, закрепленного за
государственными 
учреждениями

440,0

3 03 1 00 Продажа земли 10,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1 547 413,0

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1 547 413,0

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1 547 413,0

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1 793 008,0
01    Государственные услуги общего 

характера 226 161,0

 1   

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

183 398,0

  112  Аппарат маслихата района 
(города областного значения) 12 642,0

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

12 642,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 71 469,0

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

70 495,0

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 974,0

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

99 287,0

   001

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

99 287,0

 2   Финансовая  деятельность 11 940,0
  452  Отдел финансов района (города 

областного значения) 11 940,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики в 
области исполнения   бюджета  
и управления коммунальной 
собственностью района (города 
областного значения)

11 840,0

   018 Капитальные расходы 
государственного органа 100,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 9 475,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

9 475,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного планирования 

9 475,0

 9   Прочие государственные услуги 
общего характера 21 348,0

  454  
Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства района 
(города областного значения)

13 970,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития предпринимательства и 
сельского хозяйства

13 970,0

  458  

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

7 378,0

   001

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

7 378,0

02    Оборона 4 182,0
 1   Военные нужды 4 182,0
  122  Аппарат акима района (города 

областного значения) 4 182,0

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

4 182,0

04    Образование 1 108 818,0
 1   Дошкольное воспитание и 

обучение 62 674,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 62 674,0

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

62 674,0

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 985 920,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 956 654,0

   003 Общеобразовательное обучение 936 765,0
   006 Дополнительное образование 

для детей 19 889,0

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

29 266,0

   017 Дополнительное образование 
для детей и юношества по спорту 29 266,0

 9   Прочие услуги в области 
образования 60 224,0

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 43 907,0

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

10 537,0

   005

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

10 520,0

   015

Ежемесячная выплата денежных 
средств опекунам (попечителям) 
на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения 
родителей

3 722,0

   029

Обследование психического 
здоровья детей и подростков 
и оказание психолого-медико-
педагогической консультативной 
помощи населению

9 424,0

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

9 704,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

16 317,0

   037 Строительство и реконструкция 
объектов образования 16 317,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 145 285,0

 2   Социальная помощь 123 762,0

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

123 762,0

   002 Программа занятости 24 570,0
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 8 000,0

   006 Оказание жилищной помощи 300,0

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

22 851,0

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

871,0

   014
Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

4 351,0

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 60 550,0

   017

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

2 269,0

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

21 523,0

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

21 523,0

   001

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

20 348,0

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

1 175,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 45 749,0

 1   Жилищное хозяйство 933,0

  458  

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

933,0

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

933,0

 2   Коммунальное хозяйство 30 000,0

  472  
Отдел строительства, архитектуры 
и градостроительства района 
(города областного значения)

30 000,0

   058
Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения 
в сельских населенных пунктах

30 000,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 14 816,0

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

14 816,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 6 147,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2 140,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 6 529,0

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 106 995,0

 1   Деятельность в области 
культуры 38 647,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

38 647,0

   003 Поддержка культурно-досуговой 
работы 38 647,0

 2   Спорт 10 750,0

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

10 750,0

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

4 891,0

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 2 960,0

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

374,0

   007

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

2 525,0

 3   Информационное пространство 43 915,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

41 215,0
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   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 40 450,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

765,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

2 700,0

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики 

2 700,0

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

13 683,0

  455  
Отдел культуры и развития 
языков района (города 
областного значения)

6 863,0

   001
Услуги по реализации 
государственной политики 
на местном уровне в области 
развития языков и культуры

6 863,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6 820,0

   001

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

6 420,0

   003 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 400,0

10    

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

74 845,0

 1   Сельское хозяйство 20 520,0

  453  
Отдел экономики и бюджетного 
планирования района (города 
областного значения)

11 841,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

11 841,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 8 679,0

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

5 397,0

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 1 965,0

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак 
и кошек

500,0

   010
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных 
животных

817,0

 6   Земельные отношения 7 919,0

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

7 919,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области регулирования 
земельных отношений на 
территории района (города 
областного значения)

7 919,0

 9   

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

46 406,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 46 406,0

   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46 406,0

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8 067,0

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8 067,0

  472  
Отдел строительства, 
архитектуры и 
градостроительства района 
(города областного значения)

8 067,0

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 
на местном уровне

8 067,0

12    Транспорт и коммуникации 53 500,0
 1   Автомобильный транспорт 53 500,0

  458  

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

53 500,0

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 53 500,0

13    Прочие 19 406,0
 9   Прочие 19 406,0

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

16 950,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

16 950,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 2 456,0

   012
Резерв местного 
исполнительного органа района 
(города областного значения) 

2 456,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование -7 331,0

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных кредитов 7331,0
 01   Погашение бюджетных кредитов 7331,0

  1  
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
государственного бюджета

7331,0

   13
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из местного 
бюджета физическим лицам

7331,0

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) бюджета 7331,0

    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

-7331,0

РАЙОННЫЙ   БЮДЖЕТ

(Продолжение на 7-стр.)

Приложение 4 к решению маслихата от «24» декабря 2014 года №278
 
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе 

исполнения районного бюджета на 2015  год
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
04    Образование
 2   Начальное, основное среднее и общее 

среднее образование
  464  Отдел образования района (города 

областного значения)
   003 Общеобразовательное обучение

Приложение 5 к решению маслихата от 24 декабря 2014 года №278
  

Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских
округов Амангельдинского района на 2015 год

 
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего 
характера 99766,0

 1   

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

99766,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8849,0

   001

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

8849,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

18757,0

   001

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

18757,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 7192,0

   001

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

7192,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 7861,0

   001

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

7861,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8187,0

   001

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

8187,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8654,0

   001

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

8654,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7796,0

   001

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

7796,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7908,0

   001

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

7908,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8888,0

   001

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

8888,0

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского 
района

6628,0

   001

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

6628,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

9046,0

   001

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

9046,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 15455,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 15455,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского 
района

13959,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4300,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2000,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 7659,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

140,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 140,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

130,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 130,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

281,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 281,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

170,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 170,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

140,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 140,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 161,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 161,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

13    Прочие 15840,0
 9   Прочие 15840,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

800,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

800,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

9540,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

9540,0

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского 
района

500,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

500,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 5000,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

5000,0

Приложение 6 к решению маслихата от 24 декабря 2014 года №278
 

Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских
округов Амангельдинского района на 2016 год

Функциональная группа

 Функциональная подгруппа
  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего 
характера 97 889,0

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

97 889,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8 566,0

   001

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

8 566,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

18 506,0

   001

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

18 506,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 7 363,0

   001

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

7 363,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 8 036,0

   001

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

8 036,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

7 008,0

   001

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

7 008,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 106,0

   001

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

8 106,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7 347,0

   001

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

7 347,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7 722,0

   001

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

7 722,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 574,0



7amangeldy-arai@
mail.ru

23 қаңтар  2015 жыл
№ 3  (7645)

   001

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

8 574,0

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского района

7 004,0

   001

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

7 004,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

9 657,0

   001

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

9 657,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 14 657,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 14 657,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

13 130,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4 601,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2 000,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 6 529,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

150,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 150,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

130,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 130,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

281,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 281,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

170,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 170,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

160,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 160,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 162,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 162,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

13    Прочие 15 840,0
 9   Прочие 15 840,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

8 500,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

8 500,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 3 000,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

3 000,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

4 340,0

РАЙОННЫЙ   БЮДЖЕТ

Приложение 7 к решению маслихата от 24 декабря 2014 года №278
  

Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских
округов Амангельдинского района на 2017 год

 
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Бюджетная программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего 
характера 99 287,0

 1   

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

99 287,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8 700,0

   001

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

8 700,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

18 506,0

   001

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

18 506,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 7 591,0

   001

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

7 591,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 8 258,0

   001

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

8 258,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

7 261,0

   001

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

7 261,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 118,0

   001

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

8 118,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7 476,0

   001

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

7 476,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7 815,0

   001

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

7 815,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8 620,0

   001

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

8 620,0

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского района

7 155,0

   001

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

7 155,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

9 787,0

   001

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

9 787,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 14 816,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 14 816,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

13 270,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4 601,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 2 140,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 6 529,0

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

150,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 150,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

130,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 130,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

281,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 281,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

170,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 170,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

180,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 180,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 161,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 161,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 237,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 237,0

13    Прочие 16 950,0
 9   Прочие 16 950,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

16 950,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

16 950,0

   040
Реализация мер по содействию 
экономическому развитию 
регионов  в рамках Программы 
«Развитие регионов» 

4 340,0

   29 наурыз 2015 жылы №2 
Байтұрсынов сайлау округі бойын-
ша  Амангелді аудандық  мəслихат 
депутаттын  сайлауға  байланы-
сты, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық  
Заңының 13,15,17 жəне 22 бапта-
рына сəйкес жарияланады.

Амангелді аудандық сайлау 
комиссиясының құрамы:

  Ибраева Айнұр Тойкеновна 
– төрағасы, Каирбеков Руслан 
Муратович - төраға орынбаса-
ры, Хамитов Ғафур Фаридович 
- комиссия хатшысы. Комиссия 
мүшелері: Абильдин Азамат Егеу-
баевич, Ахмединов Ербол Кенесо-
вич, Кажетова Алуа Сабденовна, 
Кусаинов Жасулан Бирликович.
  Комиссия мекен-жайы: Амангелді 

   29 наурыз 2015 жылы №2 
Байтұрсынов сайлау округі бойын-
ша Амангелді аудандық мəслихат 
депутатының   сайлауына  байланы-
сты, Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық  
Заңының 23-бабына сəйкес 
Байтұрсынов сайлау округі бойын-
ша сайлау учаскелерінің шекарала-
ры жарияланады.

  №228 Автобаза сайлау 
учаскесі

  Шекарасы: Амангелді ауылы Абай 
көшесі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 

10/1, 10/2, 11, 12, 13, 14/1, 14/2 үйлері; 
Ə.Дүйсенбин көшесі 1/1,  1/2, 2,3/1, 
3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 
7/1,7/2, 8/1,  8/2, 8/3, 9/1, 9/2, 10/1, 
10/2, 11/1, 11/2, 12/2, 12/3, 12/4, 13/2, 
13/3, 13/4, 15/1, 15/2, 15/3, 17, 19/2, 
19/3 үйлері; Б.Байқадамов көшесі 1/1, 
1/2, 1/3, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 4/1, 4/2, 
5, 6/1, 6/2, 6/3, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 
11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 15/1, 
15/2, 15/3, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 
19/2, 21/1, 21/2, 23/1, 23/2, 25/1, 25/2 
үйлері; Б.Майлин көшесі  1/1, 1/2, 
3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 

ауылы, Б.Майлин к-сі, 14 үй, теле-
фон 8(71440)21744.

  Амангелді аудандық 
мəслихатының шығып қалған 
депутатының орнына қайта 
сайлау өткізілетін округтің 

шекарасы:
   

№2 Байтұрсынов сайлау округі

  Комиссияның орналасқан жері: 
Амангелді ауылы,  Б.Майлин к-сі, 
10 үй, Б.Қолдасбаев ОМ ғимараты, 
телефон 8(71440)21141.
     Шекарасы: №228 сайлау учаскесі, 
Амангелді ауылының шекарала-
рында: көшелері  Наурыз 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 

ХАБАРЛАМА 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 
11/2,  21/1, 21/2,  21/3, 21/4, 21/5, 21/6, 
21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/12, 
21/13, 21/14 үйлері; Жалдама көшесі  
1, 3, 5, 6 үйлері; М.Əуезов көшесі 1/1, 
1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 
6/2үйлері; М.Дулатов көшесі 1, 2/1, 
2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 7/1, 7/2, 8/1, 
8/2, 9/1, 12, 16үйлері; М.Мəметова 
көшесі 1, 3, 5, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 
11/2, 13/1, 13/2, 15/1, 15/2, 19/1, 
19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 
19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19/12, 19/13, 
19/14, 19/15, 19/16, 25/1, 25/2 үйлері; 
Н.Ахметбеков көшесі 1/1, 1/2, 2, 3/1, 
3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 
9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 

12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 14, 14/1, 14/2, 
14/3, 15, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19/1, 
19/2, 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 22, 
22/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 
24/3, 25/1, 25/2, 26 үйлері; Наурыз 
көшесі 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 
6, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 
11/2, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 
18/1, 18/2, 20/1, 20/2 үйлері; Саты-
балды көшесі 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 
5/2, 7, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 
14/1, 14/2 үйлері; Сейдахмет ақын 
көшесі  1, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, 7/1, 7/2, 
7/3, 8/1, 8/2 үйлері.

 Амангелді ауданының əкімі  
       Ж.Таукенов

Х А Б А Р Л А М А
Абай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14,   Сатыбалдин 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
11, 13, 14, Б.Майлин  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 21. М.Əуезов 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7   Б.Байқадамов 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,  17, 18, 
19, 21, 23, 25,    М.Мəметова 14, 18, 
19 ,  М. Дулатов  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 14, 16, Ə.Дүйсенбин  1, 3,  5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12,  13, 15, 17, 19, 20  
Н.Ахметбеков 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Жалдама 1, 
3, 5, 7, 8, 15, 19,    Сейдахмет акын 
1, 3, 5, 7, 8. 

Сайлау комиссияларының 
құрамы:

№2 Байтұрсынов округтік  
сайлау комиссиясы

   Комиссияның орналасқан жері: 
Амангелді ауылы,  Б.Майлин к-сі, 
10 үй, Б.Қолдасбаев ОМ ғимараты, 
телефон 8(71440)21141.
    Мустафина Калиша Шынтаков-
на – төрағасы, Бимолдина Назира 
Ансагановна - төраға орынбасары, 
Бектасбаев Мақсат Мейрамбеко-
вич - комиссия хатшысы. Комиссия 
мүшелері: Абдикова Айша Сейл-
бековна, Жубатканова Бахыт Ма-
ратовна, Мустафина Гульжамал 
Ахметжановна, Олжагулов Ерлан 
Бектепбергенович.  

№228 учаскелік сайлау 
комиссиясы

   Комиссияның орналасқан жері: 
Амангелді ауылы,  Б.Майлин 

 Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы 
сайлау туралы» Конституциялық 
заңының 28 бабының 3-тармағына 
сəйкес жарияланады:
  1.Аудандық сайлау комиссиясы-
ның материалдары - 1 шаршы сан-
тиметрге 80 теңге.

ХАБАРЛАНДЫРУ
   Амангелді ауданының  
əкімі Ж.Қ.Таукеновтың 
аудан тұрғындарымен 
қортынды есепті кездесуі 
2015 жылы 4 ақпанда 
сағат 11.00-де Қ.Əбенов 
атындағы мəдениет үйінде 
өтеді.  
    

Аудан əкімі аппараты

к-сі, 10 үй, Б.Қолдасбаев ОМ 
ғимараты, телефон 8(71440)21141.
   Сеилова Жулдызай Бахытбеков-
на – төрағасы, Амантаева Айнур 
Есенгаликызы  - комиссия хатшы-
сы. Комиссия мүшелері: Абдиков 
Муханбетали Серикович, Жума-
гулов Думан Серикович, Жунисов 
Нуркен Галымжанович, Сулейме-
нова Дамеш Кажмукановна.    

Аудандық сайлау 
комиссиясының төрағасы                                                                 
                             А.Ибраева



4

Бас редакторы -  Х.Қ.МҰСАБАЕВ
Газет  ҚР Мəдениет жəне Ақпарат Министрлігінде 2014 жылдың 17 сəуірінде 
қайта тіркеуден өткізіліп, №14308-Г куəлігі  берілді. Газет «Қостанай - по-
лиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Редакция оқырман хатта-
рына жауап бермейді, оны қайтармайды. Жарнама мен хабарландырудың, 
құттықтаудың мəтініне редакция жауап бермейді. Газетте жарияланған автор 
пікіріне редакция көзқарасын білдірмейді. Компьютерлік 3 беттен асатын 

материялдар қабылданбайды. Мақалалар компьютерде теріліп редакцияға 
электронды вариантта жеткізілуі тиіс. Түсініксіз қолжазбалар қабылданбайды. 
Аптасына 1 - рет шығады. Көлемі екі баспа табақ. Таралымы - 1970 дана.  
Тапсырыс -  110

    Мекен-жайымыз: Аманкелді селосы,  Б.Майлин көшесі 14,  2- қабат, 
Телефондар: (8 714-40)  2-38-10.  2-10-57

110200. Меншік иесі : «Аманкелді арайы»  газеті редакциясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

8 amangeldy-arai@
mail.ru

23 қаңтар 2015 жыл
№ 3  (7645)

 Аманкелді аудандық мəслихатының №293 шешімімен Қазақстан 
Республикасының «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» 
Конституциялық Заңының 19 бабы 6-тармағының 1), 3) ,6)  тармақшаларына 
сəйкес əкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұрғылықты жер-
ге кетуіне, қайтыс болуына байланысты жəне өз еркімен сайлау комисси-
ялары құрамынан шығуына байланысты кейбір сайлау комиссияларының 
мүшелері өз міндеттерін атқарудан босатылды. Аманкелді аудандық 
мəслихаты төмендегі босаған  округтік, учаскелік комиссия мүшелерінің 
орнына осы хабарлама газетке шыққан күннен бастап 1 ай мерзім ішінде 
саяси партиялардан комиссия мүшелігіне өз үміткерлері туралы ұсыныстар 
қабылдайды.
    1.№ 3 Аманкелді округтік сайлау  комиссиясы  бойынша - 1 орын
    2.№ 220 Тасты учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 1орын.
    3.№ 222 Қарынсалды учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 2орын.
    4.№ 224 Жанатұрмыс учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 1орын.
    5.№ 226 Ақсай учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 2орын.
    6.№ 228 Автобаза учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 1орын
    7.№ 239 Үрпек учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 1орын
    8.№ 242 Қабырға учаскелік сайлау комиссиясы  бойынша - 1орын
 Саяси партиялармен басқада қоғамдық ұйымдардың аудандық мəслихаттың 
жұмыс тобына қажетті тапсыратын құжаттары:
1.Саяси партия мен қоғамдық ұйымдардың жиынының хаттамасының 
көшірмесі, қай комиссияға ұсынылғаны туралы;
2.Саяси партияның немесе қоғамдық ұйымның Əділет департаментіне 
тіркелгені туралы құжатының көшірмесі;
3.Мəслихатқа берген үміткердің өтініші мен жеке басты куəландыратын 
құжаттын көшірмесі;
  Құжаттарды Аманкелді аудандық мəслихатының жұмыс тобы қабылдайды:  
Мекен жайы:  Аманкелді селосы. Майлин көшесі – 14 үй. Байланыс теле-
фондары: 21-5-31; 23-7-81;

Х А Б А РЛ А Н ДЫ РУ

 «Аманкелді ауданы əкімдігінің 
кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы  бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
субсидиялауға арналған өтінімдерді 
қабылдаудың басталғаны туралы ха-
барлайды.
   Мал шаруашылығын субсиди-
ялау бағдарламасы туралы толық 
ақпаратты аудан əкімдігінің интернет 
– ресурсынан http://www.amangeldy.
kostanay.gov.kz/ru жəне «Аманкелді 
ауданы əкімдігінің кəсіпкерлік 
жəне ауыл шаруашылығы бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне хабарласып ала-аласыз-
дар .Байланыс телефондары: 8(714-
40) 21200, 21061
Аудандық кəсіпкерлік жəне ауыл 

шаруашылығы  бөлімі» КММ

   «Қостанай облысының мемлекеттік мұрағаты» мемлекеттік 
мекемесінің филиалы Аманкелді аудандық мемлекеттік 
мұрағатының қызметі бағыттарының бірі «Мұрағаттық 
анықтамаларды беру»  мемлекеттік қызметін көрсету болып та-
былады.
     «Мемлекеттік қызметтер туралы»  ҚР Заңына сəйкес 
«Мұрағаттық анықтамаларды беру» мемлекеттік қызметі 
тікелей аудандық мұрағат арқылы (пайдаланушылардың жеке 
сұранымдары, пошта байланысы жəне электронды пошта 
арқылы), сонымен қатар, баламалы негізде халыққа қызмет 
көрсету орталығы арқылы жəне «Электронды үкімет» веб-
порталы арқылы көрсетіледі.Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі 
туралы ақпарат аудан əкімінің ғаламтор ресурсінде орналасқан.
     2014 жылдың 9 қыркүйек айынан бастап мұрағатта «Электрон-
ды үкімет» веб-порталының аймақтық шлюзында «Е-əкімдік» 
ақпараттық жүйесі қызмет жасайды, онда мемлекеттік қызметті 
тіркеу жүзеге асырылады.
    2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап 25 желтоқсанына дейін 
Аманкелді аудандық мемлекеттік мұрағаты барлығы 411, мұрағат 
арқылы қызмет алушыларға  409,  сонымен бірге «Электрон-
ды үкімет» веб-порталы арқылы 2 қызмет алушыға мемлекеттік 
қызмет көрсетті. 199 қызмет алушылардың сұранымдары по-
шта байланысы арқылы түсіп, олар өз дəрежесінде орындалды.
Түсіп жатқан сұранымдардың көпшілігі азаматтардың əлеуметтік 
құқықтарын растаумен байланысты сұранымдар: еңбек өтілі, еңбек 
ақысының көлемі, кəсіпорындардың қайта аталуы, отбасыларының 
құрамы, мүлік құқығын қалпына келтіру жəне т.б.
     2014 жылы мұрағатқа келіп түскен сұранымдардың жал-
пы санынан орындалғаны: таяу жəне алыс шетелдерден жеке 
жəне заңды тұлғалар сұранымдары-68. Қазақстан Республикасы 
бойынша жеке жəне заңды тұлғалар сұранымдары -341. Заңды 

ҮЙ САТАМЫН
Еврожөндеу жүргізілген, 
үйге су құбыры кіріп 
тұр. Сарай, гараж бар, 
ауласы кең. Бағасы 4 500 
000 теңге. Мекен-жайы: 
Амангелді селосы. Тел: 
8.747.608.63-87.

   Аса қамқор, ерекше мейірімді 
Алланың атымен бастаймын! 
     Құрметті бауырлар, ардақты ағайын!
Күллі мұсылман қауымы адамзаттың 
абзалы болған, екі дүниенің сарда-
ры пайғамбарымыз Мұхаммедтің 
(Алланың оған игілігі мен сəлемі 
болсын) туған айы – мəуліт мерекесін 
мешіт-медреселерімізде, рухани бас 
қосуларда атап өтуде.
    Мəуліт арабша «туылу», «туылған 
уақыты» деген мағыналарды білдіреді. 
Пайғамбарлардың ардақтысы 
Мұхаммедтің (Алланың оған игілігі 
мен сəлемі болсын) туған уақытына 
байланысты тойланатын мейрам – 
мəуліт мерекесі деп аталады. Қазіргі 
таңда мəуліт көптеген мұсылман 
елдерінде атап өтіледі. Бұл – дінімізді 
насихаттаудың, жас ұрпақты 
имандылыққа, жақсы мінез-құлыққа 
шақырудың, пайғамбардың теңдессіз 
тұлғасын паш етудің орайлы бір сəті.
  Əлемдердің Раббысы қасиетті 
Құранда пайғамбарымызды (Алланың 
оған игілігі мен сəлемі болсын): 
«Шын мəнінде сен əлбетте ұлы 
мінезге иесің» (Қалам сүресі, 4-аят), 
– деп сипаттаса, тағы бір аятта барша 
адамзатты Алла Елшісінен (Алланың 
оған игілігі мен сəлемі болсын) өнеге 

НОТАРИУС: 31.10.2014 жылы қайтыс болған аз.Кукамбекова Умуткул 
Мусилимкызының мұрасы бойынша мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерді 
Қостанай облысы Амангелді ауданы нотариусы Исмагулова А.Б.-ға Қостанай об-
лысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауылы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы 
бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

2015 жылдың I-ші тоқсанында «Амангелді ауданы əкімдігінің жер қатынастары бөлімі» 
КММ басшысының жеке жəне заңды тұлғаларды  қабылдау  КЕСТЕСІ

Азматтарды қабылдаужүргізетін 
адамның тегі, аты жөні

Азаматтарға қабылдау жүргізетін 
азаматтың лауазымы               

    Қабылдау күні, 
уақыты   Телефоны

Кенжебаев Кыйлымбек Кайдарович  Бөлім басшысы Бейсенбі  15.00-17.00 21-2-76

«Амангелді ауданы əкімдігінің жер қатынастары бөлімі» КММ мекен-жайы:  Амангелді селосы,Б.Майлин к-сі,14

Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамыту-
ды, мал шаруашылығының 
өнiмділігін жəне өнiм мен 
сапасын арттыруды субси-
диялау қағидаларын бекіту 
туралы қағидаларына сəйкес

Хабарландыру

Мұрағаттың маңызы зор

МҰРАҒАТТЫҚ АНЫҚТАМАЛАРДЫ БЕРУ -  МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТТІҢ ЕЛЕУЛІ САЛАСЫ

жəне жеке тұлғалардың сұранымдары бойынша «Мұрағаттық 
анықтамаларды беру» мемлекеттік қызметін сапалы көрсету 
мониторингі мақсатында «Мұрағаттық анықтамаларды беру» 
мемлекеттік қызметін көрсету бойынша мемлекеттік қызмет 
алушылар толтыратын карточканы рəсімдеу жүргізіледі. 208 
толтырылған карточкадан «жақсы» деген баға 208 сұраным. 
Мемлекеттік қызмет көрсеткен қызметкерлердің атына алғыс 
сөздері жазылған, шағым өтініштер тіркелмеді.
      Қызмет алушыларды ақпараттандыру мақсатында мемлекеттік 
қызмет көрсету тəртібі туралы, сонымен қатар электронды түрде, 
оның қол жетімділігі туралы мемлекеттік қызмет көрсету бой-
ынша ақпараттық-анықтамалық  материалдар: заңдар, стандарт, 
регламент, жұмыс тəртібі, мемлекеттік қызмет көрсетуге жауап-
ты қызметкердің аты-жөні, мемлекеттік қызмет көрсететін атқару 
органдары жəне оны жүзеге асыратын тұлғалардың мекен-жайы , 
телефон номерлері, сонымен қатар мемлекеттік жəне орыс тілінде 
мұрағат дəлізінде орналасқан. «Аудандық мұрағаттың 2013 
жылдағы мемлекеттік қызмет көрсету жұмыстары» аудандық 
«Аманкелді арайы» газетінде 2014 жылдың 21.03. 
      № 13 (7603); Қостанай облысы əкімдігінің 2014 жылғы 26 
сəуір №176 қаулысымен бекітілген «Мұрағаттық анықтамаларды 
беру» мемлекеттік қызмет көрсету регламентінің жаңа өзгерістері 
туралы 20.06. 2014 г. №20 (7614) кезекті номерлеріне жарияланды. 
     Аманкелді аудандық мемлекеттік мұрағаты мен Халыққа 
қызмет көрсету орталығының қызметкерлеріне  «Мұрағаттық 
анықтамалар беру» мемлекеттік қызметінің стандартын оқыту 
туралы семинар жəне «Мемлекеттік қызмет көрсету барысында 
сыбайлас жемқорлық бойынша құқық бұзушылықтардың алдын 
алу шаралары» атты дөңгелек үстел ұйымдастырылды.

Р. СЕЙТКАМАЛОВА,
мұрағат басшысы 

2015 жылдың қаңтар айы – Пайғамбарымыз Мұхаммедтің с.ғ.с. туған айы!

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ, 

Қазастан Мұсылмандары Діни 
басқармасының төрағасы, 

Бас мүфти

МӘУЛІТ МЕРЕКЕСІ МҮБӘРАК БОЛСЫН !

алуға шақырады: «Расында сендер 
үшін, Алланы да ақырет күнін де 
үміт еткендер жəне Алланы көп 
еске алған кісілер үшін Алланың 
Елшісінде көркем өнегелер бар» 
(Ахзаб сүресі, 21-аят).  
  Бүкіл ғаламға мейірім ретінде 
жіберілген елшінің есімін ардақтау, 
сүннетіне амал ету һəм оған салауат 

айту – сауапты іс.  «Салауат» сөзі – 
истиғфар, кешірім сұрау, дұға, береке, 
намаз секілді мағыналарды қамтиды.
  Пайғамбарымыз (Алланың оған 
игілігі мен сəлемі болсын) өз үмбетіне: 
«Кімде-кім таңғы жəне кешкі 
уақыттарда маған арнап он рет са-
лауат айтып, сəлем жолдаса, қиямет 
күні менің шапағатыма бөленеді», – 
деп өсиет қалдырған.  
      Шарапаты мол мəуліт мерекесі 
біздің халқымызға да құтты бол-
сын. Осынау айтулы мейрамда 
пайғамбар өсиеттерін тереңірек 
түсінуді  нəсіп етсін. Бұл мерекеде 
Алла Тағаладан адамдар арасындағы 
рақым-мейірімнің, имандылықтың, 
бауырмалдықтың, қайырымдылықтың 
арта түсуін тілейміз. Мəуліт 
мерекесінде айтылған салауатымыз 
бен құлшылық, дұға-тілектеріміз 
қабыл болғай!
     Мəуліт мүбарак болсын, мұсылман 
бауырлар!
     Жаратушы Иеміз елімізге, жерімізге 
берекетін жаудырып, халқымыздың 
ауызбіршілігі мен ынтымағын артты-
рып, жақсылығын нəсіп еткей!   
  Тəуелсіздігіміздің тұғыры биік, 
еліміздің егемендігі баянды болғай!    
Əмин!

    Аудан мəдениеті 
мен өнері ауыр қазаға 
ұшырады. 2015 жылдың 
13 қаңтары күні күтпеген 
жерден автокөлік апаты-
нан Амантоғай ауылдық 
округі мəдениет үйінің 
меңгерушісі, республи-
ка мəдениет саласының 
үздігі, тамаша өнер иесі, 
аяулы азамат Жаңбырбай 
Əмірғазыұлы 62 жасқа 
қараған шағында қайтыс 
болды. 
      Ол 1953 жылы 9 
мамыр күні қазіргі 
Амантоғай ауылдық 
округіне қарасты Ақсуат 
ауылында дүниеге 
келді. 1970 жылы 
орта мектепті бітіріп, 
Аманкелді селосындағы 
№154 кəсіптік-
техникалық училище-
ге оқуға қабылданды. 
Оны тəмəмдаған 
соң Амантоғай 
совхозының №3 Шақпақ 
бөлімшесінде механи-

Жаңбырбай  ƏМІРҒАЗЫҰЛЫ
затор болып 11 жыл 
еңбек етті. 1982 жылы 
Амантоғай совхозындағы 
клубтың меңгерушісі бо-
лып тағайындалды. Со-
дан бері осы мəдениет 
ошағында меңгерушілік 
қызметті табан аудармай 
атқарып келді. 
  Жаңбырбай 
Əмірғазыұлы əмбебап 
өнерпаз жəне білікті 
ұйымдастырушы бола 
білді. Ол Амантоғай 
ауылының өнерпаз 
жастарының бірнеше бу-
ынын тəрбиелеп өсірді. 
Өзінің отбасы да өнермен 
шұғылданды.  
  Жаңбырбай 
Əмірғазыұлы мінезге 
бай, ақжарқын, кең 
пейілді азамат болды. 
Қызмет істеген ортасын-
да құрмет пен абыройға 
бөленді. Ол мəдениет 
үйінің меңгерушісі болу-

НОТАРИУС: 03.07.2014 жылы қайтыс болған аз.Нурфайлов Казиханның мұрасы 
бойынша мұрагерлік іс ашылды. Мұрагерлерді Қостанай облысы Амангелді ауданы 
нотариусы Исмагулова А.Б.-ға Қостанай облысы, Амангелді ауданы, Амангелді ауы-
лы, М.Маметова көшесі, 21 мекен-жайы бойынша хабарласуларыңызды сұраймын.

      Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мəселесі бо-
лып отыр. Үлкен əлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын  əлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  
анық.
    «Сыбайлас жемқорлық» деген түсінік мағынасына этимологиялық қарау мұны 
«параға сатып алу», «пара» ретінде, «corruptio» деген латын сөзін алып, анықтауға 
мүмкіндік береді. Рим құқығында сондай-ақ «corrumpire» түсінік болған, ол жалпы 
сөзбен айтқанда «сындыру, бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу» 
деген түсінік беріп, құқыққа қарсы іс - əрекетті білдірген. Орыс тілінің түсіндірме 
сөздігі сыбайлас жемқорлықты пара беріп сатып алу, лауазымды адамдардың, саяси 
қайраткерлердің сатқындығы ретінде сипаттайды.
     Мемлекеттің дамуына бармақ басты, бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп 
басып «тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген. Олардың əділдік пен 
турашылдықты ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би 
жəне тағы да басқа біртуар билер мен шешендердің өмірі дəлел болатындығын біз 
тарихтан жақсы білеміз.
   Қазақстан Республикасының заңнамаларына сəйкес, сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарға негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара 
алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, қызметтік жалғандық жасау, көрінеу 
жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету, 
көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы немесе қате аудару, 
жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге не 
қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге 
де сот актісін орындамау, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық 
байланыстарды пайдалану арқылы жасалады.
       Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пəрменді күресу үшін халықтың құқық-
тық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын 
арттыру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы 
қандай да бір құқыққа қайшы іс-əрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану 
керектігінің нақты жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тəртіпті қорғау, 
сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат 
жүргізу, мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас 
жемқорлық пен оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке жəне 
оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табыла-
ды.,
        Осы мақсаттағы жұмыстарды жүйелі жүргізуге тағы бір серпін ретінде «Қазақстан 
Республикасында қылмысқа жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту 
жəне құқық қорғау қызметін одан əрі жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар тура-
лы» Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы қолданысқа енгізілген. Бұл 
Жарлық еліміздегі құқық қорғау органдары қызметтерін жетілдіруге бағыттала оты-
рып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы əрекеттермен олардың пайда болуының алдын-
алуда жүйелі, əрі тұрақты шаралар атқаруды қамтамасыз етеді.
      Қызмет құзыреті бойынша Тəртіптік кеңесі Қазақстан Республикасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы мен Қазақстан Республикасы 
мемлекеттік қызметкерлерінің Ар-намыс кодексі талаптарының сақталуын қадағалап, 
аталған заңнама мен кодекс талаптарының бұзылуына жол берген қызметкерлердің 
тəртіптік жауапкершілігін қарау белгіленген.
      Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның барлық күш-жігерін 
біріктіріп, осы дерттің одан əрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың барлық амалдарын 
қолдану арқылы ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.
  Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тəуелсіздігімізді алып, шаршы əлемге 
танылғанымызға жиырма төрт жылдай  уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Ел-
басымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының арқасында 
мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен əлеуметтік жағдайы 
түзеліп, əлем мемлекеттерінің ортасынан өз орынын айқындады. Бүкіл əлемге өзінің 
біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын 
таңдап, уақыттан туындаған əртүрлі кеселдерден айығуды міндет етіп қойды. Ол 
жол - Президентіміз Нұрсұлтан Əбішұлының бастауымен алға қойылған сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жолы. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу барлық 
Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

М.СЕЙТКАМАЛОВ,
мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы

Жемқорлық індет - онымен күресу міндет
КҮРЕСТІ   КҮШЕЙТЕМІЗ

мен қатар өзі де өнерпаз 
еді. 
    Ж.Əмірғазыұлы үлгілі 
отбасы иесі де болды. 
Ол инабатты да өнерлі 
балаларды тəрбиелеп 
өсірді. Олардың бəрін 
қанаттандырды. Өнердің 
үлкен жолына түсірді. 
 Жаңбырбай 
Əмірғазыұлындай азамат-
тан қапияда айырылу – 
оның отбасына ғана емес, 
ауылы жəне ауданына да 
ауыр тиді. Тағдырдың 
жазуына не шара?! Оның 
жарқын бейнесі мен 
өнері, өнерпаздарға де-
ген қамқорлығы біздің 
есімізде ұзақ уақыт бойы 
сақталады. 
     Марқұмның отбасына, 
бала-шағасына, ағайын-
туыстарына қайғыларына 
ортақтасып, көңіл айта-
мыз.
  Топырағың торқа болсын, 
ардақты азамат, айтулы 
өнерпаз. Алдың пейіш, 
артың кеніш болғай! 

Аудан əкімі жəне аппараты, аудан активі мен 
аудандық мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі.

Расулімізді ұлықтай білейік!


