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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

Құрметті жерлестер! Қазақстан 
Республикасы Президентінің  «Әкімдердің 
халыққа есеп беру кездесулерін өткізу 
туралы» 2013 жылғы 15 тамыздағы 
№615 Жарлығын іске асыру мақсатында 
Ұлытау ауданы бойынша 2014 жылы 
атқарылған жұмыстардың нәтижелеріне 
сараптама жасап және алдағы уақыттағы 
атқарылатын жұмыстар  туралы қорытынды 
есебімді баяндауға рұқсат етіңіздер.

Өздеріңізге белгілі, 2014 жылдың 
қараша айының 11 жұлдызы күні 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев «Нұр Отан» партиясының 
Саяси кеңесі отырысында  Қазақстан 
халқына «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты жаңа Жолдауын жариялады. 

Жолдауда мемлекетімізді,
экономикамызды дамытудың барлық 
бағыттары, даму жолдары көрсетілген. 

Ұлан-байтақ жері бар біздің еліміз 
үшін алдыңғы қатарлы заманауи көліктік 
инфрақұры лым – жарқын болашаққа 
апарар жол. Ол экономикамыздың 
дамуына және экономикамызды 
инновациялық даму сатысына көтеретін 
стратегиялық маңызы бар инфрақұрылым. 

Елбасымыз көліктік инфрақұрылымымен 
қатар, әлеуметтік маңызы зор, бүкіл 
экономикамыздың күре тамыры болатын 
энергетикалық, кіші және орта кәсіпкерлікті 
дамыту, тұрғын үй, әлеуметтік, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
инфрақұрылымын дамыту мәселелері 
бойынша нақты бағдарламалар ұсынды. 

Сонымен қатар Елбасы Жолдауында 
2015 жылы Қазақ хандығының 550 
жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Конституциямыздың 20 жылдығын, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өту 
жөнінде айтылды. Қазақ хандығының 550 
жылдығын келесі жылы Республикалық 
деңгейде атап өту дегеніміз, біздің 
Ұлытаудың да осы іс шаралармен 
тікелей байланыстылығын көрсетеді. Осы 
мақсатта Қазақ хандығының құрылғанына 
550 жыл толуына байланысты, 2015 жылы 
Республикалық іс шаралардың біразын 
Ұлытау жерінде өткізуді ұсынып отырмыз. 

2014 жыл біздің Ұлытау ауданы үшін 
өте жемісті жыл болды. Ұлытау халқы 
үшін ең маңызды оқиға ол - Мемлекет 
басшысының Жезқазған қаласында аймақ 
үшін стратегиялық тұрғыдан аса маңызды 
«Жезқазған-Бейнеу» және «Арқалық-
Шұбаркөл» теміржол магистральдарының 
тұсауын кесіп, одан кейін Ұлытаудың 
төріне келіп сұхбат беруі. Осы кездесу 
аудан тұрғындары үшін, жалпы қазақ 
халқы үшін маңызды оқиға болды. 

Елбасының Ұлытау төріндегі 
сұхбатынан кейін “Ұлытау – ұлы мекенім”  

атты тарихи-мәдени халықаралық 
форумды және «Ұлы дала сазы» 
халықаралық дәстүрлі өнер фестивалі 
өткенін баршамыз білеміз. Форумда 
Қазақ елінің зиялы қауым өкілдері, 
ақын-жазушылар мен шетелден келген 
тюрколог ғалымдар, Ұлытау тарихына 
байланысты пікірлерін ортаға салып, оның 
елдігімізді, бірлігімізді қалыптастырудағы 
орнына ерекше тоқталды. Одан кейін 
биылғы айтулы іс-шаралардың бірі Ұлытау 
ауданы өзінің 75 жылдық мерейтойын 
атап өтті. Ауданымыздың мерейтойына 
Республиканың барлық аймақтарынан 
қадірлі меймандар, кезінде ауданның 
дамуына үлес қосқан азаматтар, 
өнер жұлдыздары,шақырылып, үлкен 
абыроймен аталып өтті. Ауданға қарасты 
Жезді кентінің де 70 жылдық мерекесі 
жоғары деңгейде аталып өтіп, мерейтой 
қарсаңында Жезді кентінде біршама 
жұмыстар атқарылды.

Елбасының Ұлытауға келіп баға беруі, 
одан кейін осындай іс-шаралардың өтуі 
Ұлытау үшін жаңа дәуірдің басталғанын 
көрсетеді. Барлық бұқаралық ақпарат 
құралдарында ауданымыздың 75 жылдық 

мерейтойында жеткен жетістіктері мен 
алдағы жоспарлары жарыса жазылып,  
Ұлытауды ұлықтағаны біз үшін қуанышты 
жағдай.

 Біз бүгін 2014 жылы Ұлытау ауданы 
бойынша атқарылған жұмыстардың 
нәтижелеріне сараптама жасап және 
алдағы уақыттағы жұмыс ауқымын 
айқындау, жобалау мақсатында халықтың 
тілегі мен сұранысын, талабын тыңдап, 
алдымыздағы мерзімді кезеңге арналған 
міндеттерді белгілегелі отырмыз.

Ауданның қазіргі әлеуметтік 
экономикалық даму жағдайына тоқталар 
болсақ, біршама оң жұмыстар атқарылды. 
Негізгі бағытымыз ауылшаруашылығы 
болғанымен, осы аймақта орналасқан 
өндіріс орындары мен жаңа инновациялық 
жобалар ел экономикасының дамуына 
өзіндік үлесін қосуда. Биыл ауданның 
дамуының алдағы 10 жылға арналған 
жоспары жасалды. Онда қаржыландыру 
көзі мен көлемі белгіленіп, сала-сала 
бойынша ауқымды межелер айқындалған. 

Аудан орталығы мен селолық 
округтерді жаңа талапқа сай көріктендіру 
жұмыстары қолға алынып, жүйелі 

жұмыстар өз нәтижесін беруде. 
Сол сияқты туризмді дамыту үшін 

инфрақұрылымды жұмыстары қолға 
алынуда. Мектеп, балабақшалар, 
мәдениет үйлерінде де күрделі жөндеу 
жұмыстары іске асырылады. Осындай 
игілікті істер мен ауқымды шаралар 
өркендеп келе жатқан Ұлытау ауданының 
кескін-келбетін түбегейлі өзгерте түсетіні 
сөзсіз. 

Экономиканың нақты секторы
Ұлытау ауданы  бойынша шағын 

кәсіпорындардың өндіріс өнім көлемінің 
көрсеткіштері 2014 жылдың 12 айында 244 
млн. 432 мың теңгеге орындалып отыр, 
яғни былтырғы жылдың осы мерзімімен 
салыстырғанда 89,3 пайызға орындалып 
отыр. 2013 жылдың 12 айында 273 млн. 
673 мың теңгені құраған. 

2015 жылдың 12 айына өндірілетін 
өнім көлемі 285 млн. теңгеге жоспарланып 
отыр.

Негізгі капиталға инвестиция 
салу

Аудан бойынша салушылардың меншік 
нысаны бойынша негізгі капиталға 2014 
жылдың 12 айында 65 млрд.   228 млн. 
274 мың теңгеге инвестиция салынды. 
Оның ішінде өндіріске 237 млн. 140 мың 
теңге, өңдеу өнеркәсібіне 27 млн. 629 мың 
теңге салынып отыр. 2013 жылдың осы 
мерзімімен салыстырғанда  93,8% -ды 
құрап отыр. 2013 жылдың 12 айында 69 
млрд. 477 млн. 300 мың теңгені құраған. 
Инвестиция көлемінің төмендеуінің басты 
себептері теміржол құрылысының басым 
бөлігінің салынып болуына байланысты 
болып отыр.

Шағын кәсіпкерлік саласы. 
Шағын бизнес саласында 2014 жылдың 

қаңтар-желтоқсан айында бөлшек тауар 
айналымының нақты көлемінің индексі 
106,4% құрады. Өндірілген өнім көлемі 
2014 жылдың қаңтар-желтоқсан  айында 
7 млрд 672 млн 300 мың  теңгені құрады, 
2013 жылдың 12 айында 7 млрд 349 
млн 700 мың теңгені құраған. Былтырғы 
жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 
104,3 пайызды құрады. 

Шағын кәсіпкерліктің белсенді 
кәсіпорындары санының өсу қарқыны 
100%-ды құрап отыр. 2014 жылдың 12 
айында 963 жеке және 25 заңды тұлғалар 
қызмет көрсетсе, 2013 жылдың 12 айында 
953 жеке тұлға және 23 заңды тұлға 
тіркелген. Сол сияқты, осы салада 2014 
жылдың 12 айында 3374  адам қамтылса, 
2013 жылдың 12 айында 3330 адам 
жұмыспен қамтылды. 2015 жылдың 12 
айына өндірілетін өнім көлемі 7 млрд 711 
млн  теңгеге жоспарланып отыр.  

(Жалғасы 2 бетте).

Ұлытау ауданының әкімі Хамит Нұрланұлы ОМАРОВТЫҢ өзіне жүктелген функциялары 
мен міндеттерін орындау барысындағы 2014 жылы атқарған және 2015 жылы атқарылатын 

жұмыстары  туралы қорытынды есебі
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жоспарлап отыр. Өндіріс іске қосылған 
уақытта бір жылда 300 мың тонна өнім 
шығарып 50 адамды жаңа жұмыс орнымен 
қамтамасыз етпекші. Жобаны іске асыруға 
қажетті 450 млн теңге серіктестіктің өз 
қаражаты есебінен жасалады. 

Ауылшаруашылық саласы
Аудан бойынша  862 шаруашылық 
тұрақты жұмыс істейді, оның 817 шаруа 
қожалығы мал шаруашылығымен, 45-і егін 
шаруашылығымен айналысады.

2015 жылдың 1 қаңтарына ауыл 
шаруашылығы малдары: ірі қара – 39464 
бас (101.7%), оның ішінде сиыр 22418 бас 
(109,9%), қой-ешкі – 158287 бас (100%), 
жылқы – 21003 бас (101.4%), түйе – 300 
бас (100%), құс – 7000 бас (101.1%). 

2014 жылдың 1 қаңтарына ауыл 
шаруашылығы мал өнімдерінің өндірісі: Ет 
– 11810,8 тонна (104,4%),  Сүт – 24522,7 
тонна (103,3%),  жұмыртқа – 824,6 мың 
дана (101,6%). 

2014 жылдың қаңтар-желтоқсан 
аралығы бойынша ауыл шаруашылық 
өнімдерінің жалпы шығарылымы 10254,8 
млн.теңге. Оның ішінде мал шаруашылығы 
бойынша 7049,9 млн. теңге, өсімдік 
шаруашылығы бойынша 3193,4 млн. 
теңге. 2013 жылмен салыстырғанда нақты 
көлем индексі 101,1 %. 

Ауданда бүгінгі күнге 3 шаруашылық 
асыл тұқымды ірі қара малын және 
1 шаруа қожалық асыл тұқымды қой 
өсірумен айналысады. 

Асыл тұқымды мал шаруашылығын 
қолдауға және мал шаруашылығы 
өнімдерінің өнімділігін және сапасын 
арттыру мақсаттарында 2014 жылы 
селекциялық жұмыстарға 90 шаруашылық 
120,9 млн теңгеге ірі қара малына, 5 шаруа 
қожалығы ұсақ малына 989,2 мың теңге, 
барлық селекциялық жұмыстарға 130,8 
млн. теңге көлемінде, асыл тұқымды ірі 
қара сатып алған 43 шаруашылық 113 
басқа (оның 91-і бұқа, 22 қашар) 17,3 
млн теңгеге, 5 шаруа қожалық 125 бас  
асыл тұқымды қошқар сатып алғаны үшін 
1,1 млн. теңгеге сұраныс берсе, оның 
сыртында мал өнімдерін өндіргені үшін 6 
шаруа қожалығы 6,8 млн. теңгеге сұраныс 
берді. Барлығы 156,1 млн. теңге.  Қазіргі 
таңда 121,9 млн тенгесі игерілді. 34, 1 млн. 
теңге қаражат болмауына байланысты 
осы 2015 жылға қалдырылды.

В е т е р и н а р и я л ы қ - с а н и т а р л ы қ 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында 
биылғы жылы 89,0 млн. теңге көлемінде 
қаржы бөлініп, ауыл шаруашылығы 
жануарларына диагностикалық және 
профилактикалық іс-шаралары 
жасалынды.  

2014 жылдың қаңтар-желтоқсан 
айлары аралығында аудан бойынша 
бірдейленген мал басы саны: ірі қара: 
жоспар—15005 бас, орындалысы – 19700 
бас (131%), жылқы: жоспар – 5001 бас, 
орындалысы – 8325 бас (166,0%),  қой-
ешкі: жоспар – 104000 бас, орындалысы 
– 93796 бас (90.1%), түйе: жоспар – 89 
бас, орындалысы – 91 бас (102,2%). 
Атрибуттардың аударылатын жалпы 
қаржысы – 20 143 827 теңге, аударылғаны 
– 11 176 012 теңге (55,0%).

Аудан бойынша 45 шаруашылық 
егін шаруашылығымен айналысады.  
2014 жылғы егін жұмыстары бойынша 
жалпы 23086 га алқапқа дәнді дақылдар 
салынды. Оның ішінде 1605 га жерге арпа, 
21381 га жерге бидай себілді. Сондай-ақ, 
50 га көпжылдық екпе шөп, 30 га картоп, 10 
га көкөніс себілді.

Күзгі жиын-терін науқандық 
жұмыстары ауа-райының қолайсыздығына 
қарамастан уақытылы аяқталды. 23086 
га астық алқабы жиналып, 23100 тонна 
астық алынды. Оның 4300 тоннасы арпа, 
18800 тоннасы бидай. 2014 жылдың егін 
қорытындысы бойынша гектарына орта 
есеппен 10 центнерден өнім  түсті.

2014 жылға жоспар бойынша 95 
мың тонна мал азығын дайындау керек 

болса, 96,5 тонна  (101,6%) мал азығы 
дайындалды.

ҚР Үкіметінің Жезқазған, Сәтбаев 
қалалары мен Ұлытау ауданын 2012-2020 
жылдары Кешенді дамыту жоспарының 
ауылдық аймақтарды дамыту саласы 
бойынша «Сыбаға» бағдарламасы 
арқылы жыл сайын 300 бас ІҚМ, 200 бас 
жылқы сатып алу.  «Ұлар» НС арқылы 
мал шаруашылығын дамыту бойынша  
жалпы сомасы 271,1 млн. теңге көлемінде 
несие алынып, осы қаражатқа 110 
бас ІҚМ сатылып алынды. «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша, жалпы сомасы 
41,5 млн. теңгеге 6 жоба мақұлданып, 
160 бас ІҚМ алынды. «Жұмыспен қамту- 
2020» жол картасы бағдарламасының 
2-бағыты бойынша «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ арқылы мал 
шаруашылығын дамыту мақсатында 7 
қатысушы 13,7 млн. теңге көлемінде несие 
алып, 47 бас ірі қара мал сатып алынды. 
Шаруа қожалықтарының өз қаражаттары 
арқылы алынған асыл тұқымды бұқа саны 
– 85 бас, қашар-22 бас. Барлық сатып 
алынған ірі қара мал басы саны – 412 бас. 

Сондай-ақ 50 бас жылқы малын өз 
қаражаты есебінен 5 шаруа қожалық 
сатып алды.  «Ұлар» несие серіктестігінде 
«Құмай» бағдарламасы бойынша жалпы 
сомасы 22,5 млн. теңге көлеміндегі 2 
жоба мақұлданып («Искакова М» ш/қ, 
«Ахметова А» ш/қ)  85  бас жылқы сатып 
алынды. Барлық алынған жылқы саны  135 
бас. 

Асыл тұқымды 500 басқа арналған ІҚМ 
репродукторын ашу. Жоба инициаторы 
«Мулахов А» ш/қ. Қазіргі таңда 50 басқа 
арналған репродуктор шаруашылық 
ашылды. Жоба құны – 18,0 млн. теңге. 
«Мулахов А» ш/қ «КазАгроҚаржы» АҚ -мен 
жұмыстар жүргізіп, шаруашылықты 500 
басқа дейін кеңейту бойынша жұмыстар 
ұйымдастыруда. 500 басқа арналған 
мал бордақылау алаңын ашу. Жоба 
инициаторы «Жараспаев» ш/қ. Жоба 
құны 152,0 млн. теңге. Қазіргі уақытта 
ЖСҚ (ПСД), бизнес-жоспар әзірленуде. 
Өз қаражаты есебінен мал бордақылау 
алаңының құрылыс жұмыстары биыл 
басталады.

Жалпы, осы мақсатта (мал басын 
көбейту, 500 басқа арналған репродуктор-
шаруашылық құру, мал бордақылау 
алаңын ашу) жұмсалуға жоспарланған 
қаржы 328,0 млн. теңге, 2014 жылдың 
12 айы бойынша игерілгені 168,6 млн. 
теңге (51,4%). 300 басқа арналған 
мал бордақылау алаңын ашу. Жоба 
инициаторы «Айыпханов А.» ш/қ. Жоба 
құны 48,0 млн. теңге. Өз қаражаты есебінен 
мал бордақылау алаңының Жезқазған 
қаласынан құрылысының жұмыстары 
басталды. Құрылыс жұмыстары 
толығымен аяқтауға жақын, осы жылы 
аяқталады деп жоспарлануда.

Ауыл шаруашылық техникаларын 
лизингке алу. Жыл сайын 15 бірлік 
трактор, 5 комбайн, 60 ауыл шаруашылық 
техникаларын сатып алу жоспарланған. 
Қазіргі уақытта 21 трактор, 3 комбайн 
(«КазАгроҚаржы» АҚ арқылы лизингке 
Джон Дир («Бекетай-баба» ш/қ) және 
Нива Эффект («Қазанғапов» ш/қ), Вектор 
410 («Умирбеков» ш/қ) комбайндары), 63 
ауыл шаруашылық техникалары сатылып 
алынды. Жалпы сомасы 170 млн теңге 
(169%).

Ұлытау селосында сүт қабылдау 
пунктін ашу. Жоба инициаторы «Тұяқ» 
шаруа қожалығы. Жоба құны – 45,0 
млн. теңге. Қазіргі таңда бизнес-жоспар 
жасалынып, жері белгіленді. 

Жүн өңдеу цехын ашу. Жоба 
инициаторы «Ұлытау мал өнімдері» ЖШС, 
Ахметжанов Т. Жоба құны – 187,0 млн. 
теңге. Несие алу үшін кепілдіктер жетпеуіне 
байланысты жұмыстар ұйымдастырылуда.

«Ұлытау» сервистік-дайындау 
орталығын құру. Жоба инициаторы–

Елбасының халыққа арналған 
Жолдауында шағын және орта бизнес 
пен іскерлік белсенділікті қолдау бойынша 
жұмысты жалғастыру үшін Ұлттық қордан 
қомақты қаржы бөлу көрсетілді. Қосымша 
500 млрд. теңге қаржы Ұлттық қордан 
бөлінетін болса, соның 100 млрд. теңгесі 
бизнесті қаржыландыруға жұмсалатын 
болады. Бұл бағытта 2014 - 2020 
жылдарға арналған Ұлытау ауданының 
экономикалық өсім жасау жөніндегі іс- 
шаралар жоспары бекітілген болатын. 
Осыған сәйкес 2014 жылы шағын 
кәсіпкерлік саласы бойынша 4 жоба 
енгізілген. Бүгінгі күні ЖК «Мұсабекова Ф» 
жаңа дүкен құрылысын аяқтап, халыққа 
қызмет көрсетуде. Терісаққан селолық 
округінде жеке кәсіпкер С.Мұратов дүкен 
құрылысын аяқтап өз қызметін көрсетуде. 
Қоскөл селолық округінде ЖК «Башарина» 
дүкен ашу, ЖК «Көбеген Б» монша салу, 
ЖК «Алкенов» наубайхана ашу, ЖК 
«Рахметова» қонақ үй салу жұмыстарын  
аяқтап қызметін көрсетуде.

2015 жылға жоспар бойынша Мибұлақ 
селолық округінен ЖК «Мұқышева А» дүкен 
ашу және ЖК «Мақашева», «Бекмурзина» 
шайхана ашу жұмыстарын жүргізуде.  

«Бизнестің жол картасы-2020» 
бағдарламасы шеңберінде жұмысын 
жаңадан бастаған жеке кәсіпкерлік 
субъектілеріне (жеке бизнесін құруға)  
мемлекеттік гранттар беру байқауына 
ауданнан 5 үміткер өз жобаларымен 
қатысты. Ұлытау селосынан ЖК «Ахмиров 
С» минералды су шығару цехы жобасы 
бойынша қатысып облыстық сараптамалық  
және үйлестіру кеңесінде қаралып жобасы 
3 млн теңге грантты ұтып алды.

Жол бойындағы бизнесті дамыту 
жөнінде Қызылорда-Жезқазған 
бағытындағы автокөлік трассасының 
бойынан 12 кәсіпкер тамақтану кафесін 
ашуға жұмыс жасады. Қазіргі күні 
жер телімдерін  рәсімдеу, құрылыс 
жұмыстарын жүргізу бағытында жұмыстар 
жүргізіліп жатыр. Жезқазған-Бейнеу 
бағытындағы теміржол бойында Жанкелді 
селосынан О. Ағыбаев бұрынғы істеп 
тұрған жол бойындағы кафесін 1 млн 
теңгеге 2014 жылы кеңейтіп, іске қосты. 
Қарсақбай кенті мен Қоскөл селолық 
округінде 2 жол бойындағы тамақтану 
орыны, Қоскөлде 10 адамдық шағын 
қонақ үйі, Қарсақбайда жанар-жағар май 
бекетін, осы елді мекендердің үшеуінде де 
шағын наубайхана ашуға ұсыныстар түсті. 
Терісаққан селосында 2014 жылы 1 дүкен 
ашылды.

Қаржылық көрсеткіштері
2014 жылға арналған аудан бюджетінің 

көлемі  кірістер бөлігі бойынша 3 млрд 788 
млн 643 мың теңгені құрады, оның ішінде 
ауданның меншікті кірістерінің жоспары 
3 млрд 114 млн 368 мың теңге болса, 
орындалысы 3 млрд 621 млн 97 мың теңге 
болып қалыптасты, немесе 116,3 пайызға 
орындалды.

Республикалық және облыстық 
бюджеттен бөлінген трансферттер 672 
млн. 275 мың теңге.

Аудан бюджетінің  шығындар көлемі 
4 млрд. 364 млн. 48 мың теңгені құрады, 
орындалысы 4 млрд. 350 млн. 966 мың 
теңге немесе 99,7 пайызды құрады. 
Игерілмеген қаржы сомасы 13 млн 82 мың 
теңге.

Индустриальды-
инновациялық жоба

Ұлытау ауданы бойынша ҚР ҮИИД 
(Үдемелі индустриальды инновациялық 
даму) бағдарламасына бір жоба 
«ГОФ «Ұлытау» ЖШС-нің құжаттары 
облыстық сараптамалық және үйлестіру 
кеңестерінде қаралып, қолдау тапты.

Құрылтайшысы «Варда минералис» 
«ГОФ «Ұлытау» ЖШС-і бұрынғы Қарсақбай 
мыс қорыту зауытының минералды 
техногендік қалдықтарынан мыс купоросы 
мен ұнтағын және құрамында көп 
мөлшерде рений бар иондық смола өндіру 

Бөлендин Ж. Жоба құны 500,0 млн. теңге. 
Қазіргі таңда жобаға экономикалық талдау 
жасау бойынша «Сарыарқа» ӘКК-мен 
бірлесіп жұмыстар атқарылуда.

Жер ресурстары
Ауданның аймақтық көлеміне есептік 

кезең бойынша өзгеріс енгізілген жоқ, 
нақты жер көлемі – 12 293 105 га.

  2014 жылы 59 шаруа қожалығы 
жабылып, 43452 га жер мемлекетке 
қайтарылды, 49 шаруа қожалығына 
конкурспен 125275 га жер көлемі берілді.

2012 жылы жасалған ауыл 
шаруашылығы айналымына тартылған 
ауыл шаруашылығы алқаптарын 
түгендеу материалдары бойынша ауыл 
шаруашылығы алқаптарын пайдаланбай 
отырған 408 жер пайдаланушылардың 
(жер көлемі 494,369 мың га, егістігі 39,8 
мың га) 309 жер пайдаланушы 412,5 
мың гектар жерді қайта игеруге кірісті, 
(жайылымы 385,4 мың гектар,  егістігі 
29,5 мың га), 71 жер пайдаланушы 
51,2 мың гектар жерді мемлекетке 
қайтарды, (егістігі 4,8 мың га, жайылымы 
46,4 мың га).  22 жер пайдаланушылардың 
материалдары, ауданы 27,3 мың гектар 
жер, сот органдарына ұсынылды.

Туризмді дамыту
Ұлытау бағзы замандардан бері иісі 

түркі жұрты үшін киелі, қасиетті саналған. 
Осыған байланысты  қазіргі күнге дейін 
келіп тәу  етушілер мыңдап саналады. 
Мысал үшін 2014 жылы орташа есеппен 
ұйымдаспаған түрде Ұлытау жеріне 30125 
туристер келіп кетті, 2013 жылы 28731 
турист келген, яғни 104,9 % өсіп отыр. 
Жыл сайын бұл көрсеткіш ұлғая беретін 
болады.

Ұлытау ауданында туристік кластерді 
дамыту мақсатында, аудан әкімдігі 
тарапынан жыл сайын әр-түрлі іс-шаралар 
өткізіліп келеді. Атап айтсақ, жарнама-
ақпарат басылымдарын шығару, туристік 
бағыттар құру,  кәдесыйлар дайындау, 
туристік көрмелерге және туристік іс-
шараларға қатысу, демалушыларды 
қабылдауды ұйымдастыру, сонымен қатар, 
этнофестивальдер өткізу.  
      Олардың ішінде жылда шілде айында 
өтетін облыстық туристік жастар форумы, 
журналистерге арналған ақпарат-тур 
және «Терісаққан  көктемі» этнофестивалі 
ерекше көзге түсіп, республикалық БАҚ-да 
кеңінен таралып келеді. 2012 жылы өткен 
«Терісаққан көктемі» этнофестиваліне 
14 республикалық және облыстық 
БАҚ өкілдері қатысты. 2013 жылы осы 
фестивальге Ұлытау тарихында алғашқы 
рет  АҚШ, Франция, Ресей елдерінен  
шетелдік туристер қатысты. Ал, биыл 2014 
жылы ЮНЕСКО өкілдері, Бахрейн, Ресей 
мемлекеттерінен өкілдер арнайы келіп 
қатысты.

«Терісаққан көктемі» этнофестивалі 
жыл сайын (демеушілер есебінен) 
Терісаққан ауылында 2 мамырда өткізіліп 
келеді. Бұл фестиваль – Еуразия даласы 
кеңістігінде ерекше құбылыс болып 
табылады және сақталып қалыптасқан 
ежелгі қазақ халқының салт дәстүрлерін 
насихаттауға бағытталған. 

Келген туристтерді қарсы алатын 
«Болат сайы» демалыс үйін инвесторлар 
арқылы дамыту. Кезекті туристерге 
арналған этноауыл орталығын 
ұйымдастыру, тағы да басқа жобалар 
биылғы жылы іске асырылатын болады. 

Сондай-ақ, Қазақ хандығының 550 
жылдық мерейтойына байланысты 
ағымдағы жылы Республикалық деңгейде 
«Ұлытау – ұлт ұясы» атты ғылыми 
практикалық конференция және  «Ел 
Ұраны — Ұлытау» атты түркі тілдес 
халықтарының этно фестиваль өткізу 
жоспарланып отыр.

 
(Жалғасы 3-бетте)
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ТҰЛПАР — ЖЫЛ ТАБЫСПЕН 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

  Білім саласы
Аудан көлемінде  жалпы 38 білім және 

тәрбие беру ұйымы бар, оның ішінде 15 
орта,  2 негізгі мектеп, 5 бала-бақша, 14 
шағын орталық, 2 мектептен тыс қосымша 
білім беру ұйымдары (музыка мектебі, 
оқушылар үйі) қызмет атқарады.

Мектепке  дейінгі білім ұйымдары 
«Балапан» бағдарламасы аясында 

аудандағы 0 жастан 6 жасқа дейінгі 
балаларды  мектепке дейінгі тәрбиемен 
қамту 87,6 пайызды көрсетіп отыр, бұл 
көрсеткіш 2013 жылы 78,1 пайыз болған. 
Жалпы аудандағы 0 жастан 6 жасқа дейінгі 
бала саны 1483, оның ішінде мектепке 
дейінгі тәрбиемен қамтылуға тиіс бала 
саны 764,  қамтылған бала саны 670. 
      Аудан бойынша 5 балабақша, 14 шағын 
орталық жұмыс істейді. 2015 жылы Жезді 
кентіндегі балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиемен толық қамту мақсатында 
«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
аясында Жезді кентіндегі қонақ үй 
ғимаратын қайта күрделі жөндеуден өткізу 
арқылы «Айгөлек» бала-бақшасының 
сыйымдылығын 80 орынға көбейту  
жоспарлануда. 2014 жылы аталған 
ғимараттың құрылыс жұмыстарының 
жобалық -сметалық құжаттарына аудандық 
бюджеттен арнайы қаржы бөлініп, 
жасалды. 
               Орта білім 

Ұлытау ауданының білім бөліміне 
қарасты мектептерді 2013-2014 оқу 
жылында жалпы 121 түлек бітіріп (119 
қазақ, 2 орыс сыныптары), оның 103-і 
ҰБТ-ға қатысып, 18-і мектеп сынағынан 
өтті. ҰБТ қорытындысы бойынша білім 
саласының біршама өскені байқалады. 
2014 жылы ҰБТ орташа балл көрсеткіші 
62,3, 2013 жылғы көрсеткіштен (55) 7,3 
баллға көтерілген.  

Ағымдағы жылы аудан мектептері жаңа 
2014-2015 оқу жылын 1932 оқушымен 
бастады. 

  Ақпараттық қамтамасыз ету
Мектептердің барлығы компьютермен 

–100 пайызға қамтылған. Аудан бойынша 
барлық мектеп кең жолақты интернет 
желісіне қосылған.

Мектептердегі барлық компьютер саны 
667 дана.  2014 жылы қыркүйек айында 
аудандық бюджет есебінен 10 млн 620 мың 
теңге қаражатқа 115 компьютер алынып, 
мектептерге таратылды.  Аудан бойынша 
1 компьютерге шаққанда 2,9 оқушыдан 
(2012 жыл - 3,9 оқушыдан)  келеді.  
Облыстық көрсеткіш 1 компьютерге 6,7 
оқушыдан келеді.

Мектептерге, балабақшаларға 
бейнебақылау орнатуға 26 млн 900 
мың теңге, №1 Ұлытау орта мектебіне 
мультимедия кабинетін алуға 5 100 мың 
теңге,  республикалық бюджет есебінен 
химия кабинетін алуға 4 млн 097 мың 
теңге қаржы бөлінді. Бүгінгі таңда 
аталған жабдықтар толығымен алынып, 
пайдалануға берілді.    

Мектептердің материалдық-
техникалық базасын нығайту     

2014 жылы «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасы аясында №1 Ұлытау орта 
мектебінің күрделі жөндеу жұмыстарына 
республикалық бюджет есебінен 33 млн 
157 мың теңге, аудандық бюджет есебінен 
3 млн 948 мың теңге қаржы бөлініп, 
жұмыстары толығымен аяқталды. №1 
Ұлытау орта мектебінің ағымдық жөндеуіне 
(есіктерін айырбастау, терезе шелдерін 
бекіту, ғимарат кіреберіс есігін жөндеу)   
3 млн 800 мың теңге бөлініп, жұмыстар 
толық аяқталды.

№1 Ұлытау орта мектебінің жылу 
қазандығының ағымдық жөндеуіне 3 
млн 428 мың теңге, №18 Мибұлақ орта 
мектебінің жылу қазандығының ағымдық 
жөндеуіне және ғимарат шатырын 
айырбастауға 4 млн 978 мың теңге бөлініп, 
жөндеу жұмыстары аяқталды.

2014 жылы апатты жағдайда тұрған 

№14 Алғабас орта мектебінің орнына 
аудандық бюджет есебінен 256 млн 
теңге қаржыға жаңадан 80 орындық жаңа 
мектептің құрылысы басталды. Мектеп 
ағымдағы жылы пайдалануға беріледі. 

«Жұмыспен қамту-2020» бағдарламасы 
бойынша биылғы жылға №4 Каракеңгір 
орта мектебін жөндеуге 100,0 млн. теңге, 
№6 Жезді орта мектебін жөндеуге 60,0 млн 
теңге және Жезді кентіндегі балабақшаны 
күрделі жөндеуден өткізуге 80,0 млн. теңге 
қаржы жоспарланып отыр
 Спорт

Аудан көлемінде 26 спорт алаңдары, 
19 спорт залдары, 6 нысана көздеу 
тирлері, әмбебап спорт кешені, әмбебап 
хоккей, футбол корты бар.  Дене тәрбиесі 
мен спортпен шұғылданатын жалпы адам 
саны 2887 (21,2%). Дене шынықтыру және 
спортпен шұғылданатын балалар мен 
жасөспірімдер үлесі 372 (35,7%),  2013 
жылы 16 % болған. 2014-2015 жаңа оқу 
жылында аудан мектептерінде спорттың 
тоғызқұмалақ, волейбол, қазақ күресі, 
стол теннисі, шахмат, дойбы түрлерінен 
қосымша үйірмелер ашылу есебінен 
спортпен шұғылданатын адам санының 
пайызы көтерілді.

Денсаулық сақтау саласы
Аудан бойынша 2 стационар, 40 

төсек орны (Ұлытау – 35, Жезді – 5), 
5 дәрігерлік амбулатория (Қаракеңгір, 
Қарсақбай, Жетіқоңыр, Аманкелді, Егінді),  
7 медициналық пункт (Қарақұм, Шеңбер, 
Алғабас, Аралтөбе, Сарысу, Терісаққан, 
Байқоңыр) жұмыс істейді.

Орталық ауруханада барлығы 17 
дәрігер, 74 орта буын мамандар бар. 10 
мың халық санына дәрігердің қөрсеткіші 
бойынша 22,7 пайыз, орта буын бойынша 
- 71,3 пайыз. Барлық дәрігерлер мен орта 
буын медбибілері аттестациядан өтіп, 
толығымен сертификатпен қамтамасыз 
етілді. Биылғы жылы 1 фтизиатр дәрігері, 
3 медбибі жаңадан жұмысқа орналасты.

Аудан көлемінде барлық елді мекендер 
дәрігер, фельдшерлермен қамтамасыз 
етілген, яғни аудан халқы медицина 
қызметімен толық қамтылған. 

Аудан бойынша флюрографиялық 
тексерістің жоспары  3074 адам, қаралғаны 
– 3058 адам, пайызы 99,4. 2013 жылғы 
көрсеткіш бойынша туберкулез ауруымен 
11 адам, 2014 жылы 10 адам тіркелген.

2014 жылдың 12 айында туу деңгейі 
13,28, бұл былтырғы жылдың осы 
кезеңімен салыстырғанда 81,4 пайызға 
төмендеген, 2013 жылы 16,31. 

Өлім деңгейі 6,05, бұл былтырғы 
жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 
80,3 пайызға төмендеген, 2013 жылы 
өлім деңгейі 7,5 құраған, ал, өсу деңгейі 
7,2, бұл былтырғы жылдың осы кезеңімен 
салыстырғанда 82,3 пайызға төмендеген, 
2013 жылы 8,78 құраған. Аудандық орталық 
ауруханасы 2014 жылы жаңа 4 жедел – 
жәрдем көліктерімен толықтырылды.  

«Жұмыспен қамту -2020» 
бағдарламасы бойынша 2015 жылы 
республикалық бюджет есебінен 
Ұлытау, Қарсақбай кентіне 2 дәрігерлік 
отбасылық амбулатория нысаны 200 млн. 
теңгеге салынады деп жоспарлануда. 
Сонымен қатар, Жыланды және Мибұлақ 
селоларында отбасылық дәрігерлік 
амбулатория ғимаратының сметалық 
құжаттары дайындалды. 

Мәдениет саласы
Ұлытау аудандық Мәдениет үйінен 

қарасты 11 селолық клуб үйі, Жезді Мәдени 
-сауықтыру орталығы  Қарсақбай кентінің 
Мәдениет үйі және аудандық  мәдениет үйі 
халыққа  қызмет  көрсетеді.

Клуб үйлері жоқ елді мекендерге 
«Зерде» бейне  кешені қызмет көрсетеді. 
2014 жылы аудандық Мәдениет 
үйінде өткізілген барлық іс-шаралар 
ауданымыздың 75 жылдығы аясында 
жоспарға сәйкес өткізілді.

2014 жылдың 12 айында  селолық 

клуб үйлерімен  аудандық Мәдениет 
үйінде  799 мәдени   іс – шаралар өткізілді. 
Көрермендер саны 26930 мың. Оның  
ішінде  ауылдық жерлерде  241 мәдени іс 
– шара, оған қатысқан адам 4500 мың.

2013 жылы Ақтас кентінде клуб 
үйін ашу мақсатында бос тұрған тұрғын 
үй сатылып алынды. 2014 жылы сол 
ғимаратты күрделі жөндеуден өткізуге 
11 млн теңге қаржы бөлініп, жұмыстары 
жасалды. Биылғы жылы клуб үйіне 
жиһаздар және музыкалық қондырғылар 
алынып, іске қосылмақшы.  

    Әлеуметтік сала
2014 жылдың 12 айында жыл басынан 

жұмысқа орналасу мәселесі бойынша 331 
жұмыссыз тіркелді. Оның ішінде  жұмысқа 
орналасқан адам саны 238 адам,  яғни  
87,5 пайызды құрайды. Есепті кезеңдегі  
жұмыссыздық деңгейі 3,6%, бұл көрсеткіш  
былтырғы жылға салыстырғанда 0,4%-
ға төмендеген (2013 жылдың сәйкес 
мерзіміне жұмыссыздық деңгейі 4,0% 
құраған). Жыл басынан қоғамдық жұмысқа 
тіркелген 177 адамға еңбекақының ең 
төменгі мөлшері 19966 теңгеден орташа 
ұзақтығы 3,5 айдан  13013,0 мың  теңге 
жұмсалды. 2015 жылы жұмыссыздыққа 
194 адамды тіркеп, жұмыссыздық  деңгейі 
2,7%, яғни 2014 жылмен салыстырғанда 
0,9%-ға төмендету жоспарлануда. 
Қоғамдық жұмысқа 194 адамды 
қатыстырып, осы шараларға 14506,0 мың  
теңге төлену жоспарланып отыр. Басқа да 
әлеуметтік төлемдер заңға сәйкес мұқтаж 
азаматтарға уақытылы төленуде.

Биылғы жылы әлеуметтік-
экономикалық даму бағдарламасын 
іске асыру мақсатында 200-ге  жуық 
адамды жұмыспен  қамту жоспарлануда. 
Аудандағы кедейшілік деңгейін 1%-ға 
дейін төмендетіп, жұмыссыздық деңгейін 
2,7%-дан асырмай ұстап отыру міндеті 
көзделуде.

 «Жұмыспен қамту-2020 
жол  картасы» бағдарламасы 

бойынша 
Бағдарламаның 1-бағыты 

«Инфрақұрылымды және тұрғын үй- 
коммуналдық шаруашылықты дамыту 
есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
ету» бойынша 2014 жылы 218160,0 
мың теңге бөлініп, 84 уақытша жұмыс 
орны ашылды, оның ішінде жұмыспен 
қамту орталығы арқылы 42 уақытша 
жұмыс орынымен қамтылу керек болса, 
орындалысы 43 қатысушы немесе 102,4 
%.

Осы бағыт бойынша биылғы жылға 
394 млн 434 мың теңге бөлініп, 5 жоба 
жүзеге асырылмақшы және де 125 жұмыс 
орыны ашылу жоспарлануда. Атап 
айтқанда: - Білім беру саласы бойынша, 
№4 Каракеңгір орта мектебін жөндеуге 
100,0 млн теңге, 40 жұмыс орындарын ашу 
жоспарланып, 20 адам жұмыспен қамту 
орталығы арқылы жұмыспен қамтылады 
деп жоспарлануда. 

- №6 Жезді орта мектебін жөндеуге 
60,0 млн. теңге, 20 жұмыс орындарын ашу 
жоспарланып, 10 адам жұмыспен қамту 
орталығы арқылы жұмыспен қамтылмақ. 
- Жезді кентіндегі балабақшаны ағымдағы 
жөндеу жұмыстарынан өткізуге 80,0 млн 
теңге, 30 жұмыс орыны оның ішінде 
15 жұмыс орнын бағдарлама бойынша 
ашылуы жоспарланып отыр. 
     - Денсаулық сақтау саласы бойынша 
отбасылық дәрігерлік амбулаториялар 
салуға Республикалық бюджеттен 200,0 
млн. теңге ( Ұлытау. Қарсақбай) құрылысына 
бөлініп, 32 жұмыс орыны ашылуы көзделіп 
отыр, оның ішінде 16 адам жұмыспен қамту 
орталығы арқылы алынатын болады. 

Бағдарламаның 2-бағыты «Ауылда 
кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыс 
орындарын құру және тірек ауылдарды 
дамыту» бойынша 2014 жылы несиелеуге 
30,0 млн. теңге және кәсіпкерлік 
негіздерін оқытуға 657,0 мың теңге 16 

адамға бөлінді. Бағдарламаға қатыстыру 
жоспары бойынша 16 адам болатын. 
Қазіргі уақытта 15 қатысушы 30 млн 
теңге көлемінде несие алды (100% 
игерілді). 3 қатысушы кәсіпкер 3 бірлік 
жұмыс орнын ашты. Осы бағыт бойынша 
биылғы жылға 93 млн. теңге бөлініп, 31 
жеке кәсібін дамытуға ниетті азаматтарға 
беру жоспарланған. Бұл өткен жылмен 
салыстырғанда 270,9%-ға көбейген. 

- Кәсіпкерлік негіздерін оқытуға 10 млн. 
99,4 мың теңге 31 адамға. 

-Инженерлік инфрақұрылымға 4 адамға 
12 млн теңге бөлінеді деп жоспарлануда.

Бағдарламаның 3-бағыты «Жұмыс 
берушінің қажеттілігі шеңберінде оқыту 
және қоныс аудару арқылы жұмысқа 
орналасуға жәрдемдесу» бойынша:

1) 2014 жылы әлеуметтік жұмыс 
орындарына 2 715,0 мың теңге бөлініп, 
жоспар бойынша 12 адам уақытша 
жұмыспен қамтылу керек болса, жыл 
басынан 18 адам жұмыспен қамтылды 
(150%). 

2) Жастар практикасы бойынша 
2014 жылы жастар практикасы бойынша 
1 204,0 мың теңге бөлініп жоспар бойынша 
6 қатысушы, ал қазіргі таңда 12 қатысушы 
қабылданып (200%) шілде айынан 
бастап жұмыспен қамту арқылы жұмысқа 
тартылды. 

3) Қайта даярлау курстарына  2014 
жылы 3 адам жіберілген болатын, шілде 
айында оператор ЭВМ мамандығын 
тәмамдап, қазіргі таңда жұмысқа 
орналастырылды. Қыркүйек айынан 
бастап 2 қатысушы аспазшы мамандығы 
бойынша оқып 3 айлық дәріс алып, 
қараша айында оқуларын аяқтап, жұмысқа 
орналастыру үшін жұмыстар жүргізілуде 
(167%). Барлығы бағдарлама бойынша 93 
адам жұмысқа тартылды.

Мемлекет тарапынан жасалатын 
қолдаусыз шаралар бойынша жұмыспен 
қамтылғандар саны 125 адам, жоспар 
бойынша 95 адам (орындалысы 132 %). 
Осы бағыт бойынша 2015 жылы әлеуметтік 
жұмыс орындарына 7 млн. 209,0 мың 
теңге бөлініп, жоспар бойынша 30 адам 
уақытша жұмыспен қамтылу көзделген. 
Бұл өткен жылға қарағанда 140% артты. 

- Кәсіптік оқытуға 4 327,0 мың теңге 
бөлініп, 12 адам оқыту жоспарланған. 

- Жастар практикасынан өтуге 6 435,0 
мың теңге бөлініп, 30 адам тартылмақ. 

Құрылыс және сәулет
 2014 жылы қаржыландырудың барлық 

көздері есебінен тұрғын үйді қолданысқа 
қабылдау - 3910м² құрады, өткен жылмен 
салыстырғанда орындалысы 114% (2013 
жылы 3420м²). Құрылыс жұмыстарының 
көлемі 20 млрд 568 млн теңгеге, немесе 
былтырғы жылмен салыстырғанда 65,4 
%-ы   орындалды. Себебі аудан көлемінде 
салынып жатқан теміржол құрылыс 
көлемінің азаюынан болып отыр.

«Қолжетімді баспана - 2020» 
мемлекеттік  бағдарламасы аясында 
Ұлытау селосында «ҚР Тәуелсіздігінің 
20 жылдығы» және Тайжан көшелерінде 
бірпәтерлі үш бөлмелі 20 коммуналдық 
тұрғын үйлердің құрылысы 2013 жылдың 
қыркүйек айының аяғында басталған 
болатын сол үйлердің құрылысы аяқталып 
қолданысқа берілді. Құрылыстың жалпы 
сомасы 244,0 млн. теңге. 

Осы үйлердің инженерлік 
коммуникациялық инфрақұрылымы, 
ауласын абаттандыру  жұмыстарына 10 
млн теңге облыстық бюджеттен бөлінді. 
2014 жылы сол үйлерге тұрғын үйге 
мұқтаж адамдарға беру үшін, инженерлік 
коммуникациясын жасау үшін аудандық 
бюджеттен 40 млн. теңге бөлініп, су 
құбыры, кәріз жүйесі, ток желісі жұмыстары 
жасалды. 

 (Жалғасы 4-бетте).
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жаңадан жарық көздері орнатылды, 
Тайжан көшесіне 40 жарық көзі орнатылды. 
Бөлінген қаржы 17 млн. 67,2 мың теңге.

Жезқазған электр тарату компаниясы 
ВЛ-35 электр желісінің Ұлытау-Қаракеңгір 
42 шақырым, Алғабас-Егінді 35,4 км, 
Ұлытау-Сарлық 37 шақырым электр 
желілеріне,  Борсеңгір подстанциясындағы 
ПС-220 кв (ОРУ-220 кв), Егінді ПС-35 кв 
подстанцияларын қысқа дайындап жөндеу 
жұмыстарын жасады. 

Жалпы, аудан бойынша 2014 жылға 
көше жарығын орнатуға және ұстап тұру 
жұмыстарына барлығы 41 млн. 1 мың 
теңге қаралып, толығымен игерілді. 

Ұлытау, Жезді, Ақтас елді мекендерінің 
ток желілерімен, подстанцияларын толық 
күрделі жөндеуден өткізуге жобалық 
сметалық құжаттары сараптамасымен 
қосылып жасалып, құжаттар тиісті 
облыстық басқармаларға Республикалық 
бюджеттен 270,0 млн. теңге қаржы бөліп, 
жөндеу жұмыстарын жүргізуге сұраныс 
берілді.
       Ауызсумен қамтамасыз ету

2014 жылдың  қыс айларында 
Ұлытау, Қорғасын елді мекендеріндегі 
скважинадағы істен шыққан насостары 
айырбасталды. Мибұлақ елді мекенінде 
ауызсу құбыры 2 жерден жарылған 
жерлері қалпына келтірілді, жаңа су 
құбырларының автоматикасы бұзылып, 
кепілдікке сай «Жезқазған СвязСтрой» 
мекемесі жөңдеу жұмыстарын жүргізді.
Жезді кентінде тұрғындарды ауызсумен 
жабдықтауды және кәріз жүйесіне жөндеу 
ұйымдастыруға 7138,00 мың теңге 
бөлініп, жұмыстары жүргізілді. Жалпы , 
аудан бойынша 2014 жылға ауызсумен 
қамтамасыз ету жұмыстарына барлығы 
28 млн 982 мың теңге қаралып, жұмыстар 
атқарылды. 

      Автокөлік жолдарын жөндеу
2014 жылы автокөлік жолдарын 

жөндеу және ұстап тұру жұмыстарына 
14100,0 мың теңге қаражат қаралып, 
қысқы маусымда қардан аршу жұмыстары 
жасалып, көктемде Аманкелді және 
Шеңбер ауылына баратын жергілікті 
жолдың су шайған жерлері қалпына 
келтірілді. Жолдардың жиегіндегі шөптерді 
қыру, жолдарды тегістеуге 3100,0 мың 
теңге жұмсалды.  

 «Жұмыспен қамту-2020» 
бағдарламасы аясында Жезді кентінің 
Живов, Құтымбетов көшелерінің  ішкі 
көше автокөлік жолдары мен Сарлық 
селосына кіре беріс жолға республикалық 
бюджеттен  161,3 млн теңге қаржы бөлініп, 
жұмыстар жасалды. Оның сыртында 
Жезді кентінде автокөлік жолдарына 
жөндеу жұмысын жүргізуге жергілікті 
бюджеттен 22321,4 мың теңге, оның ішінде 
тас көпірлерді ағымдағы жөңдеуге 504,3 
мың теңге, көшеаралық автожолдарды 
орташа жөңдеу, оның ішінде Қожабай ақын 
көшесіне 3431,2 мың теңге, Тоқтыбаев 
көшесіне 5430,1 мың теңге, Бұлқышев 
2 көшесіне 8578,1 мың теңге. Автокөлік 
жүретін жолдарды қыс айларында күтіп 
ұстауға 4337,6 мың теңге қаржы бөлініп, 
жұмыстары жасалды. Сәтбаев көшесіне 
1,8 млн теңгеге ағымдағы жөндеу жасалды.

Борсеңгір селосының Ардагерлер, 
Қазыбекби, Қазақстан, Бейбітшілік, Наурыз 
көшелеріне 24547,3 мың теңгеге көтерме 
жол салынып, асфальтталды. 

Ұлытау селосының Абай, Бұлқышев, 
Аманкелді  көшелері 129,9 млн теңгеге 
асфальттанды, көше жолдарына жол 
бедерлері жасалды, айналма жолға жол 
белгілері қойылды. Ұлытау селосының 
Абай, Бұлқышев көшелеріне 4927,9 
мың теңгеге 1500 метр суағар арықтар 
жөнделді.

Қоскөл елді мекенінде көшенің 
ішкі жолдарын теміржол құрылысына 
қатысушы техникаларды пайдалану 
арқылы тегістеу жұмыстары жүргізілді.
Алғабас елді мекеніне кіре берістегі 
аспалы көпірді жөндеу жұмыстары 12,0 
млн теңгеге жасалды.

Жалпы, аудан бойынша 2014 жылға 
автокөлік жолдарын жөндеу және ұстап 
тұру жұмыстарына Республикалық және 
жергілікті бюджет есебінен барлығы 361 
млн 395 мың теңге қаралып, жұмыстары 
толығымен атқарылды. 

Биылғы жылы Ұлытау – Арқалық тас 
жолына күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу басталады деп жоспарлануда. 
2015 жылы 2 млрд. теңге және 2016 жылы 2 
млрд. 300 млн. теңге қаржы Республикалық 
бюджеттен бөлінетін болады. Жезқазған 
– Арқалық бағытындағы республикалық 
дәрежесі бар үлкен тас жолын күрделі 
жөндеуден өткізу 1999 жылдан бері әртүрлі 
деңгейде мәселе көтеріліп келгенімен  
жыл сайын кейінге шегеріліп келеді. Бұл 
жолдар ауданның дамуына үлкен әсер 
етері сөзсіз. Сонымен қатар, Жезқазған 
– Қызылорда бағытындағы автокөлік 
жолдарын жөндеуге биылғы жылға 2 млрд. 
теңге және 2016 – 2017 жылдарға 7 млрд. 
теңге республикалық бюджеттен бөлінеді 
деп жоспарлануда. Бұл жолдар ауданның 
дамуына үлкен серпін беретіні сөзсіз. 
Себебі, оңтүстік облыстарымен қарым 
қатынас күшейіп, сауда, туризм және т.б. 
аудан экономикасының дамуына қатысты 
салалар нығаятын болады. 
      Елді мекендерді абаттандыру 

және санитарлық тазалығын 
қамтамасыз ету

Көктемгі екі айлық аясында аудан 
бойынша  2 рет облыстық, 3 рет аудандық 
сенбілік өткізілді. Әр жетінің бейсенбісі 
«таза бейсенбі» күндері өткізіледі.  
Өспелі қорытындымен сенбіліктерге 91 
ұжымнан 5724 адам қатысты, оның ішінде 
37 адам қоғамдық жұмыстан. 27 гектар 
аумақ тазартылды. Бақылаушы органдар 
тарапынан 20 рет рейдтік іс-шаралар, 
17 рет жиындар  өткізілді, әрбір тұрғын 
үйге мәміле-шарт таратылды. «Бүкіл 
қазақстандық орман отырғызу күніне» 
орай 615 түп жасыл желек отырғызылды.

2012 жылы басталып 2014 жылы 
жалғасқан «Өңірлерді дамыту» 
бағдарламасы аясында республикалық 
бюджеттен 12 млн 844,0 мың теңге қаржы 
бөлініп, ауданның 15 селолық, кенттік 
округтеріне балаларға арналған шағын 
ойын алаңдарын орнату жұмыстары 
жасалды. Ақтас кентіне 3 млн 200 мың 
теңге, Қарсақбай кентіндегі балабақша 
алдына  балалар алаңы орнатылды.

Ұлытау селосының орталық алаңына 
«Салтанат» сахнасы салынды, жұмсалған 
қаржы 30 млн 887 мың теңге, селоның кіре 
беріс айналма жол айрығына «Ұлытау» 
белгісі (стелла) орнатылды, жұмсалған 
қаржы 26 млн тенге, Абай көшесіне бордюр 
орнатуға 12 млн 966,8 мың теңге бөлінді.

Аманкелді елді мекенін абаттандыру 
және көгалдандыру бағдарламасы 
бойынша село орталығындағы саябақты 
қоршауға 9214,0 мың теңге қаралып, 
жұмыстар толығымен аяқталды. Ақтас 
пен Пионер елді мекендеріндегі саябақты 
қоршауға 9 млн 500 мың теңге қаржы 
қаралып, жұмыстары жасалды.  Жезді 
кентін сәулеттендіруге, көгалдандыруға 
29 млн 267 мың теңге, оның ішінде 
Жезді кентінің бірінші құрылысшыларына 
ескерткіш белгі орнатуға 1995,0  мың 
теңге, күл-қоқыс, тұрмыстық қалдықтарды 
және бұзылған үйлердің орнын тазартуға 
5000,00 мың теңге жұмсалды. Жалпы 
сомасы 22 871,0 мың теңгені құрайтын 
көше бойына қоршау жасау жұмыстары 
жасалды, 1201 қума метр қоршау жасалды.

Ұлытау селосының Абай көшесі мен 
мекемелердің қасына күзгі ағаш отырғызу 
кезінде 177 шырша отырғызылды. 
Селолық округтер бойынша Терісаққан-50, 
Аманкелді 40, Сарысу-80, Байқоңыр 
100 түп ағаш отырғызды. Жезді кентінің 
орталық моншасын жөндеуге 7715,0 
мың теңге қаржы жұмсалып пайдалануға 
берілді.

Жалпы, аудан бойынша ағымдағы 
жылға абаттандыру және көгалдандыру 
жұмыстарына барлығы 184 млн 536 мың 

теңге қаралып, жұмыстар жүргізілді. 
Ағымдағы жылы Ұлы Жеңістің 70 

жылдық мерекесіне байланысты аудан 
орталығында Ұлы Отан соғысына 
қатысқан ардагерге мемориал тақта 
орнатуға 20 млн теңге жоспарланып 
отыр.Сонымен қатар, Қазақ хандығының 
550 жылдығына орай «Хан Ордасының» 
фрогменттерін ретке келтіру жобасы 
дайындалды. Жоба құны —15 млн. теңге.  
Бұланты шайқасының 200 жылдығына 
орай 2014 жылы “Қазақмыс” корпорациясы 
ЖШС-нің демеушілігі көмегімен тарихи 
оқиға болған жерге стелла орнатылды. 
Биылғы жылы айналасына абаттандыру 
жұмыстары жүргізіліп, ашылу салтанаты 
Республикалық деңгейде аталып өтеді деп 
жоспарлануда.

 2014-2015 жылдарғы жылу 
маусымына дайындық

2014-2015 жылдары қысқы жылу беру 
маусымында Ұлытау ауданы бойынша 25 
автономдық жылу жүйесі жұмыс атқарады. 
Осы 25 автономдық жылу жүйесінде 
55 қазандық бар, оның 8- резервтік.
Қазандықтарды жөндеу мен қажетті құрал-
жабдықтар  сатып алуға жалпы сомасы 
19 млн 325 мың теңге бөлінді. Қарсақбай 
металлургиялық зауытының жөндеу 
жұмыстары жасалған іс-шараға сай 21 
бөлімнен тұратын жұмыстар жасалуға 
тиіс болатын, осы жұмыстар бүгінгі күнге 
толығымен орындалды. Екі КЕ-6,5-1н 
жылу қазандығы ағымдағы жөндеуден 
өткізілді, 730 метр жылу жүйесінің тұрбасы 
айырбасталып, оралды. Қарсақбай 
мыс зауытына қажетті 5000 тонна көмір 
тасылды.  Бюджеттік мекемелерге қажетті 
9195 тонна көмір толық тасылып алынды. 
       Жыл басынан бері 8 әкімдік өткізіліп, 
осы мерзімде 131 қаулы мен  118 өкімдер, 
2 шешім қабылданды. Аудан әкімінің 
аппаратына 575 өтініш түсті (429 жеке 
тұлға, 146 заңды тұлға). Аудан әкімінің 
жеке қабылдауында 257 азамат болды.

Жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын аудан, кент, ауылдық 
округтерде, дербес атқарушы органдарда 
штат бірліктері бойынша 141 мемлекеттік 
қызметшілер болу керек болса, 2014 
жылдың қорытындысы бойынша нақты 
103 мемлекеттік  қызметкерлер жұмыс 
атқарады. Мемлекеттік қызметкерлерді 
қайта даярлау, біліктілігін көтеру 
мақсатында Қарағанды облысы әкімі 
аппаратының мемлекеттік қызметшілерді 
қайта даярлау және олардың біліктілігін 
арттыру аймақтық орталығынан 27 
мемлекеттік қызметкерлер біліктілігін 
арттыру курсынан дәріс алса, 22 
мемлекеттік қызметкер қайта даярлаудан 
өтті.

Құрметті аудан тұрғындары!
Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың алға қойған міндет-
терін іске асыру мақсатында, ауданның 
әлеу меттік-экономикалық дамыту жө-
нін дегі атқарушы билік органдары 
жүргізген ауқымды жұмыс тарды саралап, 
алдағы істелер жұмыстарды талдадық.

Бүгін біз әлеуметтік жаңарудың 
жаңа сатысына қадам бастық. Бұл 
бағытта ауданның жергілікті атқарушы 
органдарының алдағы қызметі  
қарапайым халықтың өмір сүру сапасын 
жоғарылатуға бағытталған стратегиялық 
даму мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес 
жүргізіліп келеді.

Ауданның әлеуметтік - экономикалық 
дамуы жолында бірқатар шешуін күтіп 
тұрған мәселелер әлі де бар, алдағы 
уақытта бұл мәселелердің өзіндік шешімін 
табуға бірігіп, жұмыс істейтін боламыз. 
Сондықтан келешекте ұйымдасқан 
еңбек үлгісін көрсетіп, қол жеткізген 
табыстарымызды сақтай отырып, туған 
жеріміздің байлығын еселей түсеміз 
және биік белестерді бағындыруға қол 
жеткіземіз деген сенім білдіремін.

Осы мақсатқа жету жолында 
баршаңызға еңбекте үлкен табыс, 
отбасыларыңызға амандық, береке-бірлік 
тілеймін. 

Биылғы жылы ауласын абаттандыру, 
үйлердің айналасын қоршау жұмыстарына 
тағы да 51,8 млн теңге бөлінді. Жұмыстары 
көктем айларында басталады. 

«Ақбұлақ» бағдарламасы аясында 
«Ұлытау – Саламат – Иманжанов» көшесі 
су құбырын қайта жаңғырту, «Алғабас» су 
құбырын қайта жаңғырту жұмыс жобалары 
бойынша барлығы 365,5 млн теңге бөлінді, 
оның 73 млн. 96 мың теңгесі облыстық 
бюджеттен, 292 млн. 4 мың теңгесі 
республикалық бюджеттен қаралған. 
Құрылыс жұмыстары 2014 жылдың 
тамыз айында басталып, жақын арада 
аяқталады. 

Алғабас  селолық округі Бетбұлақ 
селосында 80 орындық орта мектеп салуға 
жергілікті бюджет есебінен 128 млн теңге 
бөлініп, құрылыс жұмыстары басталды. 
Мектептің құрылысы кестеге сәйкес жүріп 
жатыр. Жобаның жалпы құңы 255 млн. 900 
мың теңге. 2015 жылы қалған қаржысы 
бөлініп, жаңа оқу жылына пайдалануға 
беріледі деп жоспарлануда. 

2015 жылғы «Ақбұлақ» бағдарламасы 
бойынша Егінді селолық округінде су 
құбырын қайта жаңғырту жұмыстарын 
жүргізу жоспарлануда. 2014 жылы ЖСҚ-
сын жасауға аудандық бюджеттен 4043 
мың теңге бөлініп, құжаттары толық 
дайындалды. Жобаның жалпы құны —128 
млн. теңге. 

Ұлытау селосында  орталық кәріз 
жүйесінің құрылысын салуға ЖСҚ жасалып 
қазіргі күні мемлекеттік сараптаманың 
қарауында. Осы жоба бойынша 
13.08.2014ж облыстық энергетика және 
тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 
басқармасына инвестициялық ұсыныс 
(инвест. предложение) өткізілді. Жобанын 
жалпы құңы – 884 млн. теңге.  

Сондай-ақ, Ұлытау селосында 
«Денешынықтыру сауықтыру кешені» 
құрылысын салуға ЖСҚ – жасалынып, 
мемлекеттік сараптамадан өтті. Жобаның 
жалпы құны 333,7 млн. теңге. 2015 жылы 
құрылыс жұмыстарын бастауға жергілікті 
бюджет есебінен 169 млн. теңге қаржы 
бөлініп, жұмыстары басталатын болады. 

Аудан орталығына орталық мұражай 
құрылысын салуға, ЖСҚ-сын жасатуға 
аудандық бюджеттен 11,5 млн. теңге 
бөлінді, жобаның жалпы құны 270,0 млн 
теңге. Құрылыс жұмыстары биылғы жылы 
басталады деп жоспарлануда. 

Ұлытау селосындағы «ҚР 
Тәуелсіздігінің 20 жылдығы» атындағы 
көшеге 2 пәтерлі 10 тұрғын үй салуға 
ЖСҚ жасау үшін 14 млн теңге бөлініп, 
құжаттары дайындалды. Биылғы жылы 
құрылыс жұмыстары басталады. Жобаның 
жалпы құны 280,0 млн теңге.

Электр энергиясымен 
қамтамасыз ету

Мибұлақ ауылына қарасты Ақкеңсе 
подстанциясында ТМ-1000 КВА 
трансформаторы, Шеңбер ауылындағы 
су айдағыш насостағы ТМ-10/0,4-
25 КВА трансформаторы, Ұлытау 
подстанциясындағы ТМ 35/10-1000 КВА 
трансформаторлары айырбасталды. 

Терісаққан ПС 35/10 КВ 
подстанциясындағы КРУН 10 КВТ 
жөндеуден өткізілді. 

Қарсақбай металлургиялық зауытына 
2013 жылы қыста жанып кеткен 3200 КВ 
трансформаторының орнына 4000 КВ 36/6 
трансформаторы резервке әкелінді.

 Қыста боран салдарынан құлап 
қираған Айыртау, Қособа, Жұмабай, 
Жылықуыс электр желілері қалпына 
келтірілді.

Алғабас елді мекенінде 15 баған, 
Қоскөл селосының Иманов, Сыздықов 
көшелеріне 22 жарық шамдары, Жанкелді 
селосы орталығындағы көшелерді 
жарықтандыруға 36 бағандар орнатылып, 
жарық көздері жөңдеуден өтті. Ұлытау 
селосының көшелеріндегі ескі бағандар 
айырбасталып, сымдары қайта тартылды.

Ұлытау селосының Абай көшесіне 50 
дана энергоүнемдегіш темір бағандармен 

ТҰЛПАР — ЖЫЛ ТАБЫСПЕН 
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Ұлытау өңірі

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ XXIV СЕССИЯСЫНЫҢ  ШЕШІМІ УЛЫТАУСКИЙ РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ РЕШЕНИЕ XXIV СЕССИИ

2015-2017 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 
АУДАН БЮДЖЕТІ ТУРАЛЫ

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

1. 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 
қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға келесі көлемдерде бекітілсін: 

1) кірістер - 3693703 мың теңге:
салықтық түсімдер - 3331659 мың теңге;
салықтық емес түсімдер - 500 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 262 мың теңге;
трансферттер түсімдері - 361282 мың теңге;
2) шығындар - 3693703 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 14193 мың теңге:
бюджеттік кредиттер - 20811 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 6618 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо - 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу - 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0 мың теңге.
5) бюджет тапшылығы (профициті) - алу 14193 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) - 14193 мың 

теңге:
қарыздар түсімі - 20811 мың теңге;                             
қарыздарды өтеу - 6618 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары - 0 мың теңге.

 2. 2015 жылға арналған аудан бюджетіне кірістерді бөлу нормативтері келесі 
мөлшерлерде белгіленсін:
 1) жеке табыс салығы бойынша - 0 пайыз;
 2) әлеуметтік салық бойынша - 0 пайыз.
 3. 2015 жылға арналған бюджетте аудандық бюджеттен облыстық бюджетке 
берілетін бюджеттік алудың көлемі 789216  мың теңге ескерілсін.
 4. 2015 жылға аудандық бюджеттен қаржыландырылатын, ауылдық  жерде жұ-
мыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен саласының азаматтық қызметшілерінің осы түрлерімен қа-
лалық жағдайда айналысатын азаматтық қызметшілердің жалақыларымен және ставка-
ларымен салыстырғанда кемінде жиырма бес процентке жоғары лауазымдық жалақы-
лар мен тарифтік ставкалар белгіленсін.

5. Ұлытау ауданы әкімдігінің 2015 жылға арналған резерві 64067 мың теңге сомасын-
да бекітілсін. 
 6. 2015 жылға арналған аудан бюджетінің құрамында нысаналы трансферттер 
мен бюджеттік кредиттер 4-қосымшаға сәйкес белгіленсін.
 7. 2015 жылға арналған аудан бюджетінің бюджеттік инвестициялық жобалар-
ды іске асыруға бағытталған бағдарламаларының тізбесі 5-қосымшаға  сәйкес бекітілсін.

8. 2015 жылға арналған аудан бюджетінің кент, ауылдық округ әкімінің аппарат-
тары арқылы бюджеттік бағдарламаларды іске асыру бойынша  шығындар 6- қосымшаға 
сәйкес бекітілсін.

9. 2015 жылға арналған аудан бюджетін атқару барысында секвестрлеуге  жат-
пайтын бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 7- қосымшаға сәйкес бекітілсін.
 10. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
 

   Сессия төрағасы                                               М. МӘТКЕНОВ                                                            
   Аудандық мәслихаттың    
                            хатшысы                                    Т. СЕЙТЖАНОВ  

(Аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №210 шешімі Қарағанды 
облысы Әділет департаментінде 2015 жылдың 19 қаңтарында тіркеліп, норма-
тивтік-құқықтық актілердің тізіліміне 2927 нөмірімен енгізілді).  

            2014 жылғы  24  желтоқсан                    №210       

О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА                    
НА 2015-2017 ГОДЫ 

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

          1. Утвердить бюджет района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 
соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах: 

1) доходы -3693703 тысяч тенге, в том числе по:
 налоговые поступления - 3331659 тысяч тенге;

неналоговые поступления - 500 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 262 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 361282 тысяч тенге;
2) затраты - 3693703 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 14193 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 20811 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 6618 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5)  дефицит ( профицит) бюджета - минус 14193 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 14193 

тысяч тенге:
поступление займов - 20811 тысяч тенге;
погашение займов - 6618 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 0 тысяч тенге.
2. Установить на 2015 год нормативы распределения доходов в бюджет района 

в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу - 0 процентов;
2) по социальному налогу - 0 процентов.

 3. Учесть объем бюджетного изъятия из районного бюджета на 2015 год пере-
даваемый в областной бюджет в сумме 789216 тысяч тенге.
 4. Установить на 2015 год гражданским служащим здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, образования, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, ра-
ботающим в сельской  местности, финансируемый из районного бюджета, повышенные 
не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по 
сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими вида-
ми деятельности в городских условиях.
 5. Утвердить резерв акима Улытауского района на 2015 год в сумме 64067 ты-
сяч тенге.

6. Установить в составе бюджета района на 2015 год целевые трансферты и 
бюджетные кредиты согласно приложению 4.

7. Утвердить перечень  бюджетных  программ бюджета района  на 2015 год, 
направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов согласно прило-
жению 5.

8. Утвердить затраты бюджета района на 2015 год по реализации бюджетных 
программ через аппараты акима поселка, сельского округа  согласно приложению 6.
 9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в про-
цессе исполнения бюджета района на 2015 год согласно приложению 7.
 10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель сессии                                 М. МАТКЕНОВ
Секретарь районного маслихата                 Т. СЕЙТЖАНОВ  

(Решение №210 районного маслихата от 24 декабря 2014 года зарегистриро-
вано Департамент юстиции Карагандинской области 19 января 2015 года в список 
нормативно-правовых актов под номерам 2927).

     24 декабря 2014 года                                     №210

Ұлытау аудандық мәслихатының ХХIV сессиясының                             
 2014 жылғы 24  желтоқсандағы  № 210 шешіміне 1 - қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
Санаты   

Сома                                         
(мың теңге)

Сыныбы

 Ішкі 
сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5

І. КІРІСТЕР 3693703    
1    Салықтық түсімдер 3331659    

01 Табыс салығы 4300    
2    Жеке табыс салығы 4300    

03 Әлеуметтiк салық 0    

1    Әлеуметтік салық 0    

04 Меншiкке салынатын салықтар 3296907    

1    Мүлiкке салынатын салықтар 3275047    
3    Жер салығы 5760    

4    Көлiк құралдарына салынатын салық 12200    

5    Бірыңғай жер салығы 3900    

05  Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  
салынатын  ішкі салықтар

29416    

 2    Акциздер 76    
3    Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
25000    

4    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар

4340    

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

1036    

1    Мемлекеттік баж 1036    

2   Салықтық емес түсімдер 500    
06  Өзге де салықтық емес түсiмдер 500    

1    Өзге де салықтық емес түсiмдер 500    

3      Негізгі капиталды сатудан түсетін 
түсімдер

262    

03 Жерді және материалдық емес активтерді 
сату

262    

1    Жерді сату 262    

4      Трансферттердің түсімдері 361282    

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетін трансферттер

361282    

2    Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 361282    



 24 қаңтар, 2015 жыл 
 №3-4 (5975)6 Ұлытау өңірі

Функцио
налдық  
топ Атауы

Сома                            
(мың теңге)

Кіші
функция

Бюджеттік
 бағдарла
малардың 
әкімшісі 

Бағдарлама                                   

1 2 3 4 5 6

II. ШЫҒЫНДАР 3693703

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік 
қызметтер  

352699

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

288160

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының  аппараты

18334

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

17384

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 950
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 

аппараты
75533

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

75533

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

194293

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

193674

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 619
9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік 

қызметтер  
64539

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

10158

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

10158

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

30613

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

30613

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

12397

001 Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
қызметін қамтамасыз ету

12397

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

11371

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

11371

02 Қорғаныс 6078
1 Әскери мұқтаждар 6078

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты

6078

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар

6078

04 Білім беру 1442586
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 183640

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

183640

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

48693

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

134947

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
беру

1235910

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

1235910

004 Жалпы білім беру 1190245

005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім 
беру 

45665

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 23036

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

23036

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

18000

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  
ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 

4738

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан 
азаматтарына біржолғы ақша қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер

298

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру

143137

2 Әлеуметтік көмек 114748
451 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

114748

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 21772
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 

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

6650

005 Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек 800
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 2420

007 Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi 
бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына әлеуметтiк көмек

27680

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз ету

603

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек 
көрсету

31242

016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар

7499

017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына 
сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету

9872

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 
қамтамасыз ету

630

052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс 
жылдығына арналған іс-шараларды өткізу

5580

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

28389

451 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк 
бағдарламалар бөлiмi

28389

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

25362

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

710

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 579
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

1738

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 184207
1 Тұрғын үй шаруашылығы 87764

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

59000

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

59000

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

24000

026 Жұмыспен қамту 2020  жол картасы бойынша 
қалаларды және ауылдық елді мекендерді 
дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу

24000

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі

4764

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

4764

2 Коммуналдық шаруашылық 34298
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің аппараты
34298

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 

34298

3 Елді-мекендерді абаттандыру 62145
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің аппараты
62145

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16677
011 Елді мекендерді абаттандыру мен 

көгалдандыру
45468

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістік

505901

1 Мәдениет саласындағы қызмет 260672

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

249170

003 Мәдени-демалыс  жұмысын қолдау 249170
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   

құрылыс бөлімі
11502

011 Мәдениет объктілерін дамыту 11502
2 Спорт 154583

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

124032

008 Спорт объектілерін дамыту 124032
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі
30551

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық жарыстар өткізу

21025

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

9526

3 Ақпараттық кеңістік 54948
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі
33588

006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 33588

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

21360

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

21360

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

35698

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

14863

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

7496

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

7367

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
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456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ішкі саясат бөлімі

20835

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

12659

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру

8176

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

138266

1 Ауыл шаруашылығы 37321
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
9234

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру

9234

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы және ветеринария 
бөлімі

28087

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
және ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

15045

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 919
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 

және жоюды ұйымдастыру
1000

008 Алып қойылатын және жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне 
өтеу

8823

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөнiндегi iс-шараларды 
өткізу

2300

6 Жер қатынастары 14568
463 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың)  

жер қатынастары  бөлімі
14568

001 Аудан (облыстық манызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

10068

004 Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру

4500

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

86377

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы және ветеринария 
бөлімі

86377

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 86377
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 

құрылыс қызметі 
19098

2  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 

19098

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс бөлімі

10695

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

10315

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 380
468 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

сәулет және қала құрылысы бөлімі
8403

001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8403

12 Көлік және коммуникация 35604
1 Автомобиль көлігі 35604

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

35604

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

35604

13 Басқалар 76911
9 Басқалар 76911

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

12844

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

12844

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

64067

012 Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві

64067

14 Борышқа қызмет көрсету 0
1 Борышқа қызмет көрсету 0

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

0

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

0

15 Трансферттер 789216
1 Трансферттер 789216

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

789216

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған)  трансферттерді 
қайтару

0

007 Бюджеттік алып қоюлар 789216
III. Таза бюджеттік кредиттеу 14193
Бюджеттік кредиттер 20811

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

20811

1 Ауыл шаруашылығы 20811
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
20811

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын 
іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

20811

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
Санаты Сома

Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 6618

5 Бюджеттік кредитті өтеу 6618
01 Бюджеттік кредитті өтеу 6618

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

6618

Функцио
налдық  
топ Атауы

Сома                            
(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік
 бағдарлама
лардың 
әкімшісі 

Бағдарлама                                   

1 2 3 4 5 6
IV. Қаржы активтерімен операциялар 
бойынша сальдо

0

Функцио
налдық  
топ                                               

Сома                            
(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың 
әкімшісі 

Атауы

Бағдарлама                                   

1 2 3 4 5 6
Қаржылық активтерін сатып алу 0

13 Басқалар 0
9 Басқалар 0

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

0

014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

0

Санаты   Сома (мың 
теңге)

Сыныбы
Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0

Атауы
Сома  (мың 

теңге)
1 2

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -14193
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 

14193

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД
Кате
гория

  Сумма                                         
(тысяч тенге)

Класс
 Под

класс
                          Наименование 

1 2 3 4 5
І. ДОХОДЫ 3693703    

1    Налоговые поступления 3331659    
01 Подоходный налог 4300    

2    Индивидуальный подоходный налог 4300    
03 Социальный налог 0    

1    Социальный налог 0    
04 Налоги на собственность 3296907    

1    Налоги на имущество 3275047    
3    Земельный налог 5760    
4    Hалог на транспортные средства 12200    
5    Единый земельный налог 3900    

05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 29416    
 2    Акцизы 76    

3    Поступления за использование природных и других 
ресурсов

25000    

4    Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

4340    

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

1036    

1    Государственная пошлина 1036    
2      Неналоговые поступления 500    

06  Прочие неналоговые поступления 500    
1    Прочие неналоговые поступления 500    

3      Поступления от продажи основного капитала 262    
03 Продажа земли и нематериальных активов 262    

1    Продажа земли 262    
4      Поступления трансфертов 361282    

02 Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления

361282    

2    Трансферты из областного бюджета 361282    

                                                                Приложение 1   к решению XХІV сессии   Улытауского районного 
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Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функцио
нальная 
под
группа

Админис
тратор 
бюджетных 
программ

Про
грамма

                           Наименование

1 2 3 4 5

II. ЗАТРАТЫ 3693703

01 Государственные услуги общего характера 352699

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

288160

112 Аппарат маслихата района (города областного 
значения)

18334

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

17384

003 Капитальные расходы государственного органа 950

122 Аппарат акима района (города областного 
значения)

75533

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

75533

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

194293

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

193674

022 Капитальные расходы государственного органа 619

9 Прочие государственные услуги общего 
характера

64539

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

10158

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

10158

459 Отдел экономики и финансов района (города 
областного значения)

30613

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

30613

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

12397

001 Услуги по обеспечению деятельности отдела 
образования, физической культуры и спорта

12397

494 Отдел предпринимательства и промышленности  
района (города областного значения)

11371

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

11371

02 Оборона 6078
1 Военные нужды 6078

122 Аппарат акима района (города областного 
значения)

6078

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности

6078

04 Образование 1442586
1 Дошкольное воспитание и обучение 183640

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

183640

003 Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения

48693

040 Реализация государственного образовательного 
заказа в дошкольных организациях образования

134947

2 Начальное, основное среднее и общее среднее 
образование

1235910

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

1235910

004 Общеобразовательное обучение 1190245

005 Дополнительное образование для детей и 
юношества

45665

9 Прочие услуги в области образования 23036

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

23036

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

18000

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

4738

027 Выплата единовременных денежных средств 
казахстанским гражданам, усыновившим 
(удочерившим) ребенка (детей)-сироту и 
ребенка (детей), оставшегося без попечения 
родителей 

298

06 Социальная помощь и социальное 
обеспечение

143137

2 Социальная помощь 114748
451 Отдел занятости и социальных программ 

района (города областного значения)
114748

002 Программа занятости 21772

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

6650

005 Государственная адресная социальная помощь 800
006 Оказание жилищной помощи 2420
007 Социальная помощь отдельным категориям 

нуждающихся граждан по решениям местных 
представительных органов

27680

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

603

014 Оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам на дому

31242

016 Государственные пособия на детей до 18 лет 7499
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов 

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

9872

023 Обеспечение деятельности центров занятости 
населения

630

052 Проведение мероприятий, посвященных 
семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне

5580

9 Прочие услуги в области социальной помощи и 
социального обеспечения

28389

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

28389

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

25362

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

710

021 Капитальные расходы государственного органа 579

067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

1738

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 184207

1 Жилищное хозяйство 87764
467 Отдел строительства района (города областного 

значения)
59000

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

59000

471 Отдел образования, физической культуры и
спорта района (города областного
значения)

24000

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

24000

479 Отдел жилищной инспекции района (города 
областного значения)

4764

001 Услуги по реализации государственной  
политики на местном уровне в области 
жилищного фонда

4764

2 Коммунальное хозяйство 34298

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

34298

014 Организация водоснабжения населенных 
пунктов

34298

3 Благоустройство населенных пунктов 62145
123 Аппарат акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского 
округа

62145

008 Освещение улиц населенных пунктов 16677

011 Благоустройство и озеленение населенных 
пунктов

45468

08 Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство

505901

1 Деятельность в области культуры 260672
455 Отдел культуры и развития языков района 

(города областного значения)
249170

003 Поддержка культурно-досуговой работы 249170

467 Отдел строительства района (города областного 
значения)

11502

011 Развитие объектов культуры 11502

2 Спорт 154583
467 Отдел строительства района (города областного 

значения)
124032

008 Развитие объектов  спорта 124032

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

30551

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

21025

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

9526

3 Информационное пространство 54948

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

33588

006 Функционирование районных (городских) 
библиотек

33588

456 Отдел внутренней политики района (города 
областного значения)

21360

002 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 

21360

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

35698

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

14863
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001 Услуги по реализации 
государственной политики на 
местном уровне в области развития 
языков и культуры

7496

032 Капитальные расходы 
подведомственных государственных 
учреждений и организаций

7367

456 Отдел внутренней политики района 
(города областного значения)

20835

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

12659

003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

8176

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

138266

1 Сельское хозяйство 37321
459 Отдел экономики и финансов района 

(города областного значения)
9234

099 Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки специалистов

9234

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города 
областного значения)

28087

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

15045

003 Капитальные расходы 
государственного органа

919

007 Организация отлова и уничтожения 
бродячих собак и кошек

1000

008 Возмещение владельцам стоимости 
изымаемых и уничтожаемых больных 
животных, продуктов и сырья 
животного происхождения

8823

012 Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных животных 

2300

6 Земельные отношения 14568
463 Отдел земельных отношений района 

(города областного значения)
14568

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

10068

004 Организация работ по зонированию 
земель

4500

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

86377

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города 
областного значения)

86377

013 Проведение противоэпизоотических 
мероприятий

86377

11 Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

19098

2 Архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

19098

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

10695

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

10315

017 Капитальные расходы 
государственного органа

380

468 Отдел архитектуры и 
градостроительства района (города 
областного значения)

8403

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

8403

12 Транспорт и коммуникации 35604
1 Автомобильный транспорт 35604

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

35604

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

35604

13 Прочие 76911
9 Прочие 76911

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

12844

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

12844

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

64067

012 Резерв местного исполнительного 
органа района (города областного 
значения) 

64067

14 Обслуживание долга 0
1 Обслуживание долга 0

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

0

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

0

15 Трансферты 789216
1 Трансферты 789216

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

789216

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

0

007 Бюджетные изъятия 789216
III. Чистое бюджетное 
кредитование

14193

Бюджетные кредиты 20811

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

20811

1 Сельское хозяйство 20811
459 Отдел экономики и финансов района 

(города областного значения)
20811

018 Бюджетные кредиты для реализации 
мер социальной поддержки 
специалистов 

20811

Категория Сумма                            
(тысяч тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Погашение бюджетных кредитов 6618    

5    Погашение бюджетных кредитов 6618    
01 Погашение бюджетных кредитов 6618    

1    Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного 
бюджета

6618    

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функциональная 
подгруппа                     

Админис
тратор 
бюджетных 
программ

Про
грамма

Наименование

1 2 3 4 5 6

IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

0

Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функциональная 
подгруппа                     

Администратор 
бюджетных
 программ

Про
грамма

Наименование

1 2 3 4 5 6
Приобретение финансовых активов 0

13 Прочие 0
9 Прочие 0

459 Отдел экономики и финансов района 
(города областного значения)

0

014 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических лиц

0

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города 
областного значения)

0

065 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических лиц

0

Кате
гория

Сумма                            
(тысяч тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Поступления от продажи 
финансовых активов государства

0

Наименование Сумма (тысяч 
тенге)

1 2
V. Дефицит (профицит) бюджета -14193    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

14193    

Кате
гория

Сумма                            
(тысяч тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5

Поступление займов 20811    

7    Поступления займов 20811    

01 Внутренние государственные займы 20811    

2    Договоры займа 20811    

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функциональная
 подгруппа                     

Админис
тратор
 бюджетных 
программ

Про
грамма

Наименование

1 2 3 4 5 6
Погашение займов 6618

16 Погашение займов 6618

1 Погашение займов 6618
459 Отдел экономики и финансов района 

(города областного значения)
6618

005 Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

6618

Категория Сумма                            
(тысяч тенге)

Класс Наименование 

Подкласс

1 2 3 4 5

Используемые остатки бюджетных 
средств

0    
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2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ

Санаты   Сома                                         
(мың теңге)

Сыныбы

 Ішкі сы
ныбы                                        

Атауы

1 2 3 4 5

І. КІРІСТЕР 3565607    
1    Салықтық түсімдер 3564789    

01 Табыс салығы 71158    

2    Жеке табыс салығы 71158    

03 Әлеуметтiк салық 71779    
1    Әлеуметтік салық 71779    

04 Меншiкке салынатын салықтар 3393173    

1    Мүлiкке салынатын салықтар 3371853    

3    Жер салығы 5215    
4    Көлiк құралдарына салынатын салық 12777    
5    Бірыңғай жер салығы 3328    

05  Тауарларға,  жұмыстарға және 
қызметтерге  салынатын  ішкі 
салықтар

27140    

 2    Акциздер 55    
3    Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
24610    

4    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi 
жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

2475    

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

1539    

1    Мемлекеттік баж 1539    
2   Салықтық емес түсімдер 535    

  Жергілікті мемлекеттік органдар 
салатын әкімшілік айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар

06  Өзге де салықтық емес түсiмдер 535    

1    Өзге де салықтық емес түсiмдер 535    
3      Негізгі капиталды сатудан 

түсетін түсімдер
283    

03 Жерді және материалдық емес 
активтерді сату

283    

1    Жерді сату 283    
4      Трансферттердің түсімдері 0    

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетін 
трансферттер

0    

2    Облыстық бюджеттен түсетін 
трансферттер

0    

Функцио
налдық 
 топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функ
ция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың
 әкімшісі 

Бағдарлама                                   

1 2 3 4 5 6
II. ШЫҒЫНДАР 3565607

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер  302770
1 Мемлекеттік басқарудың жалпы 

функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы 
және басқа органдар

240388

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының  аппараты

14452

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

14452

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты

59418

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

59418

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

166518

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

166518

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік 
қызметтер  

62382

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

10907

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

10907

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

28712

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

28712

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі

11873

001 Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 
қызметін қамтамасыз ету

11873

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

10890

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

10890

02 Қорғаныс 6212
1 Әскери мұқтаждар 6212

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 
аппараты

6212

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар

6212

04 Білім беру 1206468
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 166814

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

166814

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету

19431

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

147383

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
беру

1024110

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

1024110

004 Жалпы білім беру 986518
005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім 

беру 
37592

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 15544
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі
15544

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

10432

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы 
(балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  
ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері 

5112

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған баланы 
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан 
азаматтарына біржолғы ақша қаражатын 
төлеуге арналған төлемдер

319

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру

135466

2 Әлеуметтік көмек 110719
451 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі

110719

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 27525
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық 

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

7140

005 Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек 1230
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 2420
007 Жергiлiктi өкiлеттi органдардың шешiмi 

бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 
топтарына әлеуметтiк көмек

26650

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек 
балаларды материалдық қамтамасыз ету

603

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек 
көрсету

28219

016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік 
жәрдемақылар

8205

017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына 
сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 
гигиеналық құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету

8727

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

24747

451 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтiк 
бағдарламалар бөлiмi

24747

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

24037

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

710

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 144441
1 Тұрғын үй шаруашылығы 88755

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

83267

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

83267

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тұрғын үй инспекциясы бөлімі

5488

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

5488

2 Коммуналдық шаруашылық 28806
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің аппараты
28806

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды 
ұйымдастыру 

28806

3 Елді-мекендерді абаттандыру 26880
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, 

кент, ауыл, ауылдық  округ әкімінің аппараты
19340

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 12013

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз 
ету

657

011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру

6670

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

7540

018 Елді мекендерді абаттандыру және 
көгалдандыру

7540
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08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістік

308544

1 Мәдениет саласындағы қызмет 221355
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
221355

003 Мәдени-демалыс  жұмысын қолдау 221355
2 Спорт 30551

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім, дене шынықтыру  және спорт бөлімі

30551

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) 
деңгейде спорттық жарыстар өткізу

21025

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

9526

3 Ақпараттық кеңістік 28539
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
28539

006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс 
істеуі

28539

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

28099

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

7506

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

7506

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ішкі саясат бөлімі

20593

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

12403

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды 
іске асыру

8190

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

126309

1 Ауыл шаруашылығы 29187
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
10278

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру

10278

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы және ветеринария бөлімі

18909

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы 
және ветеринария саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15609

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды 
және жоюды ұйымдастыру

1000

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөнiндегi iс-шараларды өткізу

2300

6 Жер қатынастары 10745
463 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың)  

жер қатынастары  бөлімі
10745

001 Аудан (облыстық манызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

10745

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

86377

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы және ветеринария бөлімі

86377

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 86377

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 

21021

2  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 

21021

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс бөлімі

10214

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

9346

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 868
468 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

сәулет және қала құрылысы бөлімі
10807

001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

10807

12 Көлік және коммуникация 27556
1 Автомобиль көлігі 27556

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

27556

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

27556

13 Басқалар 84156
9 Басқалар 84156

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

12844

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы 
шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

12844

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

71312

012 Ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) 
жергілікті атқарушы органының резерві

71312

14 Борышқа қызмет көрсету 0
1 Борышқа қызмет көрсету 0

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

0

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

0

15 Трансферттер 1202664
1 Трансферттер 1202664

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

1202664

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған)  трансферттерді қайтару

0

007 Бюджеттік алып қоюлар 1202664

III. Таза бюджеттік кредиттеу 32330
Бюджеттік кредиттер 38948

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

38948

1 Ауыл шаруашылығы 38948
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
38948

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын 
іске асыруға берілетін бюджеттік кредиттер

38948

Санаты Сома
Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 6618

5 Бюджеттік кредитті өтеу 6618
01 Бюджеттік кредитті өтеу 6618

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

6618

Функцио
налдық 
 топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың 
әкімшісі 

Бағдар
лама                                   

1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен операциялар 
бойынша сальдо

0

Функцио
налдық
  топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың
 әкімшісі 

Бағдар
лама                                   

1 2 3 4 5 6
Қаржылық активтерін сатып алу 0

13 Басқалар 0

9 Басқалар 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
0

014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

0

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы және ветеринария бөлімі

0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

0

Санаты   Сома             
(мың теңге)

Сыныбы
Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан 
түсетін түсімдер

0

Атауы Сома  (мың 
теңге)

1 2
V. Бюджет тапшылығы (профициті) -32330

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 

32330

Санаты Сома  

Сыныбы (мың теңге)
Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Қарыздар түсімі 38948

7 Қарыздар түсімі 38948

01 Мемлекеттік ішкі  қарыздар 38948
2 Қарыз алу келісім-шарттары 38948

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
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1 Қарыздарды өтеу 6618

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

6618

005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған 
бюджет алдындағы борышын өтеу

6618

Санаты Сома  
Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Бюджет қаражаттарының  пайдаланылатын  
қалдықтары

0

Функцио
налдық 
 топ

Атауы Сома                            
(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың 
әкімшісі 

Бағдар
лама                                   

1 2 3 4 5 6

Қарыздарды өтеу 6618

16 Қарыздарды өтеу 6618

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ

Приложение 2  к решению XХІV сессии   Улытауского районного маслихата  
от 24 декабря 2014 года № 210

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2016 ГОД
Категория   Сумма                                         

(тысяч тенге)
Класс

 Подкласс

Наименование 

1 2 3 4 5
І. ДОХОДЫ 3565607    

1    Налоговые поступления 3564789    
01 Подоходный налог 71158    

2    Индивидуальный подоходный налог 71158    

03 Социальный налог 71779    

1    Социальный налог 71779    
04 Налоги на собственность 3393173    

1    Налоги на имущество 3371853    

3    Земельный налог 5215    
4    Hалог на транспортные средства 12777    

5    Единый земельный налог 3328    
05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 27140    
 2    Акцизы 55    

3    Поступления за использование природных и других 
ресурсов

24610    

4    Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

2475    

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

1539    

1    Государственная пошлина 1539    
2      Неналоговые поступления 535    

06  Прочие неналоговые поступления 535    

1    Прочие неналоговые поступления 535    
3      Поступления от продажи основного капитала 283    

03 Продажа земли и нематериальных активов 283    
1    Продажа земли 283    

4      Поступления трансфертов 0    

02 Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления

0    

2    Трансферты из областного бюджета 0    

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функцио
нальная 
подгруппа

Админис
тратор
 бюджетных 
программ

Программа

Наименование

1 2 3 4 5 6

II. ЗАТРАТЫ 3565607
01 Государственные услуги общего 

характера
302770

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

240388

112 Аппарат маслихата района (города 
областного значения)

14452

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

14452

122 Аппарат акима района (города областного 
значения)

59418

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

59418

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

166518

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

166518

9 Прочие государственные услуги общего 
характера

62382

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

10907

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

10907

459 Отдел экономики и финансов района 
(города областного значения)

28712

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

28712

471 Отдел образования, физической культуры 
и спорта района (города областного 
значения)

11873

001 Услуги по обеспечению деятельности 
отдела образования, физической культуры 
и спорта

11873

494 Отдел предпринимательства и 
промышленности  района (города 
областного значения)

10890

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

10890

02 Оборона 6212

1 Военные нужды 6212
122 Аппарат акима района (города областного 

значения)
6212

005 Мероприятия в рамках исполнения 
всеобщей воинской обязанности

6212

04 Образование 1206468
1 Дошкольное воспитание и обучение 166814

471 Отдел образования, физической культуры 
и спорта района (города областного 
значения)

166814

003 Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения

19431

040 Реализация государственного 
образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

147383

2 Начальное, основное среднее и общее 
среднее образование

1024110

471 Отдел образования, физической культуры 
и спорта района (города областного 
значения)

1024110

004 Общеобразовательное обучение 986518
005 Дополнительное образование для детей и 

юношества
37592

9 Прочие услуги в области образования 15544
471 Отдел образования, физической культуры 

и спорта района (города областного 
значения)

15544

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

10432

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

5112

027 Выплата единовременных денежных 
средств казахстанским гражданам, 
усыновившим (удочерившим) ребенка 
(детей)-сироту и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей 

319

06 Социальная помощь и социальное 
обеспечение

135466

2 Социальная помощь 110719
451 Отдел занятости и социальных программ 

района (города областного значения)
110719

002 Программа занятости 27525
004 Оказание социальной помощи на 

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

7140

005 Государственная адресная социальная 
помощь

1230

006 Оказание жилищной помощи 2420

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

26650

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

603
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014 Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на дому

28219

016 Государственные пособия на детей до 18 
лет

8205

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

8727

9 Прочие услуги в области социальной 
помощи и социального обеспечения

24747

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

24747

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

24037

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

710

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 144441

1 Жилищное хозяйство 88755

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

83267

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

83267

479 Отдел жилищной инспекции района 
(города областного значения)

5488

001 Услуги по реализации государственной  
политики на местном уровне в области 
жилищного фонда

5488

2 Коммунальное хозяйство 28806
123 Аппарат акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, 
сельского округа

28806

014 Организация водоснабжения населенных 
пунктов

28806

3 Благоустройство населенных пунктов 26880
123 Аппарат акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, 
сельского округа

19340

008 Освещение улиц населенных пунктов 12013
009 Обеспечение санитарии населенных 

пунктов
657

011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов

6670

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

7540

018 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов

7540

08 Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство

308544

1 Деятельность в области культуры 221355
455 Отдел культуры и развития языков района 

(города областного значения)
221355

003 Поддержка культурно-досуговой работы 221355
2 Спорт 30551

471 Отдел образования, физической культуры 
и спорта района (города областного 
значения)

30551

013 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта

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

21025

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

9526

3 Информационное пространство 28539

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

28539

006 Функционирование районных (городских) 
библиотек

28539

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

28099

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

7506

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

7506

456 Отдел внутренней политики района 
(города областного значения)

20593

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

12403

003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

8190

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

126309

1 Сельское хозяйство 29187
459 Отдел экономики и финансов района 

(города областного значения)
10278

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2016 ГОД
099 Реализация мер по оказанию социальной 

поддержки специалистов
10278

474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии 
района (города областного значения)

18909

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

15609

007 Организация отлова и уничтожения 
бродячих собак и кошек

1000

012 Проведение мероприятий по 
идентификации сельскохозяйственных 
животных 

2300

6 Земельные отношения 10745

463 Отдел земельных отношений района 
(города областного значения)

10745

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

10745

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

86377

474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии 
района (города областного значения)

86377

013 Проведение противоэпизоотических 
мероприятий

86377

11 Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

21021

2 Архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

21021

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

10214

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

9346

017 Капитальные расходы государственного 
органа

868

468 Отдел архитектуры и градостроительства 
района (города областного значения)

10807

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

10807

12 Транспорт и коммуникации 27556

1 Автомобильный транспорт 27556

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

27556

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

27556

13 Прочие 84156

9 Прочие 84156

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

12844

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

12844

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

71312

012 Резерв местного исполнительного органа 
района (города областного значения) 

71312

14 Обслуживание долга 0

1 Обслуживание долга 0

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

0

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

0

15 Трансферты 1202664

1 Трансферты 1202664
459 Отдел экономики и  финансов района 

(города областного значения)
1202664

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

0

007 Бюджетные изъятия 1202664

III. Чистое бюджетное кредитование 32330

Бюджетные кредиты 38948
10 Сельское, водное, лесное, рыбное 

хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения

38948

1 Сельское хозяйство 38948

459 Отдел экономики и финансов района 
(города областного значения)

38948

018 Бюджетные кредиты для реализации мер 
социальной поддержки специалистов 

38948    
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Категория Сумма                                         

(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Погашение бюджетных кредитов 6618    

5    Погашение бюджетных кредитов 6618    

01 Погашение бюджетных кредитов 6618    
1    Погашение бюджетных кредитов, 

выданных из государственного 
бюджета

6618    

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функциональная
 подгруппа                

Админис
тратор 
бюджетных
 программ

Программа Наименование
1 2 3 4 5 6

IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

0

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функциональная 
подгруппа                

Админис
тратор 
бюджетных
 программ

Программа Наименование

1 2 3 4 5 6
Приобретение финансовых активов 0

13 Прочие 0

9 Прочие 0

459 Отдел экономики и финансов района 
(города областного значения)

0

014 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических лиц

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города 
областного значения)

0

065 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических лиц

0

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 

Подкласс
1 2 3 4 5

Поступления от продажи 
финансовых активов государства

0

Наимено
вание 

Сумма 
(тысяч 
тенге)

1 2
V. Дефицит (профицит) бюджета -32330    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

32330    

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Поступление займов 38948    

7    Поступления займов 38948    
01 Внутренние государственные займы 38948    

2    Договоры займа 38948    

Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функциональная 
подгруппа                

Админис
тратор 
бюджетных
 программ

Наименование

Программа
1 2 3 4 5 6

Погашение займов 6618
16 Погашение займов 6618

1 Погашение займов 6618
459 Отдел экономики и финансов района 

(города областного значения)
6618

005 Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

6618

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Используемые остатки бюджетных 
средств

0    

2017 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ
Ұлытау аудандық мәслихатының    ХХIV сессиясының  2014 жылғы    

24  желтоқсандағы  № 210 шешіміне   3 - қосымша

Санаты   Сома                                         
(мың теңге)

Сыныбы

 Ішкі 
сыныбы                                        

Атауы

1 2 3 4 5

І. КІРІСТЕР 4091040    
1    Салықтық түсімдер 4090166    

01 Табыс салығы 78905    

2    Жеке табыс салығы 78905    
03 Әлеуметтiк салық 77090    

1    Әлеуметтік салық 77090    
04 Меншiкке салынатын салықтар 3903483    

1    Мүлiкке салынатын салықтар 3880671    
3    Жер салығы 5580    
4    Көлiк құралдарына салынатын салық 13671    
5    Бірыңғай жер салығы 3561    

05  Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  
салынатын  ішкі салықтар

29041    

 2    Акциздер 60    

3    Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 
үшін түсетін түсімдер

26333    

4    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар

2648    

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

1647    

1    Мемлекеттік баж 1647    
2   Салықтық емес түсімдер 572    

06  Өзге де салықтық емес түсiмдер 572    

1    Өзге де салықтық емес түсiмдер 572    

3      Негізгі капиталды сатудан түсетін 
түсімдер

302    

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 302    
1    Жерді сату 302    

4      Трансферттердің түсімдері 0    
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетін трансферттер
0    

2    Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 0    

Функцио
налдық 
 топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
Бюджеттік 
бағдарлама
лардың 
әкімшісі 

Бағдарлама                                   

1 2 3 4 5 6
II. ШЫҒЫНДАР 4091040

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік 
қызметтер  

273635

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

219558

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының  аппараты

16747

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

16747

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты

66630

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

66630

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

136181

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

136181

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік 
қызметтер  

54077

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

9662

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

9662

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

21683
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001 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономикалық саясаттын 
қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік  
атқару және коммуналдық меншігін 
басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

21683

471 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі

11873

001 Білім, дене шынықтыру және спорт 
бөлімі қызметін қамтамасыз ету

11873

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

10859

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

10859

02 Қорғаныс 6078

1 Әскери мұқтаждар 6078
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 

әкімінің аппараты
6078

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

6078

04 Білім беру 874136

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 83710

471 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру  
және спорт бөлімі

83710

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтамасыз 
ету

14431

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

69279

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы 
орта білім беру

790426

471 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру  
және спорт бөлімі

790426

004 Жалпы білім беру 757638
005 Балалар мен жасөспірімдерге 

қосымша білім беру 
32788

06 Әлеуметтiк көмек және 
әлеуметтiк қамсыздандыру

78652

2 Әлеуметтік көмек 62624

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

62624

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 17772
004 Ауылдық жерлерде тұратын 

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

6650

005 Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмек 800
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 2420
010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын 

мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

603

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік 
көмек көрсету

18153

016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жәрдемақылар

7499

017 Мүгедектерді оңалту жеке 
бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 
мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен және ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, 
жеке көмекшілермен қамтамасыз ету

8727

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер

16028

451 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту және 
әлеуметтiк бағдарламалар бөлiмi

16028

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

15318

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

710

07 Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық

4618

1 Тұрғын үй шаруашылығы 4618

479 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

4618

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

4618

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістік

244424

1 Мәдениет саласындағы қызмет 190717

455 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың)  мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

190717

003 Мәдени-демалыс  жұмысын қолдау 190717
2 Спорт 8735

471 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім, дене шынықтыру  
және спорт бөлімі

8735

014 Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жарыстар 
өткізу

3218

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

5517

3 Ақпараттық кеңістік 18217
455 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

18217

006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың 
жұмыс істеуі

18217

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

26755

455 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың)  мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі

6966

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және 
мәдениетті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6966

456 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі

19789

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

12103

003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру

7686

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

24026

1 Ауыл шаруашылығы 14517
474 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) ауыл шаруашылғы және 
ветеринария бөлімі

14517

001 Жергілікті деңгейде ауыл 
шаруашылығы және ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

12367

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулауды және жоюды ұйымдастыру

500

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөнiндегi iс-шараларды 
өткізу

1650

6 Жер қатынастары 9509
463 Ауданның  (облыстық маңызы бар 

қаланың)  жер қатынастары  бөлімі
9509

001 Аудан (облыстық манызы бар қала) 
аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

9509

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы 
және құрылыс қызметі 

14808

2  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 

14808

467 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс бөлімі

7841

001 Жергілікті деңгейде құрылыс 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

7841

468 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) сәулет және қала құрылысы 
бөлімі

6967

001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

6967

13 Басқалар 76512
9 Басқалар 76512

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

76512

012 Ауданның (облыстың маңызы 
бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резерві

76512

14 Борышқа қызмет көрсету 0
1 Борышқа қызмет көрсету 0

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

0

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

0

15 Трансферттер 2494151
1 Трансферттер 2494151

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

2494151

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған)  трансферттерді 
қайтару

0

007 Бюджеттік алып қоюлар 2494151
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III. Таза бюджеттік кредиттеу 32330
Бюджеттік кредиттер 38948

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

38948

1 Ауыл шаруашылығы 38948
459 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

38948

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

38948

Санаты Сома

Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        

Атауы
1 2 3 4 5

Бюджеттік кредиттерді өтеу 6618
5 Бюджеттік кредитті өтеу 6618

01 Бюджеттік кредитті өтеу 6618
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 

бюджеттік кредиттерді өтеу
6618

Функцио
налдық  
топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік
 бағдарла
малардың 
әкімшісі 

Бағдарлама                                   
1 2 3 4 5 6

IV. Қаржы активтерімен 
операциялар бойынша сальдо

0

Функцио
налдық  
топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың
 әкімшісі 

Бағдарлама                                   
1 2 3 4 5 6

Қаржылық активтерін сатып алу 0
13 Басқалар 0

9 Басқалар 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

0

014 Заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

0

474 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ауыл шаруашылғы және 
ветеринария бөлімі

0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

0

Санаты   Сома (мың теңге)
Сыныбы

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түсетін түсімдер

0

Атауы Сома  (мың теңге)

1 2
V. Бюджет тапшылығы 
(профициті) 

-32330

VI. Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 

32330

Санаты Сома  
Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Қарыздар түсімі 38948

7 Қарыздар түсімі 38948
01 Мемлекеттік ішкі  қарыздар 38948

2 Қарыз алу келісім-шарттары 38948

Функцио
налдық
  топ

Атауы
Сома                            

(мың теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың
 әкімшісі 

Бағдарлама                                   
1 2 3 4 5 6

Қарыздарды өтеу 6618
16 Қарыздарды өтеу 6618

1 Қарыздарды өтеу 6618
459 Ауданның (облыстық маңызы бар 

қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

6618

005 Жергілікті атқарушы органның 
жоғары тұрған бюджет алдындағы 
борышын өтеу

6618

Санаты Сома  
Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Бюджет қаражаттарының  
пайдаланылатын  қалдықтары

0

 Приложение 3  к решению XХІV сессии  Улытауского районного маслихата 
от 24 декабря 2014 года № 210
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2017 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТ

Кате
гория

  Сумма                                         
(тысяч тенге)

Класс
 Под

класс
Наименование 

1 2 3 4 5
І. ДОХОДЫ 4091040    

1    Налоговые поступления 4090166    

01 Подоходный налог 78905    
2    Индивидуальный подоходный налог 78905    

03 Социальный налог 77090    
1    Социальный налог 77090    

04 Налоги на собственность 3903483    
1    Налоги на имущество 3880671    
3    Земельный налог 5580    
4    Hалог на транспортные средства 13671    
5    Единый земельный налог 3561    

05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 29041    
 2    Акцизы 60    

3    Поступления за использование природных и 
других ресурсов

26333    

4    Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

2648    

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

1647    

1    Государственная пошлина 1647    

2      Неналоговые поступления 572    

06  Прочие неналоговые поступления 572    
1    Прочие неналоговые поступления 572    

3      Поступления от продажи основного капитала 302    
03 Продажа земли и нематериальных активов 302    

1    Продажа земли 302    

4      Поступления трансфертов 0    
02 Трансферты из вышестоящих органов 

государственного управления
0    

2    Трансферты из областного бюджета 0    

Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч тенге)

Функцио
нальная 
подгруппа

Админис
тратор 
бюджетных 
программ

Про
грамма

Наименование

1 2 3 4 5 6
II. ЗАТРАТЫ 4091040

01 Государственные услуги общего 
характера

273635

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

219558

112 Аппарат маслихата района (города 
областного значения)

16747

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

16747

122 Аппарат акима района (города 
областного значения)

66630

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

66630

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

136181
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001 Услуги по обеспечению деятельности 

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

136181

9 Прочие государственные услуги общего 
характера

54077

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

9662

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

9662

459 Отдел экономики и финансов района 
(города областного значения)

21683

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

21683

471 Отдел образования, физической 
культуры и спорта района (города 
областного значения)

11873

001 Услуги по обеспечению деятельности 
отдела образования, физической 
культуры и спорта

11873

494 Отдел предпринимательства и 
промышленности  района (города 
областного значения)

10859

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

10859

02 Оборона 6078
1 Военные нужды 6078

122 Аппарат акима района (города 
областного значения)

6078

005 Мероприятия в рамках исполнения 
всеобщей воинской обязанности

6078

04 Образование 874136
1 Дошкольное воспитание и обучение 83710

471 Отдел образования, физической 
культуры и спорта района (города 
областного значения)

83710

003 Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения

14431

040 Реализация государственного 
образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

69279

2 Начальное, основное среднее и общее 
среднее образование

790426

471 Отдел образования, физической 
культуры и спорта района (города 
областного значения)

790426

004 Общеобразовательное обучение 757638
005 Дополнительное образование для детей 

и юношества
32788

06 Социальная помощь и социальное 
обеспечение

78652

2 Социальная помощь 62624
451 Отдел занятости и социальных 

программ района (города областного 
значения)

62624

002 Программа занятости 17772
004 Оказание социальной помощи на 

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

6650

005 Государственная адресная социальная 
помощь

800

006 Оказание жилищной помощи 2420
010 Материальное обеспечение детей-

инвалидов, воспитывающихся и 
обучающихся на дому

603

014 Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на дому

18153

016 Государственные пособия на детей до 
18 лет

7499

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

8727

9 Прочие услуги в области социальной 
помощи и социального обеспечения

16028

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

16028

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

15318

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

710

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4618
1 Жилищное хозяйство 4618

479 Отдел жилищной инспекции района 
(города областного значения)

4618

001 Услуги по реализации государственной  
политики на местном уровне в области 
жилищного фонда

4618

08 Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство

244424

1 Деятельность в области культуры 190717
455 Отдел культуры и развития языков 

района (города областного значения)
190717

003 Поддержка культурно-досуговой работы 190717
2 Спорт 8735

471 Отдел образования, физической 
культуры и спорта района (города 
областного значения)

8735

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

3218

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

5517

3 Информационное пространство 18217
455 Отдел культуры и развития языков 

района (города областного значения)
18217

006 Функционирование районных 
(городских) библиотек

18217

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

26755

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

6966

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

6966

456 Отдел внутренней политики района 
(города областного значения)

19789

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

12103

003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

7686

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

24026

1 Сельское хозяйство 14517

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города областного 
значения)

14517

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

12367

007 Организация отлова и уничтожения 
бродячих собак и кошек

500

012 Проведение мероприятий по 
идентификации сельскохозяйственных 
животных 

1650

6 Земельные отношения 9509
463 Отдел земельных отношений района 

(города областного значения)
9509

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

9509

11 Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

14808

2 Архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

14808

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

7841

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

7841

017 Капитальные расходы государственного 
органа

468 Отдел архитектуры и 
градостроительства района (города 
областного значения)

6967

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

6967

13 Прочие 76512
9 Прочие 76512

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

76512

012 Резерв местного исполнительного 
органа района (города областного 
значения) 

76512

14 Обслуживание долга 0

1 Обслуживание долга 0
459 Отдел экономики и  финансов района 

(города областного значения)
0

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

0

15 Трансферты 2494151

1 Трансферты 2494151
459 Отдел экономики и  финансов района 

(города областного значения)
2494151

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

0
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007 Бюджетные изъятия 2494151

III. Чистое бюджетное 
кредитование

32330

Бюджетные кредиты 38948
10 Сельское, водное, лесное, рыбное 

хозяйство, особо охраняемые 
природные территории, охрана 
окружающей среды и животного 
мира, земельные отношения

38948

1 Сельское хозяйство 38948

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

38948

018 Бюджетные кредиты для реализации 
мер социальной поддержки 
специалистов 

38948    

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Погашение бюджетных кредитов 6618    

5    Погашение бюджетных кредитов 6618    
01 Погашение бюджетных кредитов 6618    

1    Погашение бюджетных кредитов, 
выданных из государственного 
бюджета

6618    

Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функцио
нальная
 подгруппа                

Наименование

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа

1 2 3 4 5 6
IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

0

Функцио
нальная 
группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функцио
нальная 
подгруппа                

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа Наименование
1 2 3 4 5 6

Приобретение финансовых активов 0

13 Прочие 0
9 Прочие 0

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

0

014 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

0

474 Отдел сельского хозяйства и 
ветеринарии района (города 
областного значения)

0

065 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

0

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Поступления от продажи 
финансовых активов государства

0

Наимено
вание 

Сумма 
(тысяч 
тенге)

1 2
V. Дефицит (профицит) бюджета -32330    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

32330    

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Поступление займов 38948    

7    Поступления займов 38948    
01 Внутренние государственные займы 38948    

2    Договоры займа 38948    

Функцио
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функцио
нальная 
подгруппа                

Администратор 
бюджетных 
программ

Наименование

Программа
1 2 3 4 5 6

Погашение займов 6618

16 Погашение займов 6618

1 Погашение займов 6618
459 Отдел экономики и финансов 

района (города областного 
значения)

6618

005 Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

6618

Категория Сумма                                         
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование 
Подкласс

1 2 3 4 5
Используемые остатки бюджетных 
средств

0    

Атауы Сомасы, мың 
теңге

1 2

Барлығы 382093
Ағымдағы нысаналы трансферттер 361282

Бюджеттік кредиттер 20811

оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 361282
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырыстарын іске асыруға 

81124

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін  арттырудан өткен мұғалімдерге 
еңбек ақыны көтеруге 

17214

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 
мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып 
табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден 
қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың 
жұмыскерлеріне  еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша 
еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

239568

Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын 
жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

1145

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізу

5580

Әкімшілік мемлекеттік  қызметкерлердің еңбек ақы төлеу деңгейін көтеру 7828

Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан 
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8823

Бюджеттік кредиттер 20811
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 
атқарушы органдарға  берілетін бюджеттік кредиттер 

20811

Ұлытау аудандық мәслихатының  XXIV сессиясының  2014 жылғы  
24 желтоқсандағы  № 210  шешіміне   4 - қосымша

2015  ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ ҚҰРА-
МЫНДА НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН БЮДЖЕТТІК 

КРЕДИТТЕР

 Приложение 4    к решению   XXIV сессии   Улытауского районного 
маслихата от 24 декабря 2014 года № 210

ЦЕЛЕВЫЕ ТРАНСФЕРТЫ И БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 
В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА  2015 ГОД

Наименование Сумма, тысяч 
тенге

1 2
Всего 382093
Целевые текущие трансферты 361282

Бюджетные кредиты 20811
в том числе:

Целевые текущие трансферты 361282

 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

81124

На повышение оплаты труда учителям прошедшим повышение 
квалификации по трехуровневой системе

17214

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату 
ежемесячной надбавки за особые  условия труда и должностным 
окладам  работников государственныхучреждений, не являющихся  
государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

239568

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и учучшению 
качества жизни инвалидов 

1145

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в 
Великой Отечественной войне

5580

На повышение уровня оплаты труда административных государственных 
служащих

7828

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых 
больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

8823

Бюджетные кредиты 20811

Местным исполнительным органам для реализации мер социальной 
поддержки специалистов

20811
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2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ  
БЮДЖЕТТІК  ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ 

ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕ ЖОБАСЫ

Функцио
налдық 
топ

Кіші 
функ
ция

Бюджеттік 
бағдарлама
лардың 
әкімшісі

Сома
 (мың теңге)

Бағдар
лама                                               

Атауы

1 2 3 4 5 6
Барлығы: 194534

07 Тұрғын  үй - коммуналдық шаруашылық 59000

1 Тұрғын үй шаруашылығы 59000
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

құрылыс  бөлімі
59000

003Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 
жобалау, салу және (немесе) сатып алу 

59000

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістік

135534

1 Деятельность в области культуры 11502

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

11502

011 Мәдениет объктілерін дамыту 11502
2 Спорт 124032

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

124032

008 Спорт объектілерін дамыту 124032

  Приложение 5   к решению ХXIV cессии  Улытауского районного маслихата от 
24 декабря 2014 года № 210 

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА 
РАЙОНА НА 2015 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕ-
АЛИЗАЦИЮ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ

Функцио
нальная 
группа

Сумма (тысяч 
тенге)

Функцио
нальная 
подгруппа

Админис
тратор
 бюджетных 
программ

Программа                                   Наименование
1 2 3 4 5 6

Всего: 194534
07 Жилищно-коммунальное 

хозяйство
59000

1 Жилищное хозяйство
467 Отдел строительства района 

(города областного значения)
59000

003Проектирование, 
строительство и (или) 
приобретение жилья 
коммунального жилищного 
фонда

59000

08 Культура, спорт, туризм 
и информационное 
пространство

135534

1 Деятельность в области 
культуры

11502

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

11502

011 Развитие объектов культуры 11502
2 Спорт 124032

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

124032

008 Развития объектов  спорта 124032

 Ұлытау аудандық мәслихатының ХХIV сессиясының  
2014 жылғы    24 желтоқсандағы № 210 шешіміне 

6 - қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ КЕНТ, АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ АППАРАТТАРЫ 
АРҚЫЛЫ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ 

БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР ЖОБАСЫ
Атауы Барлығы Ұлытау 

ауылдық 
округі 

Жезді 
кенті 
округі

Қарсақпай 
кенті округі

Ақтас 
кенті 
округі

Аманкелді 
ауылдық 

округі

Қаракеңгір 
ауылдық 

округі

Шеңбер 
ауылдық 

округі

Алғабас 
ауылдық 

округі

Егінді 
ауылдық 

округі

Терісаққан 
ауылдық 

округі

Қоскөл 
ауылдық 

округі

Жанкелді 
ауылдық 

округі

Мибұлақ 
ауылдық 

округі

Борсеңгір 
ауылдық 

округі

Сарысу 
ауылдық 

округі

326340 70143 31554 15870 18606 16216 16476 16528 15257 15621 14352 20893 21557 19279 15671 18317
кенттер мен ауылдық 

округтер әкімі  
аппаратының қызметін 

қамтамасыз ету

194293 18538 20057 12250 12369 10445 11746 11402 13507 12011 9586 13092 13130 12917 10414 12829

елді мекендердің сумен 
жабдықтау ұйымдастыру

34298 5875 4038 0 2274 2839 3000 2762 0 0 1633 2180 2493 2224 2180 2800

елді мекендерде көшелерді 
жарықтандыру

16677 2651 2618 2385 515 500 1550 475 550 750 300 412 1137 784 1250 800

елді мекендерді 
абаттандыру мен 

көгалдандыру

45468 31079 1235 3448 500 180 150 800 800 5209 150 778 539 600

елді мекендердің 
санитариясын 

қамтамасыз ету

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

елді мекендердің 
автомобиль  жолдарының 

жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

35604 12000 4841 0 0 1932 0 1739 400 2060 2833 0 4647 2576 1288 1288

 Приложение 6 к решении ХХIV  cессии Улытауского районного маслихата
 от 24 декабря 2014 года  №210 

ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА НА 2015  ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ 
ПРОГРАММ ЧЕРЕЗ АППАРАТЫ АКИМА ПОСЕЛКА, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Всего Всего Улытауский 
сельский

 округ

Жездинский 
поселковый 

округ

Карсакпай
ский 

поселковый 
округ

Актаский 
поселковый 

округ

Амангел
динский 
сельский 

округ

Каракенгир
ский

 сельский
 округ

Шенберский 
сельский 

округ

Алгабаский 
сельский 

округ

Егиндинский 
сельский

 округ

Терсакканский 
сельский 

округ

Косколский 
сельский 

округ

Жангел
динский 
сельский 

округ

Мибулакский 
сельский 

округ

Борсен
гирский 

сельский 
округ

Сарысуский 
сельский 

округ

326340 70143 31554 15870 18606 16216 16476 16528 15257 15621 14352 20893 21557 19279 15671 18317

обеспечение 
деятельности 

аппарата акима 
поселков и  

сельских округов

194293 18538 20057 12250 12369 10445 11746 11402 13507 12011 9586 13092 13130 12917 10414 12829

организация 
водоснабжения 

населенных 
пунктов

34298 5875 4038 0 2274 2839 3000 2762 0 0 1633 2180 2493 2224 2180 2800

освещение улиц 
населенных 

пунктов

16677 2651 2618 2385 515 500 1550 475 550 750 300 412 1137 784 1250 800

благоустройство 
и озеленение 
населенных 

пунктов

45468 31079 0 1235 3448 500 180 150 800 800 0 5209 150 778 539 600

обеспечение 
санитарии 

населенных 
пунктов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение 
функционирования 

автомобильных 
дорог

35604 12000 4841 0 0 1932 0 1739 400 2060 2833 0 4647 2576 1288 1288
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Приложение 7 к решению  XXIV  cессии  Улытауского районного маслихата 
от  24  декабря 2014 года № 210

ПЕРЕЧЕНЬ  БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ,
 НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ    

       ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД  
 
   

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІН 
АТҚАРУ  БАРЫСЫНДА СЕКВЕСТРЛЕУГЕ 

ЖАТПАЙТЫН БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ  
                                ТІЗБЕ ЖОБАСЫ    

Функцио
налдық 
топ

Бюджеттік
 бағдарлама
лардың
 әкімшісі

Бағдарлама Атауы

1 2 3 4
04 Білім беру

471 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі

004  Жалпы білім беру

Функцио
нальная 
группа

Админис
тратор
 бюджетных 
программ

Программа                             Наименование
1 2 3 4

04 Образование
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района 

(города областного значения)

004Общеобразовательное обучение

Кент аумағында «Қазақмыс» кор-
порациясының Қарсақбай металлурги-
ялық зауыты, агротехникалық колледж, 
мектеп, балабақша, отбасылық емхана, 

т.б. нысандар бар екендігін айтып өт-
кен кент әкімі Б.Нұрғазинов сөзін қысқы 
жылу беру маусымынан бастады.

–Зауыттың орталық жылу қазандығы 
кент әкімдігін, орта мектеп, балабақша 
және Мәдениет үйін жылумен қамти-
ды,–деп ұзындығы 730 метр трассаның 
су құбыры жаңартылып, КЕ-6,5 жылу қа-
зандығы қалыпты жағдайда жұмыс істеп 
тұрғандығын айтты. Тағы бір осындай 
жылу қазандығы апатты жағдайларға 
әзір тұрған көрінеді. Зауытты қамтитын 
35кв АСК ток желісі, зауытты электрмен 
жабдықтау орталығы ПЭС-тің балан-
сына өткізіліпті. Бұл күндері зауыттың 
өндірістік жылу қазандығы 2100 тонна 
көмірмен қамтылса, Жездідегі жүк қой-
масында Қарағанды борлы көмірінің 
мол қоры бар. Қарсақбай зауытында 
бұрынғы минералды техногендік қал-
дықтардан мыс ұнтағын алып, құра-
мында көп мөлшерде рений бар иондық 
смола өндіру  жоспарланып отырғанын 
айтқанда жиналған халық бір серпіліп 
қалды. Өндіріс орны іске қосылғанда 
жылына 300000 тонна өнім шығарып, 50 
адамды жаңа жұмыспен қамтиды екен.

Елімізде қабылданған үдемелі инду-

стриялық инновациялық даму бағдар-
ламасы жүзеге асырылуда. Соның бір 
көрінісіндей құрылтайшысы «ВАРДА 
МИНЕРАЛС» боп табылатын «ГОФ 

Ұлытау» ЖШС-нің құжатта-
ры облыстық сараптамалық 
және үйлестіру кеңестерінде 
қаралып, оң нәтижеге қол жет-
кізіпті. Аталмыш жоба жұмы-
стары үстіміздегі жылдың көк-
темінен басталады–деді.

Қарсақбай кентінде жұ-
мыссыз жүргендер жоқ деу-
ге болады. Металлургиялық 
зауытта 236 адам еңбек етіп 
жатса, теміржолда 19 жұмы-
скер жұмысқа қабылданған. 
Жоғарыда аталған жаңа өн-
діріс ошағы тағы 50 адамды 
қамтыса, бұл дегеніңіз үлкен 
қуаныш емес пе! 

Қарсақбайда 50 Батыр 
ана бар, олардың 30-ы «Ал-
тын алқа» иегері болса, 20-
сы «Күміс алқалы» аналар. 
Сондай-ақ, кентте Ұлы Отан 
соғысының 2 ардагері, Ауған 
соғысының бір интернациона-

лист-ардагер жауынгері тұрып жатыр. 
Көзі тірі тыл ардагерлерінің санын 24 
адам құрайды. Кент аумағында «Шаңы-
рақ», «АЗА», «Санжар», «Жаңагүл», 
«Жан ел», «Абай» дүкендерінің жеке 
кәсіпкерлері тұтынушыларға мәдени 
қызмет көрсетіп, халықты тұрмыстық 
заттармен, киім-кешек, азық-түлік өнім-
дерімен қамтамасыз етіп отырады. Жер-
гілікті жердің жеке кәсіпкері Қ.Әбілдинов 
автобусымен Қарсақбай-Жезді-Сәтба-
ев-Жезқазған аралығында тоқтаусыз 
күніне екі рет жолаушы тасымалдап, 
тиімді қызмет көрсетіп отыр. Ж.Жабаев 
атындағы №15 орта мектептің де жұ-
мыстары айтарлықтай екен. Бұл мек-
теп Жанкелді, Пионер-Ақтас, Қоскөл 
мектептерімен тығыз байланыста бо-
лып ресурстық орталық боп саналады. 
Оқу жылының басында жас мамандар 
Г.Құрманғали әлеуметтік педагогқа, 
Е.Еділбаева химия пәнінен сабақ беруге 
тартылыпты. Жалпы, 30 мұғалім дәріс 
беретін бұл мектептің асханасынан аз 
қамтылған, асыраушысынан айрылған 
көпбалалы отбасынан шыққан 45 
оқушыға екі мезгіл ыстық тамақ беріліп 
тұрады.

Агротехникалық колледжге келсек, 
мұнда 114 студент оқып жатыр. 75 сту-
дент шәкіртақымен қамтылған, 4 бала 
Қызылорда облысының әр аймақта-
рынан келсе, 6-уы Арқалық қаласынан 
келіп, жатақханада жатып оқиды. «Бал-
дәурен» балабақшасында 67 бала тәр-
биеленуде. Ғимаратқа жаңадан электр 
желілері жүргізіліп, қоршалған, ойын 
алаңы, т.б. да осындағы құрылыстарға 
арналған 9068040 теңге толығымен 
игеріліпті.

Ұ.Қожасова басқаратын отбасылық 
дәрігерлік емханада 1 бас дәрігер, 4 
медбике қызмет жасап, сауықтыру жұ-
мыстарымен Жанкелді селолық округін, 
Қоскөл, Ақтас, Пионер елді мекендерін 
қамтамасыз етіп отыр. Кент тұрғында-
рының 40 пайызына «Отау-ТВ» орна-
тылған. Көпшілік «Қазақстан», «Хабар», 
«24KZ», «Евразия», «Дидар» телеарна-
ларын көріп отырса, «KCeII», «Актив», 
«Билайн» ұялы байланыс желілері 
тұрақты түрде қызмет көрсетуде.

Кент әкімі Б.Нұрғазинов Мәдениет 
саласына тоқталып, әңгімесіне арқау 
етті. Ұлытау ауданына қарасты Жастар-
мен жұмыс жасау орталығының маманы 
А.Тоқметова өз міндетіне сай қызмет 
атқарып жатыр,–дейді әкім. Жас маман 
Мәдениет үйі қызметкерлерімен бірлесе 
отырып, түрлі іс-шаралар ұйымдасты-
руға ұйтқы болуда екен.

Сәтбаев, Жезқазған қалаларындағы 
күзгі «Ауыл-береке-2014» жәрмеңкесін-

де өңіріміздегі шаруа қожалықтары өз-
дері дайындаған ет, сүт өнімдерін сатып 
тұрғанын айтады Бақытжан Сабырұлы. 
11250 ірі қара, ұсақ мал мен құсты бір-
дейлендіру жүргізіліп жатқандығын, 
жерді түгендеу жұмыстарында жерді 
пайдаланушылардың нақтыланған-
дығын айтты. Шаруа қожалықтарындағы 
малдарды тексеру нәтижесінде литори-
оз ауруы бар 1 ірі қара, 9 бас ұсақ мал 
Жезқазғандағы лабораторияда зерттел-
ген. Литориозбен ауырған малдар жой-

ылып, мал қорымына көміліп тасталып-
ты. Шаруа қожалықтары малдарының 
бәріне аурудың алдын алу үшін вакцина 
егіліп, қоралар толығымен дизенфек-
цияланыпты. Ауланған ит, иесіз мысық 
мүрдесі де арнайы қорымға тасталып, 
залалсыздандырылған.

Ұлытау ауданының 2012-2020 жыл-
дарға арналған кешенді Даму бағдарла-
масы аясында шаруа қожалықтарының 
иелері Әзімбай Әлішев, Айгүл Татағұло-
ва, Райхан Төребаева, Әбдіғали Орын-
баевтар мал басын асылдандыру мақ-
сатында 6 асыл тұқымды бұқа сатып 
алған. Мемлекет тарапынан бөлінетін 
субсидияға 4 шаруа қожалығы иелері 
ұсыныс білдіріпті. Жиналған халықты 
біраз мән-жайға қанықтырған соң кент 
әкімі 2015 жылы атқаратын жұмыстарды 
айтып өтті.

1941-45 жылдары соғыста қайтыс 
болған ардагерлерге ескерткіш тақта 
орнату, Қарсақбайдың кіре-берісіне 
арка орнату, балаларға арналған хок-
кей, футбол алаңдарын салу жоспары 
көпшіліктің көңілінен шығатын іс болары 
анық. Есеп-беру жиынында көпшіліктің 
сұрақтарына жауаптар беріліп, шаруа-
ның түйінін кент әкімі Б.Нұрғазинов за-
уыт директоры М.Мәткеновпен бірлесе 
отырып шешетіндігін түсіндік. Аудан 
әкімі еңбек ардагері Б.Салықов сөйле-
ген сөзінде өз тарапынан қанағаттанар-
лық баға беріп, алдағы уақыттарда ең-

бегің нәтижелі бола берсін! – деп ағалық 
батасын берді.

Есеп-беру жиынына аудан әкімі Х.О-
маров құрқол келмепті. Еңбек ардагері 
Б.Салықовты, зауыт жұмысшысы А.
Кравченконы Алғыс хатпен марапаттап, 
Ұлытау туралы «Егемен Қазақстан» га-
зетінде жарияланған мақалалар топта-
масы: «Ұлт ұясындағы ұлағат» кітабын 
сыйға тартты.

ҚАРСАҚБАЙ кенті.

Түсті металлургия қарашаңырағы атанған Қарсақбай – ты-
ныс-тіршілігі тоқтаусыз жүріп тұрған кент. Бұл жердегі ха-
лықтың басым бөлігі зауытта жұмыс істейді. Ұлытау ауда-

нының әкімі Х.Омаров бір топ аппарат жетекшілерімен, түрлі 
сала басшыларын ертіп, біраз елді мекендерді аралап қайтқан 

болатын. Енді, міне, қаңтар айының 15 жұлдызы күні қарсақ-
байлықтармен қауышып, кент әкімі Б.Нұрғазиновтың өткен 

жылғы атқарған жұмыстары жайлы есебін тыңдады.

ҰЙЫМДАСҚАН  ІС  ЖАҚСЫ
Мұхтар ДӘУІТОВ

Ауыл әкімі есеп берді
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Кент әкімі Б.Әбдірайымов 
есепті баяндамасын шағын 
және орта бизнес саласынан 
бастады. –Кентте 30 шағын 
кәсіпкерлер нысаны жұмыс жа-
сап жатыр. «Марганец» ЖШС-і 
құрылыс жұмыстарымен айна-
лысса, екі автокөлік жөндеу ше-
берханасы тұрғындардың тех-
никасын жөндеуде қалтқысыз 

қызмет көрсетіп отыр. Бүгінгі 
таңда орталық монша, асхана 
қалыпты жағдайда жұмыс істеп 
тұр. Кентіміздегі қос наубайха-
на халықты нанмен кедергісіз 
қамтамасыз етуде. Жеке кәсіп-
кер Ж.Сартова пісірген нанымен 
Сәтбаев қаласының халқын да 
біршама қамтыса, кәсіпкер Ай-
гүл Жаппарова нан өнімдерін 
Қарсақбай кентіне жеке көлі-
гімен жеткізуде. «Жұмыспен 
қамту жол картасы-2020» респу-
бликалық бағдарламасы аясын-
да А.Жаппароваға наубайхана-
сына қажетті құрылғылар сатып 
алуына 2 млн. 500 мың теңге 
жеңілдетілген несие берілді . 
Ауыр жүк көліктерімен жүк та-
сымалдау қызметін көрсетіп 
жүрген кәсіпкер М.Байсаринге 
«Бизнестің жол картасы-2020» 
республикалық бағдарлама-
сымен жүк тиегіш техникасын 
сатып алуға 9.873.900 теңге 
берілгенін айтты.

Жұмыспен қамту, әлеумет-
тік көмек жайында сөз қозғаған 
кент әкімі 2014 жылы еңбек бир-
жасына 45 адам тіркесе, олар-
дың 27-сі қоғамдық жұмыстарға 
тартылып, 7 адам жұмысқа 
тұрғанын, біреуі жастар тәжіри-
бесі бойынша жұмыс атқарып 
жатқандығын айтты.

Жездідегі тұрғындар саны 
2488 адамды құраса, олардың 
152-сі мүгедектік жәрдемақы 
алатындар. Бұл санаттағы 
адамдарға мемлекеттік мереке-
лерге орай аудандық бюджет-
тен 912,0 мың теңге жәрдемақы 
төленген. Кентіміздегі Ұлы Отан 
соғысының ардагері Нығмет Ма-
хановқа мереке күндері қаржы-

лай сый-сияпат көрсетіліп, 
мекен-жайын жөндеу жұмыста-
рына, коммуналдық төлемдері-
не аудандық бюджеттен 230000 
теңге жұмсалыпты. «Казхром» 
кәсіподағы өткен жылы соғыс 
ардагерлеріне 50 мың теңге 
құрайтын азық-түлік жиынтығын 
табыстаса, өндіріс саласында 
істеген тыл ардагерлеріне 30 

мың көлемін-
дегі азық-түлік 
себетін сый-
ға тартқан. 
Соғыс арда-
гері Н.Махано-
вты кент әкімі 
науқан кезін-
де жемшөп-
пен, отынмен 
қ а м т а м а с ы -
зд а н д ы р ы п , 
Жаңа жыл ме-
рекесіне орай, 
бағалы сый-
лықтар тарту 
еткен.

Ұ л ы т а у 
а у д а н ы н ы ң 

бағдарламасы аясында 2011-
2014 жылдар аралығында 
кентіміздегі 73 отбасына спутни-
ктік телехабар тарататын «Отау 
ТВ» қондырғысы тегін орнатыл-
са, бұл бағыттағы жұмыс алдағы 
уақыттарда да жүргізіле беретін-
дігін айтты.

Табыстары белгіленген дең-
гей шегінен аспайтын 6 отба-
сына 448,8 мың теңге атаулы 
әлеуметтік көмек көрсетілсе, 11 
отбасының 18 жастан аспайтын 
балаларына 480,0 мың теңге 
жәрдемақы төленген. Кентіміз-
дегі үйден әлеуметтік көмек көр-
сету орталығының 6 маманы 27 
жалғызбасты зейнеткерлер мен 
мүгедектерге, жастайынан мү-
гедек болған балаларға қызмет 
көрсетеді. Жастайынан мүгедек 
болған үш балаға ортопедиялық 
қосымша аяқ киім, тіреуіш құрал 
берілсе, екі балаға 960 дана ги-
гиеналық жаялық табысталған. 
Жезді кентінен Қарағанды қа-
ласындағы ардагерлер үйіне 
барған екі зейнеткер дем алып 
қайтыпты. Кент орталығындағы 
селолық аурухана жезділіктер 
мен Өрнек, Талдысай, Есқұла, 
т.б. төңірегіміздегі 12 елді ме-
кенге дәрігерлік көмек көрсе-
теді,--деді. Бес жалпытөсектік, 
он күндізгі төсектік ауруханада, 
сайып келгенде жоғары білімді 
3 дәрігер, орта буын 12 мед-
бибі қызмет атқарады. «Сала-
матты Қазақстан» бағдарлама-
сын жүзеге асыру мақсатында 
профилактикалық скринингтен 
жоспардағы адамдар түгел өт-
кізіліпті.

Кент әкімі мектепке дейін-
гі тәрбие жайына көшіп, «Ай-

гөлек», «Таңшолпан» балабақ-
шаларында, жалпы алғанда 110 
бала тәрбиеленіп жатқандығын, 
әлі де кентіміздегі қамтылмай 
отырғанын айтты. Арнайы бала-
бақшалармен қатар, мектеп-ин-
тернаты жанынан ашылған 
«Балдәурен» шағын орталығын-
да 3-5 жас аралығындағы 12 
бүлдіршін тәрбиеленуде екен.

Б.Әбдірайымовтың білім беру 
саласы жайындағы мәліметінде 
кенттегі қанаттас  мектептерде 
456 бала оқып жатқандығын ай-
тып, осы білім ордаларында 83 
мұғалім шәкірттерге дәріс бе-
руде,--деді. Оқушыларға білім 
беру қорынан қаражат бөлініп, 
аз қамтылған отбасы балала-
ры киім-кешекпен, оқу құралда-
рымен жарақтандырылған. Ин-
тернат жатақханасында жатып 

тәрбиеленетін 60 балаға төрт 
мезгіл ыстық тамақ беріліп тұра-
ды екен.

Жездіде үш мәдени ошақ ха-
лыққа қызмет көрсетуде. Соның 
ішінде Тау-кен және балқыту ісі 
тарихы мұражайында тарихты 
арқау қылған өзекті іс-шаралар 
көпшіліктің көңілінен шығып жа-
тады. Мұражайдағы қор 16608 
экспонатты құрайды. 2014 жылы 
осында 379 экскурсия, 37 көрме, 
тарихи даталар мен мерекелер-
ге байланысты көпшілік іс-ша-
ралар өткізіп, 11 жаңа көрме 
ашқан. Жыл бойы 5000-ға жуық 
келушілерге 207 мың теңгенің 
қызметі көрсетіліпті.

Кентімізді ауызсумен қамта-
масыз етуде «Жезбұлақ» 
КМК-сі жүйелі жұмыс жүргізіп 
отыр. Тұрғындарды ауызсумен 
қамтамасыз етуге және кәріз 
жүйесінің жұмысына аудандық 
бюджеттен бөлінген 7138,0 мың 
теңге қаржыны осы кәсіпорын 
толығымен игеріп отыр. Өрт 
сөндіру гидранттары бұзылған 

жағдайда жөндеу жұмыстары 
аталмыш мекемеге міндеттел-
ген. Байланыс торабы және по-
шта қызметі өз тарапынан біраз 
жұмысты жолға қойыпты. Бай-
ланыс бөлімшесі 504 жеке, 41 
заңды тұлғаларға,  3 кәсіпкер-
ге телефон байланысы қызмет 
көрсетуде. Мегалайн жүйесіне 
230 абонент, 10 ТV жүйесіне 50 
абонент қосылған. Бұл қызмет 
түрін пайдаланушылар «Дидар» 

ТОЛЫМДЫ ІСТЕР

Ауыл әкімі есеп берді

телеарнасын көруге қол жеткіз-
ген. Қыс маусымына дайындық 
барысында Иманжанов көше-
сіне жаңадан ШРМ-600 тара-
ту шкафы қойылып, Көкбұлақ, 
Тоқтыбаев көшелеріндегі 15 
тіреу айырбасталған. 3 адам 
қызмет істейтін пошта бөлім-
шесі тұрғындарға газет-журнал 
таратумен қатар, зейнеткер, т.б. 
төлемдер қабылдау жұмысымен 
айналысып, тұрғындар талабын 
толық қанағаттандыруда.

Жезді кентіндегі №48 өрт 
сөндіру және  апаттан құтқару 
бөлімшесінің қызметкерлері де 
кез-келген уақытта бұлжытпай 
орындауға дайын тұрса, по-
лиция бөлімшесінің қоғамдық 
тәртіп сақшылары қылмыстың 
алдын алу мақсатында апта 
сайын рейдтер өткізуді әдетке 

айналдырған дей келе, ауыл 
спорты жайына тоқталды.

–Күресте өз салмақтарында 
бірнеше мәрте жеңімпаз атанып, 
республикалық турнирлерде 
жүлделі орын иеленген спорт-
шыларымыз бар,--деді кент әкімі 
Бағдат Қабденұлы. Атап айтқан-
да,  дзюдошы Ж.Құдайбергенов 
республикалық деңгейде ІІ-орын 
иеленсе, Кипрде өтетін халықа-
ралық жарысқа жолдама алса, 
Ресейде өткен халықаралық 
дзюдо күресінен Заманай Сәду-
ақасов өз жеңісімен Қарағанды 
облысы құрамасының ІІІ-орын 
иеленуіне септігін тигізгенін зор 
қуанышпен атады.

Кент тұрғындарының үй 
маңындағы қосалқы шару-
ашылықтарында және шаруа 
қожалықтарында бүгінгі таңда 
1250 бас сиыр, 401 бас жылқы, 
1765 қой, 1135 ешкі және 550 
құс бар. Өткен жылы 620 бас ірі 
қара, 150 қой-ешкі сырғаланып, 
190 бас жылқы таңбаланған. 
Сырғаланған малдар ветери-

нарлық паспорттармен құжатта-
лып, компьютерлік дерекқорға 
енгізілген. Республикалық 
«Сыбаға» бағдарламасымен 
өңіріміздегі шаруа қожалығы 
иесі Қ.Әділбаев Шет ауданынан 
асыл тұқымды екі «Ақбас» бұқа 
сатып алған. Мүйізді ірі қараны 
егу және қан алып тексеру кезін-
де 7 бас сиырдың бруцеллезбен 
ауыратындығы анықталып, ол 
малдар түгел жойылған. Кент 

бойынша ветеринарлық профи-
лактикалық шаралар барысын-
да сібір жарасы, туберкулез, 
бруцеллез, аусыл, қарасан, т.б. 
ауру түрлері зерттелгендігін айт-
ты.

Кенттің санитарлық таза-
лығы, абаттандыру, көгалдан-
дыру жөніндегі біраз жұмы-
стың орындалғандығы жайлы 
құлаққағыс қылған кент әкімі, 
2015 жылы даму бағдарлама-
сы аясында №6 орта мектепті, 
кітапхана ғимаратын күрделі 
жөндеуден, ал ішкі жолдар мен 
аурухананы ағымдағы жөндеу-
ден өткізу жұмыстарын жүргіз-
бек жоспары бар екендігін айт-
ты. Жиналыс соңында көпшілік 
тарапынан сұрақтар қойылып, 
кент әкімі тиісті жауаптар берді.

Бұл күнгі көңілге күдік ұяла-
татын басты түйткіл «Жезқазған 
энергосбыт» ток энергиясының 
жарнасының жоғарылатылуы 
мен бағасының шамадан тыс 
өсіріп жатқандығы болды. Су 
мәселесі кент әкімін, аудан бас-
шыларын «Жезбұлақ» ЖШС-ін-

дегілерді де мазалап отырған 
жәйт болса керек. «Жезбұлақ» 
кәсіпорнының басшысы Ф.Әжі-
беков: —Біз 10 шақырымға 
созылатын трассадағы құ-
бырымызбен су тасымалдап 
отырмыз. Құбырды жөндейтін 
өзіміз. ПТВС-тің бізге ешқандай 
еңбегі сіңіп жатқан жоқ. Олар 
антиполистермен жымдасып, 
бағаны сырттай бекітіп алыпты. 
Енді бізге Сәтбаев қаласының 
тұрғындарына қызмет көрсе-
тетіндей баға қойып, қинап оты-
р,--деді. Осы мәселе бойын-
ша біраз әңгіме өрбіді. Аудан 
әкімінің орынбасары А.Мырза-
беков: –Судың қымбаттауына 
наразылық білдіріп облысқа хат 
жолдағанбыз. Енді кезекті хатта 
толықтырулар енгізіп, қайыра 
жіберіп , жауабын күтпекпіз,--
дейді. «Жезқазған энергосбыт» 
ауданның құзырына бағынбай-
тын мекеме олардың қойған 
тарифіне қарсы тұруларыңызға 
құқықтарың бар,--деп жезділік-
терге кеңес берді.

Жиын соңында аудан әкімі 
ардақты ана М.Шульганы құт-
тықтап, мойнына «Күміс алқа» 
тақты. Ауданның қоғамдық-са-
яси өміріндегі белсенділігі үшін 
Қ.Төлеубаевты, А.Жаппарова-
ны «Алғыс хатпен» марапаттап, 
«Ұлт ұясындағы ұлағат» атты 
кітапты сыйға тартты.

ЖЕЗДІ кенті.

Бағдат Қабденұлы Әбдірайымов Жездіге әкім 
боп тағайындалғаны көшелерге өң кіріп, талай 

ауқымды істер атқарылып жатыр. Кент әкімінің 
есебін тыңдауға ағылған халық аудан әкімі Хамит 
Нұрланұлы Омаровты жылы жүзбен қарсы алып, 

аудан орталығындағы түрлі сала 
басшыларының да келгендігіне қуанды.

ТОЛАСТАМАЙДЫ

Мұхтар ДӘУІТОВ
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кемелер жоқ болғандықтан, 
ауылдардағы ауызсу құбырла-
ры мен электр таратушы қон-
дырғыларды бақылап-қадаға-
лау, жөндеу жұмыстары аудан 
орталығындағы көпсалалы 
коммуналдық шаруашылық 
мекемесінің құзырында. Жоға-
рыда айтылған себепті де су 
таситын, жүк тиейтін техника-
ларды әр ауылға алып беру 
еш мүмкін емес. Ал, ауылдық 
жолдарды қалыпты жағдайда 
ұстауға бұдан былай әрбір се-
лолық округтердің әкімдігі жа-
уапты. Оларға арнайы қаржы 
қарастырылған. Мысалы, 
Аманкелді ауылы мен аудан 
орталығындағы күрежолдың 
күтімі, қалыпты жағдайда ұста-
луы үшін, жаңа ауыл әкімі ай-
тып өткендей, 1 млн. 932 мың 
теңге бөлініп, тендерді ұтқан 
«Рымбекова Г» ЖК-гі жұмысын 

бастады. Ұялы 
байланыс мәсе-
лесі аудандық, 
облыстық емес, 
тіпті республика-
лық деңгейде де 
шешілуі қиын ша-
руа әзірге. Бай-
ланыс орнатуға 
жұмыс жүргізетін 
боламыз. Ал, га-
зет - ж ур н а л д а р 
т а р а л у ы н д а ғ ы 
о л қ ы л ы қ т а р ғ а 
келсек, «Қазпо-
шта» мекемесінің 
аудан орталығын-
дағы филиалы 
басшысымен сөй-
лесеміз барған 
соң. Алдағы 
уақытта осындай 

газет-журналдардың тара-
тылуына қатысты сауалдарға 
түсінік беру үшін, филиалдың 
бір қызметкерін ауылдарға 
алып шығуды да қарастыру 
керек сияқты..,–деді аудан 
басшысы Хамит Нұрланұлы.

Ауыл тұрғыны Г.Баймаған-
бетова осыдан 10 күн бұрын 
бір бас сиыры ауырып, со-
дан арам өлгенін, ауылдағы 
мал дәрігері М.Шмановтың 

келіп-көргенін, енді қорасын-
дағы қалған 4-5 бас ірі қара-
сының ауыру  қауіпі бар екенін 
айтқан еді. Оған ауылдың мал 
дәрігері М.Шмановтың өзі жа-
уап берді. Ол ауырған малда 
«бруцеллез» ауруының бел-
гілері болғандықтан, оны ба-
уыздатпағанын, анализ алып, 
сараптамаға жібергенін, жауа-
бын күтіп жүргенін айтты. Есеп 
беру жиынына келгендер, осы-

лайша өздерінің көкейтесті са-
уалдарына тұщымды жауап-
тар алды.

Аудан әкімі Х.Омаров жиын 
соңында, ауданның қоғам-
дық-саяси өміріне белсенді 
қатысқаны, жаңа қазақстандық 
қоғам құрудағы жеке еңбек 
және шығармашылық үлестері 
үшін еңбек ардагері Қ.Әбілға-
зиевті аудан әкімінің «Құрмет 
грамотасымен», ауыл азаматы 
И.Оразбековті «Алғыс хатпен» 
марапаттап,    Елбасымыздың 
Ұлытау төрінен берген сұх-
баты енген «Ұлт ұясындағы 
ұлағат» атты жинақтарды қоса 
тапсырды. Құрманәлі ақсақал 
аудан әкімдігіне аталық алғы-
сын айтты.

Аудан басшысы жиынды 
қорытындылай келе, ауыл 
әкімі А.Сүлейменовтың есепті 
баяндамасы бойынша бір-

шама сын-ескертпелерін жа-
сады. Мысалы, мал басын 
асылдандыру бағытындағы 
олқылықтар, мүйізді ірі қара-
ның саны 2013 жылғы көр-
сеткіштен көтерілмеуі, аудан-
дағы туризмді дамытуда ең 
бір мүмкіндігі мол Аманкелді 
ауылында тың жобалардың, 
нақты бизнес-жоспарлардың 
болмауы, т.с.с. жөнінде атап 

айтты Хамит Нұр-
ланұлы. Сонымен 
бірге ауыл әкімінің 
айтылған ескерт-
пелерден нәтиже 
ш ы ғ а р ат ы н ы н а , 
Батыр ауылының 
болашағы жарқын, 
халқы бай-қуатты, 
бірлігі мықты бола-
тынына сенім біл-
дірді. Лайым, солай 
болғай—дедік біз 
де! 

Әсілі, Аманкел-
ді ауылы аудан 
орталығына ең 
жақын орналасқан 
ауыл. Жолы да 
анау айтқандай 
жаман емес. Әле-

уметтік-тұрмыстық хал-аху-
алы кейбір ауылдардан тіпті 
көш ілгері десе де болғандай. 
Кезінде аудандағы іргелі кең-
шар болған-тын. Нарық за-
манының ызғары бұл ауылды 
да шалған болатын. Тек ауыл 
тұрғындарының қажыр-қайра-
ты, ауызбірлігі арқасында ел-
дің іргесі сөгілмей, қоңырқай 
тірлік кешіп жатқан жайы бар 
қазір. Біз мінген автокөлік ауыл 
шетіне шығып, аудан орта-
лығына апаратын  күрежолға 
түскенде, кеш қарайып ауыл 
үйлерінің мұржаларынан түтін 
шыға бастаған-тын. Сол сәтте  
«Мұржамыз қисық болса да, 
түтініміз түзу ұшса екен» деген 
қазақтың қанатты қағидасы 
оралғаны ойыма...

Ауылдың Мәдениет үйінде 
өткен есеп беру кездесуіне, 
ауыл тұрғындары жиналды. 
Кездесуді аудан басшысы 
Хамит Нұрланұлы өзі ашып, 
жүргізіп отырды. Алдымен 
жиналған жұртшылыққа ау-
даннан арнайы келген ме-
кеме басшыларын танысты-
рған соң, ол сөз кезегін ауыл 
әкіміне берді. Өткен 2014 
жылы өзі басқарып отырған 
Аманкелді ауылын, әлеумет-
тік-экономикалық тұрғыдан 
дамыту, тұрғындардың тұрмы-
стық хал-ахуалын жақсарту, 
шаруашылықтарды өркенде-
ту, ауылдағы мәдениет және 
спорт салаларының деңгейін 
көтеру мақсатында атқарған 
жұмыстары жайлы ауыл әкімі 
А.Сүлейменовтың біржылдық 
есебі тыңдалды.

Ауыл әкімінің есепті баян-
дамасында көрсетілгендей, 
6 бюджеттік бағдарламаның 
әкімшісі болып табылатын 
ауыл әкімдігіне, 2014 жылы ау-
дандық бюджеттен 25 млн. 847 
теңге бөлінген екен. Осы қаржы 
ауылды дамытудың 6 бағдар-
ламасы бойынша бөлініп, 
барлық қаржы игеріліпті. Тіпті 
ауылдағы орталық саябақты 
қоршаудан, көшені жарықтан-
дырудан үнемделген қаражат 
аудандық бюджетке қайта-
рылыпты. Ауыл әкімінің есепті 
баяндамасынан соң, аудан-
дық мәслихаттың депутаты 
Б.Қаражорғин, ауыл ақсақалы 
Қ.Әбілғазиев, ауылдағы ОДА-
ның бас дәрігері М.Әбілов 
шығып сөйлеп, ауыл тұрғын-
дары атынан ауыл әкімінің 
өткен 2014 жылғы атқарған 
жұмысына «қанағаттанарлық» 
деген баға берді.

Ал, ауыл тұрғыны, зейне-
ткер С.Ақпанбетова аман-
келділіктердің көкейлерінде 
жүрген тілек-шағымдарын да 
жеткізді аудан басшысына.

–Субсидия алудағы қиын-
дықтардан, қағазбастылықтан 
ығыр болған ауыл тұрғында-
ры тіпті ол туралы ойлауды 
қойды. Әйтпесе, ауыл әкімі 

айтып-түсіндірмей жүрген 
жоқ. Менің айтайын дегенім, 
«Қазпошта» мекемесіне қа-
тысты шағым. Облыстық, ре-
спубликалық газет-журнал-
дар уақытылы жеткізілмейтіні 
өз алдына, басылымдардың 
нөмірлері түгел келмейді. 
Ауылдағы газет-журнал та-
ратушы «мен ауылға келген 
поштаны түгел таратамын» 
дейді. Ауыл тұрғындары ақша-
сына жазылған соң, газет-жур-
налдарын уақытылы және 
түгел алғысы келеді. Осыған 
ықпал жасасаңыз екен! Со-
сын өрт сөндіргенде қажет су 
таситын машина (водовоз), 
ауыл тұрғындарының қыстан 
шыққан күл-қоқыстарын тиеп 
беретін жүкартқыш техника 
(погрузчик) бөлінуіне көмектес-
сеңіз..,–деген тілектерін айтты 
ол. Сонымен қатар, аудан мен 

ауыл арасындағы күрежолдың 
жай-күйін, ұялы байланыстың 
жоқтығын, су құбырын жөндеу-
ге келетін «комхоздың» жұмы-
скерлерінің арнайы құрал-сай-
мансыз келетінін де тілге тиек 
етті. Бұл сауалдарға аудан 
әкімі Х.Омаров нақтылы жауап 
берді.

–Ауылдық жерлерде ком-
муналдық шаруашылық ме-

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2013 жылы 15 тамызда қол қойған  №615 
Жарлығын орындау мақсатында, ауданымыздағы ауылдық, кенттік 

округтер әкімдерінің халық алдында есеп беру кездесулері өткізілуде. 
Барлық деңгейдегі әкімдер өздері атқарған жұмыстары жайлы жылдық 

есеп беретін бұл кездесулердің мақсаты–атқарушы органдардың ха-
лық алдындағы жауапкершілігі мен есептілігін арттыру, елде жүргізіліп  

жатқан жаңа реформалардан құлағдар ету, орындалысымен таныстыру, 
қазақстандық қоғамды одан әрі демократияландыруға, халықты мем-

лекеттік басқару процесіне жұмылдыру, т.с.с. Апта басында Аманкелді 
селолық округінің әкімі А.Сүлейменов ауыл тұрғындары алдында 2014 

жылы атқарылған жұмыстар туралы есеп берді. Есеп беру жиынына ау-
дан әкімі Х.Омаров, орынбасары М.Оспанов, бірқатар аудандық 

мекемелердің басшылары арнайы барып қатысты.  

Ауыл әкімі есеп берді

БАТЫРДЫҢ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҢ–
БОЛАШАҒЫ ЗОР

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Суреттерде Аманкелді 
селолық округі әкімінің есеп 
беру жиынынан көріністер.
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Хабарландыру

Биылғы жылдың қыс айындағы        
ауа-райы қолайсыздығына қарамастан 
жолға шыққан жолаушылардың жолда 
қалып, өз күштерімен межелеген жерге 
жете алмай Ұлытау ауданы ТЖБ-нен 
көмек сұрап, хабарлама беріп жатады. 
Көмек жөнінде хабар алысымен көмек-
ке жіберілген құтқару қызметкерлері қар 
құрсауында қалған азаматтарға барған-
да олардың көмегіне қайшы әрекеттер 
жасап жататындары да аз емес. Көмекке 
барған құтқарушы қызметкерлеріне аза-
маттар өздерімен бірге автокөліктерін 
де қоса алып кетулерін талап етеді. 
Алайда, құтқарушылардың азаматтарға 
өздерін ғана жеткізе алатындықтарын 
айтқанда көптеген түсініспеушіліктер 
болатындықтары өкінішті-ақ. Осындай 
жағдайларда көптеген кедергілердің 
болуынан бөлім қызметкерлерінің 
уақыттары жоғалады. Мұндай ке-
леңсіздіктен бөлімге түскен басқа да ха-
барламаларға баруға кедергі болып жатады.
Негізінде осындай оқиғаларға өзіміздің 
күнделікті ауа райы мәліметтеріне аса 
мән бермейтініміз де мәлім. Алайда, 
ауа райы мәліметтерін біле тұра жолға 
шығу қауіпті екендігін назарыңыздан 
тыс қалмағандарыңыз жақсы болар еді. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно, отданных указаний начальника Департамента организацион-

но-мобилизационной работы Вооруженных Сил РК, в целях осуществления 
контроля и исполнения юридическими лицами законодательства РК в области 
обороны на территории Улытауского района, Отдел по делам обороны Улыта-
уского района проводит замену бланков военных билетов (образца СССР) на 
новые образца РК. Обмену военных билетов на новый образец подлежат во-
еннообязанные запаса до 1967 года рождения включительно. Обмен военных 
билетов (образца СССР) продлен до 20 февраля 2015 года.

Гражданам, своевременно не обменявшие военные билеты (образца СССР) 
на новые образца РК в указанные сроки, будут привлекатся к административ-
ной ответственности, согласно кодекса РК об административном правовом на-
рушении по ст.508 и штраф в размере до пяти МРП.

Для замены военного билета (образца СССР) на новые, нужны следующие 
документы: фото 3х4, 2 шт; оригинал военного билета образца СССР; копию 
удостоверение личности (заверить нотариусом), 2 шт; копию свидетельство об 
образовании, 2 шт; адресная справка; заявление на имя начальника ОДО.

Для полного уточнений просим обратиться в отдел по делам обороны Улы-
тауского района по адресу: с.Улытау, ул.Абая-17; тел: 8(71035) 2-14-71; 2-14-56.

ХАБАРЛАМА
ҚР Қарулы Күштерінің ұйымдастыру-жұмылдыру жұмыстары Департа-

ментінің Бас штабының берілген нұсқауына сәйкес, заңды және жеке тұлғалар-
дың  Қорғаныс саласындағы ҚР Заңнамаларының орындалуымен бақылауын 
жүзеге асыру мақсатында, Ұлытау ауданының әкімшілік аумақтық бірлігінде 
Ұлытау аудандық Қорғаныс бөлімі КСРО үлгісіндегі әскери билеттерді қыркүй-
ек айының соңына дейін әскери билеттерді ауыстыру жұмыстары жүргізілуде. 
КСРО үлгісіндегі әскери билеттерін ауыстыруға жататындар 1967 жылы туылған 
азаматтарды қоса алғанда, яғни әскери билеттерін ауыстыру мерзімі 2015 жыл-
дың ақпан айына дейін созылады. КСРО үлгісіндегі әскери билеттерді уақытын-
да ауыстырмаған азаматтарға ҚРӘҚБК 508-бабы бойынша 5 АЕК әкімшілік ша-
ралар қолданылады.

КСРО үлгісіндегі әскери билеттерді ауыстыру үшін мына құжаттар қажет: 
3х4 фотосурет, яғни 2 дана; КСРО үлгісіндегі әскери билетінің түпнұсқасы; 
жеке куәлігінің көшірмесі, 2 дана; білімі туралы куәлігінің көшірмесі, 2 дана; ме-
кен-жайы туралы анықтамасы; ҚІБ басшысының атына арыз.

Біздің мекен-жайымыз: Ұлытау ауылы, Абай көшесі-17; тел: 2-14-56; 2-14-71.

Қарағанды облысының прокурату-
расымен Қарағанды қаласы білім беру 
мекемелерінің (орта мектептер, бала-
бақшалар) басшыларына анықталмаған 
тұлғалар қоңырау шалып, өздерін про-
куратура органдарының қызметкерлері 
ретінде таныстырып, ақша талап ету 
деректері анықталған.

Мысалы, өткен жылы Қарағанды 
қаласының басында орналасқан бірне-
ше мектеп алдындағы білім беру ме-
кемелерінің меңгерушілеріне қоңырау 
шалған белгісіз адам өзін Бас прокура-
тураның қызметкері ретінде танысты-
рып, кешенді тексеріс өткіземін, оның 
оңды нәтижесі болу үшін ақша талап ет-

кен. Осындай ұқсас жайлар Қарағанды 
қаласының бірқатар орта мектептерінің 
басшыларына қатысты да орын алған.
Аталған алаяқтық деректері бойынша 
қылмыстық істер қозғалған. Осыларды 
ескере отырып, барлық мемлекеттік 
және уәкілетті органдар басшыларының 
назарын осындай алаяқтық әрекеттерге 
алданып қалмауға аударамыз. Осындай 
ұқсас деректер орын алған жағдайда, 
аудан прокуратурасына, 8(71035) 2-13-
65; 2-16-22 телефондарына хабарласу-
ларын сұраймыз.

Ұлытау ауданының прокуратурасы.

Телефондық алаяқтар пайда болғаны 
туралы ескертеміз

Осы бөлім қызметкерлерінің уақытын 
алуларыңыз жолда қалған басқадай 
азаматтарды құтқаруға кедергі жасай-
тындарыңызды есте сақтап, құтқару топ-
тарының жұмыстарын түсінікпен қарап, 
қызметкерлердің қойған талаптарын 
орындап, жауапкершілікпен қараған-
дарыңызды жөн санар едім. Сонымен 
қатар, жолға шығарда автокөліктің сақа-
дай сайлығына қарамаймыз. Өзімізбен 
бірге күрек, оттық (паялный лампа), 
трос, тас шам, дәрі-дәрмектер, жылы 
киімдер, т.б. керек-жарақтарды алмай-
тынымыз айдан анық. Бұл дегеніміз өз 
өміріңізбен жақындарыңыздың өміріне 
аса салғырттықпен қарағанымыз деп 
есептейміз.

Жоғарыдағы мәліметтерді қорыта 
келе, ауа райының төменгі температу-
расы қаңтар-ақпан айларының аяғына 
дейін сақталатындығын ескерте оты-
рып, алыс жолға шығарда ауа райын 
зерттеу орталығының берген шұғыл ха-
барламаларына зейін қойғандарыңыз 
абзал екенін ескертеміз.

Н.САБАҒАНОВ,
Ұлытау ауданы ТЖБ-нің бас маманы, 

ө.қ.қ. аға лейтенанты.

Аудандық ТЖБ ескертеді

Қар құрсауында қалмас 
үшін... Қой жылы аудан орталығында           

қоныстойлармен басталды! Үйдің кезе-
гінде тұрған бірқатар ұлытаулықтар бас-
паналы болып, үлкен қуанышқа кенелді. 
Солардың бірі–біздің бауырымыз Серік 
Әбілов! Ұзақ жылдар бір баспананың 
зары қабырғасын қайыстырып, жанына 
қатты батып жүрген-тін. Оның үстіне өт-
кен Жылқы жылының соңын ала, зайы-
бы Мейрамкүл ауыр науқастан бақилық 
болған еді. Қайғысы мен қуанышы қа-
тар жүретін жалған дүние-ай десеңізші! 
Отбасының баспаналы  болғанын көре 
алмай арманда кеткен Мейрамкүл Тәжі-
байқызының жатқан жері жарық, топы-

рағы мамық болсын дейміз. «Орнында 
бар–оңалар» демекші, марқұм Мейрам-
күлдің артында қалған отағасы Серік, 
ұлы Ерден мен қызы Гүлшат кеш те бол-
са, баспаналы болып отыр. Ұзағынан 
сүйіндіргей!

Біз өз атымыздан аудан басшысы  
Хамит Нұрланұлы Омаровқа, ол арқылы 
басшылықтағы барлық азаматтарға ақ 
алғысымызды айтамыз. Жарым көңіл 
жандарға жасаған жақсылықтарыңыз 
Алладан қайтсын!

Әбіловтер әулеті.

Ақ алғысымызды 
арнаймыз

Ұлы Отан соғысындағы Ұлы Жеңістің 70 жылдығына қарсы ҰОС-на қатысқан ардагер-
лерге мемориалдық тақта орнату жоспарлануда. Осыған байланысты Ұлытау селосынан 
ҰОС-на қатысқан ардагер жерлестеріміз жөнінде Ұлытау селолық округіне  2015 жылдың 
31 қаңтарына дейін ақпарат берулеріңізді сұраймыз.

Байланыс телефоны: 8(71035) 2-12-29.

Ұлытау селосының тұрғыны Жанузаков Болат Ахметжановичтің атындағы 
«Ұлытау мал өнімдері» ЖШС-нің (Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің Сериясы 
30, №0029857) жабылғаны хабарланады.

                                                  ***
Жанузаков Марат Ахметжановичтің атындағы «Ақ таң» ауылдық тұтыну 

кооперативінің (Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің Сериясы 30, №0029874) 
жабылғаны хабарланады.

Хабарлама

Жарамсыз деп табылады
Қаракеңгір ауылының тұрғыны Смаилов Мейримхан Сапаровичтің атын-

дағы 022596345 нөмірлі жеке бас куәлігі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп табылады.

Жарамсыз деп табылады
Ұлытау селосының тұрғыны болған, марқұм Серикбаев Абдикапар-

дың атына берілген, жылжымайтын мүлікті жекешелендіру жөніндегі 
комиссияның 12 ақпан 2007 жылғы №1211 шешімі, жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп        табылады.

Сенім телефоны жұмыс істейді
«Ұлытау ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ-сі аудан 

тұрғындарына, аталған бөлім қызметкерлері тарапынан ҚР 
«Сыбайлас-жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңы баптарын 
бұзу, Мемлекеттік қызмет этикасын сақтамау, Ар-намыс кодексі 
талаптарын орындамау фактілері орын алған жағдайда, бөлім-
де 2-11-12 сенім телефоны жұмыс істейтінін хабарлайды.

Ұлытау селосының тұрғыны 
болған, асыл жар, абзал әке, ар-
дақты атамыз Тыныштық Сексенба-
ев, егер көзі тірі болғанда биылғы 
жылы 26 қаңтарда 70 жасқа толар 
еді. Амал қанша, тойымсыз ажал 
оны арамыздан алып кетті. Асыл 
жанның жарқын бейнесі жадымызда 
мәңгі сақталады!

Тұл-тағдыр кей пендеге қатал,  
                                                 тегі,
Шаңырақты шарпып өтті-ау қайғы 
                                                 лебі.
Болғанда арамызда 70 жастың,
Тойланып мерейтойы 
                                   жатар ма еді?
Айрылдық өзіңізден амал нешік,
Әлі тұр қайғы-мұңның ызғары «есіп».
Ақ тілектер айтудың орынына,
Дұға арнап отырмыз біз «әмин» десіп!–деген жыр шумақтарын ар-

нап, марқұмның жатқан жері жайлы, иманы жолдас болсын дейміз.

Еске алушылар: зайыбы Сәлия, балалары, келіндері, 
күйеубалалары, немерелері.
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Украина президенті Петр По-
рошенко елдің шығысын-
дағы ресейшіл сепаратистер ба-
сып алған аудандарды өз қарамағына қайтаратынын мәлімдеді.
 Қаңтардың 18-інде Киевте өткен Донецк маңындағы Волноваха селосында қаза тапқан 12 адамды 
еске алу шеруінде сөйлеген Порошенко Украина сепаратистерге территориясының «бір қары-
сын да бермейтінін» айтқан. Шеруге қатысқандар қолдарына Украина туы мен «Мен – Волнова-
хамын» деген жазулар ұстап шықты. Қаңтардың 13-і күні Волновахада жолаушылар автобусы-
на артиллерия снаряды түсіп, 12 адам қаза тапқан. Киев оқиғаға сепаратистерді айыптайды. 
Бірақ  сепаратистер  атқылауға  қатысы  барын  жоққа  шығарады.  Жексенбі  күн-
гі  шеруге  қатысқандар  Украина  шығысындағы  қақтығыс  құрбандарын  бір  минут  үн-
сіздікпен  еске  алды.  Осыған  ұқсас  акциялар  Украинаның  бірнеше  қаласында  өткен.

      Обама қалталыларға арналған 
салық көлемін тағы ұлғайтпақ

АҚШ Президенті Барак Обама Конгреске 
арналған жыл сайынғы «Елдің ахуалы тура-
лы» жолдауында ауқаттылар үшін салықты 
көтеруге және мұрагерлікке берілген құнды 
қағаздарды жинауға тағайындалатын жәр-
демақыны алып тастауға ұсыныс білдірмек.
Бұл  туралы  америкалық  әкімшілік  өкілдеріне  сіл-
теме  жасай  отырып  ТАСС  хабарлайды.  Қолда 
бар  мәліметтерге  сәйкес,  Ақ  үй  басшысы  жыл-
дық  табысы  500  мың  доллардан  асып  түсетін  от-
басылар  үшін  салық  көлемін  28%-ға  арттырмақ.
Қазір  бұл  көрсеткіш  23,8%-ды  құрай-
ды.  Обама  президент  болып  тағайын-
далғанға  дейін  салық  көлемі  15%-ға  тең  еді.
Мұндай  бастаманың  Республика-
лық  партия  өкілдері  тарапынан  қол-

дау  таппауы  мүмкін.  Себебі  Конгрестің  қос  палатасында  да  өкілдері  басым 
бар  республикашылар  бұған  дейін  де  салықты  көтеруге  қарсылық  білдірген.
Сонымен  қатар  Обама  америкалықтарды  құнды  қағазға  ие  болған  сәттен  бастап  са-
лық  төлеуге  міндеттемек.  Бұл  реформа 
жүзеге  аса  қойған  күйдің  өзінде  тұрғын-
дардың  1%-ын  ғана  қамтиды  екен.

Литвада миллионерлер 
саны 10 есеге қысқарып 

қалған
Литвада еуро валютасына өткен ке-

зеңнен бері ресми тіркелген дәулетті 
адамдардың қатары 10 есеге қысқарған.
Бұл туралы Delfi басылымы мемлекеттік салық 
инспекциясына сілтеме жасай отырып жазады.
Қазір  бұл  елде  миллион-
даған  активі  бар  189  бай  адам  тұрады.  Ал  2013  жылы  декларация  тапсы-
рғандардың  ішінде  дәулетті  адамдардың  саны  1693-ке  жеткен  болатын.
2015  жылдың  1  қаңтарынан  бастап  Литвада  еуро  валютасы  енгізілді.  Айта  кету  ке-
рек,  осылайша  Литва  еуроаймақтың  19-ші  мүшесі  атанды,  деп  хабарлайды  kazakh-tv.kz.

American Express биыл 
4 мыңнан аса жұмыс орнын қысқартады

Төлем карточкаларын шығарушы америкалық American Express ком-
паниясы биыл 4 мыңнан аса жұмыс орнын қысқартады, деп хабар-
лайды Reuters қаржы директоры Джефф Кэмпбеллге сілтеме жасап,
тоқсандық  шығындар  өсіп  кеткендіктен  компания  осындай  шешім  қабылда-
уға  мәжбүр  болып  отыр.  Ұжымдағы  адам  саны  барлығы  62,8  мың  екен,  со-
ның  ішінде  АҚШ  пен  шетелде  шамамен  6%-ы  жұмыстан  шығарылмақ. 
«4 мыңнан аса адамды қызметінен босату көзделіп отыр, ақшалай түрде алсақ, бұл бір тоқсанда 
313 млн доллар», -деп келтіреді РБК Кэмпбеллдің сөзін. Топ-менеджердің айтуынша, қызмет-
керлер саны қысқартылғанымен, бірен-саран жаңа жұмыс орындары да ашылады деп күтілуде. 
American  Express  (АҚШ)  –кредиттік  карточка,  шығын  карталары  мен  жол  чек-
терін  шығаратын  ірі  қаржы  компаниясы.  Штаб-пәтері  Нью-Йоркте  орналасқан.   

БҰҰ Эбола безгегінің таралу қарқынының төмендегенін растады
Эбола вирусынан туындаған ауру эпидемиясы төмендей бастады. Бұндай пікір-

мен сейсенбі күні Дүниежүзілік ұйымның Бас 
ассамблеясында баяндама жасаған БҰҰ-ның 
өмірге қауіпті безгекке төтенше ықпал ету жөнін-
дегі миссиясының басшысы Исмаил ульд 
Шейх Ахмед бөлісті, деп хабарлайды ТАСС.
Оның  айтуынша,  үш  ай  бұрын  Батыс  Африка-
ның  үш  елі  –  Либерия,  Гвинея  мен  Сьерра-Леоне-
де  ауру  жұқтырғандар  саны  әр  үш  апта  сайын  екі 
есе  ұлғайып  отырған  еді.  Сол  кезде  желтоқсан  ай-
ының  соңына  қарай  науқастар  саны  апта  сайын 
10  мың  адамға  ұлғаяды  деп  болжанған  болатын.
«Бүкіл әлем болып қабылданған шаралардың арқа-
сында  бұл  болжам  расталған  жоқ.  Аурудың  тара-
луы бәсеңдеді»,  - деді Исмаил ульд Шейх Ахмед. 

Материалдар BNews.kz және kazakh-tv.kz 
сайттарының материалдары 

негізінен әзірленді.

Шартараптан Порошенко Донецкіні 
қайтаруға уәде берді

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Нұр 
Отан»  партиясының ХIII  съезінде  жаңа 
буын өкілдері өзгерістерден қаймықпай, 
керісінше  өршіл,  серпінді  жобаларды 
ұсынуы  тиістігімен  ел  жастарын  бірік-
тіріп  «Жас  ұлан»  бірыңғай  қозғалысын 
құру  қажеттігін  айтып  өткен  болатын. 
16-шы желтоқсан  күні №1  Ұлытау  орта 

мектебінде  Қазақстан  Республикасы-
ның Тәуелсіздік күніне 23 жыл толуына 
арналған, сондай- ақ, жас азаматтарды 
еліміздің нағыз патриоттары, өзгерістер-
ден қаймықпайтын, еңбекқұмар, білімге 
құштар, өзін-өзі жетілдіруге үнемі ұмты-
латын,  өршіл,  қайсар  етіп  тәрбиеле-
уді,  дәстүрімізді,  ұлттық  және  жалпы 
адамзаттық  құндылықтарымызды  қа-
стерлейтін  рухани  дүниесі  кең  тұлғаны 

қалыптастыруды  көздейтін  «Бірыңғай 
«Жас  ұлан»  балалар  мен  жасөспірім-
дер  ұйымы»    бүгінгі  таңда  36  оқушы 
қабылданып,  оның  ішінде    18  оқушы 
«Жас  қыран»,18  оқушы  «Жас  ұлан» 
ұйымына  қабылданды.Мектептің  6-сы-
нып оқушылары «Жас ұлан» ұйымының 
мүшелелері   Жасұлан Дильназ бен Та-

набаева Аяулым    «Қазақ  елі  осындай» 
әнін шырқады. Мектебіміздің қарт ұста-
зы   Ш.Смайлов оқушыларды құттықта-
п,мойындарына гөгілдір галстук байлап, 
омырауларына  төсбелгіні  салтанат-
ты  түрде  қадады.  «Жас  қыран»,  «Жас 
ұлан» әнұраны шырқалды.     

  Л. ӘЙТЕНОВА,  
№1 Ұлытау орта мектебінің аға 

тәлімгері.

Мәңгілік елдің «Жас ұландары»
Мектеп хабары

Тұмау–бұл 
ауа  тамшыла-
ры  жолымен 
берілетін,  же-
дел  жұқпалы 
ауру.

Т ұ м а у –
ауа  арқылы 
жөтелгенде , 
түшкіргенде, 
сөйлегенде , 
ш ашыр а ғ а н 
түкірік пен сіле-
кей  арқылы 
тез тарайды.

Тұмаудың 
алғашқы бел-
гілері:  дене 
ыстығының  39 
градусқа дейін және одан жоғары  кө-
терілуі;  бас  ауруы;  бұлшық  еттердің 
ауруы;  әлсіздік,  тез  шаршағыштық; 
түшкіру және құрғақ жөтелу; көздің қы-
заруы, көзден жас ағу.

Тұмаудан сақтанудың қарапай-
ым тәртіптерін сақтаңыз:  көпшілік 
жиналатын  жерлерге  баруды  шек-
теңіз; бөлмелерді желдетіңіз; жуа, са-
рымсақ,  С  витаминіне  бай  тағамдар-
ды  қолданыңыз  (қырыққабат,  қара 
қарақат,  таңқурай,  лимон,  раушан, 

болгар бұрышы); жеке және қоғамдық 
гигиенаны  сақтаңыз;  тиімді  тамақта-
ну;  сырқатты  оңашалаңыз;  медици-
налық  бет  перде  таңу  (әрбір  2  сағат 
сайын  ауыстыру);  фитонцидтерді 
қолданыңыз,  әрбір  10-15  минут  сай-
ын          мұрныңызбен жуамен немесе 
сарымсақпен демалыңыз; вакцинамен 
алдын алу; шынығу.

Өзіңді тұмаудан қорға!
Б.ӘБІЛОВА,

дәрігер.

Тұмаудан сақтанудың 
қарапайым тәртіптері

Дәрігер кеңесі


