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Ұлытау 
өңірі

                                                   Береке, байлық — бірлікте!

АУЫЛДЫ ДАМЫТУ —  
ХАЛЫҚТЫҢ 

ХАЛ-АХУАЛЫН ЖАҚСАРТУ
Ел Тәуелсіздігі жарияла-

нып, ел еңсесі тіктелген  соң 
Үкімет алдында бұрын  негізі-
нен шикізат өндіруші болған 
Қазақстанның экономикасын 
көтеру міндеті тұрды. Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаевтың «ал-
дымен – экономика, содан соң 
ғана – саясат» деген батыл 
бастамасымен, Тәуелсіз елдің 
әлеуметтік-экономикалық хал- 
ахуалын жақсарту жаппай 
қолға алынды. Елбасының бас-
шылығымен түрлі бағыттағы 
мемлекеттік бағдарламалар 
жасалып, саналуан реформа-
лар жүзеге асырыла бастады. 
Әсіресе, ел экономикасының 
арқауы болып саналатын 
салалардың бірі – ауылшару-
ашылығын өркендету бағы-
тында жұмыстар жанданды. 
Соңғы жылдары еліміздегі 
аграрлық сектор айтарлықтай 
даму үстінде. Әсілі, аграрлық 
сектордың қайнар көзі – ауыл-
да!

Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

(Жалғасы 6-бетте).

«ҰЛЫТАУ ӨҢІРІ» 
газетіне 

жартыжылдыққа 
жазылу жүріп жатыр!

Жазылу бағасы: 
Жеке тұлға үшін — 

1000 теңге;
Мекемелер үшін — 

2000 теңге.

Шаруа баққан дихангер қауым үшін 
аса маңызды жауапты кезең басталды. 
“Көктемнің әр күні - жылға азық” деген 
қағиданы берік тұтқан дихангер қауым 
көктемгі дала жұмыстарын қыздыра 
түскен. Алайда, ауа райының қазіргі 
қолайсыздығы жұмыстың өз мерзімінде 
аяқталуына қолбайлау болуда.

Ағымдағы жылы аудан бойынша 
20 мың гектар алқапқа масақты дәнді 
дақылдар себілмек. Оның ішінде 18000 
гектары бидай, 2000 гектары арпа. Со-
нымен қатар, картоп және көкөніс оты-
рғызу да жоспарлануда. Өткен жылы 
құйылған 2700 тонна масақты дәнді 
дақылдар тұқымы толықтай сарапта-
малық тексеруден өткізілген. Бұл іспен 
«КазАгроЭкс» мекемесі айналысты.

– Күзде астықты мол алудың негізі 
түрлі агротехникалық шаралардың ой-
дағыдай жүргізілуінде екенін жер төсін 
емген дихандар жақсы біледі. Сон-
дықтан қысқы қар тоқтату, ылғал жабу, 
жер жырту сияқты бір-бірімен іркес-тір-
кес жүретін шаралар ойдағыдай өтті. 
Қазір дихандар жауынның ашылуын 

күтіп, алақандарына түкіріп отыр. Жер 
дегди бере жыртылған алқапқа дән 
себу жұмысы тоқтаусыз кірісетін бо-
лады, – дейді аудандық ауылшару-
ашылығы бөлімінің басшысы С.Обай-
дуллин.

Әрине, жұмыстың кідіріссіз, қарқын-
ды жүргізілуі үшін оған техникалар мен 
қажетті жанар-жағар май да сақадай 
сай болуы керек. Бұл тұрғыдан да ау-
дан қапысыз қамданған. Аудан бойын-
ша ауылшаруашылығы дәнді дақыл-
дарын себетін шаруа құрылымдарына 
көктемгі егіс жұмыстарын атқаруға 621 
тонна жанар-жағар май қажет екен. 
Бүгінгі күнге оның 330 тоннасы, яғни 
53 пайызы дайын. Жанармайды тасы-
малдап, жеткізіп беруді «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері» ЖШС-і өз мойнына алыпты. 
Аталмыш серіктестікпен меморандум 
жасалынып, қажетті жанар-жағар май-
дың тізімі берілген.

Биылғы көктемгі егіс науқанына 85 
трактор, 17 соқа, 41 культиватор, 412 
дән сепкіш, 3 егін себу кешенісынды 
техникалары жұмысқа қосылатын бо-
лады. Қолдағы бар техникалар дайын-
дық сапына қойылған. Ендігі жұмыс ауа 
райына қарап тұр.

Ізтай БЕЛГІБАЙҰЛЫ

Көктемгі егіс-2015

АУА РАЙЫ АЛАҢДАТУШЫЛЫҚ 
ТУДЫРЫП ТҰР

Туған жері мен елін ерекше қадір 
тұтатын, соңына көпшілікке өнеге бо-
ларлық айшықты іс қалдырған аза-
маттардың бірі Мәкен Төрегелдин еді.         
Фашистер елімізге тұтқиылдан ша-
буыл жасағанда, ол қолға қару алып, 
Отанын қорғаған майдангер. Жезді 
аупарткомының бірінші хатшылығын 
15 жыл бойы атқарған М.Төрегелдин 
еңбегіне сай марапаттардан кенде 
болмаған. Өңіріне І-ІІ-ші Дәрежелі 
Отан соғысы, Еңбек Қызыл ту, «Құр-
мет белгісі» ордендерін таққан соғыс 
және еңбек ардагері зейнеткерлікке 
шыққан соң да тыным таппай Жезді-
де тау-кен және балқыту ісі мұражай-
ының шаңырағын көтерген болатын. 
1994 жылдың 15 шілдесінде салтанат-
ты түрде ашылған мұражай маманда-
рының пікірінше Қазақстандағы және 
Орта Азия мемлекеттеріндегі тау-кен 
балқыту ісі мен металлургиясының 
өткені мен бүгінгісінен сыр шертетін 
бірден-бір орын болды. Сол жылдың 
3 қарашасында Жездідегі мұражай-
да болған ҚР Тұңғыш Президенті           
Н.Назарбаев: «Қазақ елінің өндіріс ата-
сы болып саналатын Жезді өңірінің та-
рихы келер ұрпақтың есінде сақталуы 
өте қажет. Осыған зор еңбек етіп, му-
зей ұйымдастырған азаматтардың ең-
бектеріне таудай рахметімді айтамын.

Қазіргі егемен еліміздің мақтанышы 
металдар болып саналады. Осы өн-
дірісті өркендете беру біздерге міндет. 
Музей қызметкерлеріне, Жезқазған, 
Жезді өңірінің халқына баянды бақыт, 
қуанышты болашақ тілеймін!» – деп 
қолтаңбасын қалдырған болатын. Енді 
бүгін, 20 жылдан астам уақыт өткен соң 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығы мерекесінде 
Мәдени орталыққа М.Төрегелдиннің 
есімі берілгендігін Ұлытау ауданының 
әкімі Х.Омаров ресми түрде жарияла-
ды. Қажырлы еңбегімен танылған аза-
маттың мұражайға есімі берілгендігіне 
Жезді кенті халқының бәрі қуанышты.

ЖЕЗДІ кенті.

МҰРАЖАЙҒА  
Мәкен 

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

1. Ұлытау аудандық мәслихатының  2014 жылғы 24 желтоқсандағы ХХIV 
сессиясының №210 «2015-2017 жылдарға арналған  аудан бюджеті туралы» 
шешіміне (нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №2927 
болып тіркелген және 2015 жылғы 25 қаңтардағы №3-4(5975) «Ұлытау өңірі» 
газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

1 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2015-2017 жылдарға арналған аудан бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 

қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 3757118 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 3560591 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1676 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 154 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 194697 мың теңге;
2) шығындар – 4276247 мың теңге;
3) таза  бюджеттік кредиттеу – 14193 мың теңге:

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ XXV СЕССИЯСЫНЫҢ  ШЕШІМІ
                                                            30 сәуір 2015 жыл                                                           № 227   

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 533322 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 533322 мың 

теңге:
қарыздар түсімі – 20811 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 6618 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары – 519129 мың теңге.»;
көрсетілген шешімге 1,4,5,6-қосымшалары  осы шешімге 1,2,3,4-қосымшаларға  

сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Сессия төрағасы                                                     И. ЖАЛБЫРОВ

Ұлытау аудандық мәслихаттың
хатшысы                                                                  Т. СЕЙТЖАНОВ

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ 2014 ЖЫЛҒЫ 24 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ  
ХХІV СЕССИЯСЫНЫҢ №210  «2015-2017 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН 

АУДАН БЮДЖЕТІ ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

Санаты   Сома                                         
(мың теңге)

Сыныбы

 Ішкі 
сыныбы                                        

Атауы

1 2 3 4 5
І. КІРІСТЕР 3757118    

1    Салықтық түсімдер 3560591    

01 Табыс салығы 4300    
2    Жеке табыс салығы 4300    

03 Әлеуметтiк салық 0    
1    Әлеуметтік салық 0    

04 Меншiкке салынатын салықтар 3526110    
1    Мүлiкке салынатын салықтар 3504250    
3    Жер салығы 5760    
4    Көлiк құралдарына салынатын салық 12200    
5    Бірыңғай жер салығы 3900    

05  Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  
салынатын  ішкі салықтар

29145    

 2    Акциздер 76    
3    Табиғи және басқа да ресурстарды 

пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер
25000    

4    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi 
үшiн алынатын алымдар

4069    

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 1676    

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 605    
5    Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға 

беруден түсетін кірістер
605    

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

3    

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

3    

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

344    

1    Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн 
түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк 
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-
ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң 
бюджетiнен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттiк мекемелер салатын 
айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, 
өндiрiп алулар

344    

06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 724    
1    Басқа да салықтық емес түсiмдер 724    

3      Негізгі капиталды сатудан түсетін 
түсімдер

154    

03 Жерді және материалдық емес активтерді 
сату

154    

1    Жерді сату 0    
2    Материалдық емес активтерді сату 154    

4      Трансферттердің түсімдері 194697    
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған 

органдарынан түсетін трансферттер
194697    

2    Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 194697    

Ұлытау аудандық мәслихатының ХХV сессиясының 2015 жылғы  30 сәуірдегі № 227 шешіміне 1 қосымша
Ұлытау аудандық мәслихатының ХХІV сессиясының 2014 жылғы   24 желтоқсандағы  № 210 шешіміне 1 қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ

(Аудандық мәслихаттың 2015 жылғы 30 сәуірдегі №227 шешімі Қарағанды облысы 
Әділет департаментінде 2015 жылдың 15 мамырда тіркеліп, нормативтік-құқықтық 
актілердің тізіліміне 3204 нөмірімен енгізілді).

Функцио-
налдық  
топ                              

Атауы Сома                            
(мың 
теңге)

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың әкімшісі 

Бағдар
лама                                   

1 2 3 4 5 6

II. ШЫҒЫНДАР 4276247
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік 

қызметтер  
367703

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

306228

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
мәслихатының  аппараты

17735

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

17285

003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

450

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) 
әкімінің аппараты

75096

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

74506

003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

590

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

213397

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

210635

022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

2762
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2 Қаржылық қызмет 353

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

353

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 293
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 
дауларды реттеу

60

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер  61122
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және  

қаржы бөлімі
35487

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

35285

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 202
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, 
автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14040

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

14040

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп  бөлімі
11595

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

11423

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 172
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

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 0
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 0

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

0

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

180

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де 
қызметтер

180

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

180

021 Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету

180

04 Білім беру 1451848
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 162144

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 162144
009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету
38697

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

123447

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1152849
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1152849

003 Жалпы білім беру 1112344
006 Балаларға қосымша білім беру 40505

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 136855
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 39255

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

11912

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

18000

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының 

қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға 
қамқоршыларларға (қорғаншыларға)  ай сайынға ақшалай 
қаражат төлемі 

4738

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

298

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 
және ұйымдарының күрделі шығыстары

4307

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды 
қамтамасыз ету

0

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   құрылыс бөлімі 97600
037 Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау 97600

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 139299
2 Әлеуметтік көмек 110102

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

110102

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

227

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 26879
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 799
052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына 

арналған іс-шараларды өткізу
5504

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер

29197

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

29197

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

26170

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 510753
1 Тұрғын үй шаруашылығы 241553

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 8000
026 Жұмыспен қамту 2020  жол картасы бойынша қалаларды 

және ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде 
объектілерді жөндеу

8000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   құрылыс бөлімі 233553
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және 

(немесе) салу, реконструкциялау 
133495

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

100058

074 Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты 
шеңберінде жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

0

2 Коммуналдық шаруашылық 131263
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық  округ әкімінің аппараты
39124

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 39124
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   құрылыс бөлімі 92139

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 0
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 92139

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

0

026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық 
меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

0

3 Елді-мекендерді абаттандыру 137937
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, 

ауылдық  округ әкімінің аппараты
137937

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 27045
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5500
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 105392

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   құрылыс бөлімі 0
007 Қаланы және елді мекендерді абаттандыруды дамыту 0

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

0

015 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 0
018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 0

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 612586
1 Мәдениет саласындағы қызмет 360066

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

238564

003 Мәдени-демалыс  жұмысын қолдау 238564
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   құрылыс бөлімі 121502

011 Мәдениет объктілерін дамыту 121502
2 Спорт 157368

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

33336

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

2785

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

21025

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

9526

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 124032
008 Спорт объектілерін дамыту 124032

3 Ақпараттық кеңістік 55856
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және 

тілдерді дамыту бөлімі
30718

006 Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі 30718
456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 

бөлімі
25138

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 25138
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті 

ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер
39296

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

14499

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

7132

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің 

және ұйымдарының күрделі шығыстары
7367

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат 
бөлімі

24797

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

14318

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10479
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0



4 23 мамыр, 2015 жыл 
№20 (5991)Ұлытау өңірі

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жануарлар 
дүниесін қорғау, жер қатынастары

164473

1 Ауыл шаруашылығы 46854
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

экономика және қаржы бөлімі
9234

099 Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі 
жөніндегі шараларды іске асыру

9234

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ауыл шаруашылғы бөлімі

14312

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

13393

006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 919

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

6874

010 Ауылшаруашылығы объектілерін дамыту 6874

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ветеринария бөлімі

16434

001 Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

4311

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

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөнiндегi iс-шараларды өткізу

2300

6 Жер қатынастары 31242
463 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың)  

жер қатынастары  бөлімі
31242

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

26742

004 Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру

4500

006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, 
аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің, ауылдардың, ауылдық 
округтердің шекарасын белгілеу кезінде 
жүргізілетін жерге орналастыру

0

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 

қоршаған ортаны қорғау және жер 
қатынастары саласындағы басқа да 
қызметтер

86377

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
ветеринария бөлімі

86377

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

құрылыс қызметі 
22492

2  Сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 

22492

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс бөлімі

14350

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

13970

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

сәулет және қала құрылысы бөлімі
8142

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

8142

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0

12 Көлік және коммуникация 123141
1 Автомобиль көлігі 123141

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

122961

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

122961

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

180

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

180

13 Басқалар 76911
9 Басқалар 76911

 492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы 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 800783
1 Трансферттер 800783

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

800783

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған)  трансферттерді қайтару

11543

007 Бюджеттік алып қоюлар 789216
016 Нысаналы  мақсатқа сай пайдаланылмаған 

нысаналы трансферттерді қайтару
24

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

Санаты Сома
Сыныбы (мың теңге)

Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 6618

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6618
01 Бюджеттік кредиттерді 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 
функ
ция

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

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) -533322
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 

533322

Санаты Сома  

Сыныбы (мың теңге)
Ішкі сыныбы                                        Атауы

1 2 3 4 5
Қарыздар түсімі 20811

7 Қарыздар түсімі 20811
01 Мемлекеттік ішкі  қарыздар 20811

2 Қарыз алу келісім-шарттары 20811
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Ұлытау аудандық мәслихатының ХХV сессиясының    
2015 жылғы  30 сәуірдегі № 227 шешіміне 2-қосымша
Ұлытау аудандық мәслихатының ХХІV сессиясының  

2014 жылғы  24 желтоқсандағы  №210 шешіміне 4-қосымша

2015  ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ 
ҚҰРАМЫНДА НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР МЕН 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР
Атауы Сомасы, мың теңге

1 2
Барлығы 215508
Ағымдағы нысаналы трансферттер 179233
Нысаналы даму трансферттері 15464
Бюджеттік кредиттер 20811
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 179233
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын 
іске асыруға 

72474

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін  арттырудан өткен мұғалімдерге еңбек ақыны 
көтеруге 

16268

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің  лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

71281

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

1145

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 5504
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

8823

Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің штаттық санын ұстауға 738
Жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешені бөлімшелерін ұстауға 3000
Нысаналы даму трансферттері 15464
Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
Алғабас ауылының су құбырын реконструкциялауға
Ұлытау ауылы, Ұлытау-Саламат су ағызарын реконструкциялауға

                               
5071

10393
Бюджеттік кредиттер 20811
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқарушы 
органдарға  берілетін бюджеттік кредиттер 

20811

Ұлытау аудандық мәслихатының ХХV сессиясының 
2015 жылғы  30 сәуірдегі № 227  шешіміне 3 қосымша
Ұлытау аудандық мәслихатының XXIV сессиясының 

2014 жылғы 24 желтоқсандағы №210 шешіміне 5 қосымша

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ  БЮДЖЕТТІК  
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУҒА 
БАҒЫТТАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функцио-
налдық 
топ

Атауы

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарлама-
лардың 
әкімшісі

Сома

Бағдар
лама                                               

(мың теңге)

1 2 3 4 5 6

Барлығы: 578100

07 Тұрғын  үй - коммуналдық шаруашылық 325692

1 Тұрғын үй шаруашылығы 233553

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс  бөлімі

133495

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

133495

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс  бөлімі

100058

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

100058

2 Коммуналдық шаруашылық 92139

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
құрылыс  бөлімі

92139

006Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамыту

92139

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістік

245534

1 Мәдениет саласындағы қызмет 121502
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   

құрылыс бөлімі
121502

011 Мәдениет объектілерін дамыту 121502

2 Спорт 124032

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

124032

008 Спорт объектілерін дамыту 124032

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

6874

1 Ауыл шаруашылығы 6874

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)   
құрылыс бөлімі

6874

010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 6874

  
   
   
   
   
   

2015 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ

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

506437 165450 53216 63213 19048 16216 17976 16528 15257 15621 24074 21471 23427 19279 15671 19990

кенттер мен 
ауылдық округтер 

әкімі  аппаратының 
қызметін 

қамтамасыз ету

213117 18538 27793 14250 12811 10445 12066 11402 13507 12011 15289 13622 15000 12917 10414 13052

елді мекендердің 
сумен жабдықтау 

ұйымдастыру

39124 5875 8864 0 2274 2839 3000 2762 0 0 1633 2180 2493 2224 2180 2800

елді мекендерде 
көшелерді 

жарықтандыру

27045 10799 4718 2385 515 500 1550 475 550 750 420 412 1137 784 1250 800

елді мекендерді 
абаттандыру мен 

көгалдандыру

98690 74724 2000 3235 3448 500 360 150 800 800 3899 5257 150 778 539 2050

елді мекендердің 
санитариясын 

қамтамасыз ету

5500 0 5000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0

елді мекендердің 
автомобиль  

жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз 

ету

122961 55514 4841 43343 0 1932 500 1739 400 2060 2833 0 4647 2576 1288 1288

Ұлытау аудандық мәслихатының XXV сессиясының 2015 жылғы 30 сәуірдегі №227 шешіміне 4-қосымша
Ұлытау аудандық мәслихатының XXIV 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 

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

519129
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Рахымжан ӘДЕНҰЛЫ

Елбасымыздың ауылшаруашылығы 
саласына ерекше көңіл бөліп, агро-
өнеркәсіптік кешендердің жұмыстарын 
жандандырып-дамытуға қамқорлық жа-
сауының нәтижесінде, ауылдықтардың 
әлеуметтік-тұрмыстық жай-күйі, елді 
мекендердің көліктік және инженерлік 
инфрақұрылымы жақсаруда. Ауыл тір-
шілігінің түзеліп, тынысының кеңейгені 
көңілге қуаныш ұялатады, әрине! Өйт-
кені, халықты сапалы да қауіпсіз азық-
түлікпен толық қамтамасыз етіп тұрған 
ауылдардың тұрмысын көтеру, ондағы 
тұрғындардың жағдайларын жақсарту 
– бүгінгі күннің ең бір өзекті мәселесі 
екені ақиқат. Ауыл болмаса, ауылшару-
ашылығы өнімдерін (астық, ет, сүт, май, 
жұмыртқа, т.б.) өндірушілер болмаса 
қаланың өмірі не болмақ?! Сондықтан, 
хан бол, қара бол, ауылға деген, он-
дағы халыққа деген көзқарас, ықы-
лас, ниет оң болу – қашан да міндет!

Негізінен ауылшаруашылығымен 
айналысатын Ұлытау ауданында бү-
гінде 882  шаруа қожалығы бар. Оның 
45-і егін шаруашылығымен, 837-і мал 
шаруашылығымен айналысады. Диқан-

дарымыз бен мал өсірушілеріміздің ша-
руашылықтарындағы тынымсыз еңбек-
тері, өндірген өнімдерінің көлемімен, 
сапасымен өлшенетіні белгілі. Десекте, 
ауылшаруашылығының ауыртпалықта-
рымен уақытпен санаспай арпалыса 
жүріп, табиғаттың қолайсыз шақтарын-
дағы қиындықтарды жеңе жүріп еткен 
еңбектері – ерлікке пара-пар десем, 
артық айтпағаным. Дала майданының 
ерлерінің ел үшін төккен терлері, жұм-
саған күш-жігерлері құрметке лайық!

Соңғы жылдары ауылшаруашылығы 
саласына Үкімет тарапынан көр-
сетіліп жатқан қаржылай көмектің түр-
лері де, көлемі де көбейіп отыр. Ша-
руашылықты дамытып-өркендетуге 
бағытталған «Агробизнес-2020», «Сы-
баға», «Алтын асық», «Құлан» және 
«Жұмыспен қамту-2020» мемлекеттік 
бағдарламаларының шапағатын көріп 
жатқан шаруа қожалықтары, фермерлік 
шаруашылықтар жоқ емес. «Талпынған 
жетер мұратқа» дейді екен дана қазақ. 
Алдағы уақытта да шаруашылығын 
өркендетуге ниет қылып, талап жасап 
жатқандардың қатары арта түссе, нұр 
үстіне нұр! Алайда аталған мемлекет-
тік бағдарламалардың игілігін көру үшін 
тек ынта-ықылас, шын пейіл, таудай 

талаппен бірге, кәсіпкерлік пен бизнес 
саласы бойынша сауаттылық, ізденіс 
те аса қажет. Әсіресе қажетті құжат-
тарға деген салғырттық сан соқтырып 
жатады. Дәл осы себептен ілгеріректе 
қаншама шаруашылық иегерлері, фер-
мерлеріміз несие ала алмай қалды! 
Ендеше заман ағымына сай оларға 
да шаруашылықтың  құжаттарын жүр-
гізуді, жаңа ақпараттық желілермен 
жұмыс істеуді меңгеруді, т.с.с. үйрен-
геннің еш артықтығы жоқ-ау, сірә.

Таяуда аудан әкімдігі ғимаратындағы 
мәжіліс залында, ауылшаруашылығына 
қатысты мемлекеттік бағдарламаларды 
кеңінен түсіндіруді мақсат тұтқан алқа-
лы жиын өтті. Облыс әкімінің орынба-
сары Ғ.Ә.Әшімов бастаған топтың құра-
мында облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасы басшысының орынбасары 
С.А.Апақашев, облыстық табиғи ре-
сурстар және табиғатты пайдалану-
ды реттеу басқармасының басшысы 
Ш.Қ.Мамалинов, облыстық жер қаты-
настары басқармасы басшысының мін-
детін атқарушы Д.П.Терехов, облыстық 
жердің қорғалуы мен пайдаланылуын 
бақылау басқармасының басшысы 
С.Ш.Ахметов, облыстың ветеринария 
басқармасының басшысы Қ.С.Тұрсын-

беков, «Қазагроқаржы» АҚ облыстық 
филиалы директорының орынбасары 
Б.Х.Дүйсенбаева мен жетекші маманы 
Н.С.Жұмабеков, «Аграрлық несие кор-
порациясы» АҚ облыстық филиалы-
ның директоры А.Ертісбаев, «Ауылша-
руашылығын қаржылай қолдау қоры» 
АҚ облыстық филиалының директоры 
Ө.Ш.Торғаев және «Қазагромаркетинг» 
АҚ облыстық филиалының директоры 
Б.Н.Омарханов болды. Алқалы жиынға 
аудан әкімі Х.Омаров және оның орын-
басарлары, шаруа қожалықтары мен 
фермерлік шаруашылықтардың ие-
герлері, село, кент әкімдері мен он-
дағы учаскелік полиция қызметкерлері, 
ауылшаруашылығына қатысты аудан-
дық мекемелердің басшылары мен қыз-
меткерлері қатысты. Алғашқы сөз кезе-
гін алған облыстық ауылшаруашылығы 
басқармасының басшысы Сағынжан 
Апақашев облыс бойынша ауылшару-
ашылығы саласының бүгінгі таңдағы 
хал-ахуалына қысқаша тоқталды. Ау-
данның ауылшаруашылығы саласында 
атқарылып жатқан, алдағы жылдарға 
жоспарланған жұмыстар жайлы аудан 
әкімінің орынбасары М.Оспанов баян-
дама жасады. Баяндаманың соңында 
аудан әкімінің орынбасары М.Оспанов 

алда аса жауапты науқан – көктемгі 
егін салу жұмыстары тұрғанын, аудан 
әкімдігі, ауылшаруашылық бөлімі, ауыл 
әкімдері егін шаруашылықтарымен 
және облыстық басқармамен тығыз 
байланыста жұмыс жасап, көктемгі на-
уқанды ұйымшылдықпен өткізу керекті-
гін айтты. Сапалы тұқыммен, арзанда-
тылған дизельдік отынмен қамтамасыз 
ету, несие алу, т.с.с. мәселелер тұрақты 
бақылауда болу керектігін тапсырды. 
Сонымен бірге былтырғы жылы қарқын-
ды жүргізілген мал басын бірдейлен-
діру, оны компьютерлік базаға енгізу жұ-
мыстарының биыл өте баяу жүргізіліп 
жатқанын айта келе, орын алып отырған 
олқылықтарды жою қажеттігін, малдың 
нақты саны анықталмайынша несие 
де, субсидия да ала алмайтынымыз-
ды атап өтті. Облыстық мекемелердің 
өкілдеріне алғысын айта отырып, ай-
мақтық ауылшаруашылығы мекеме-
лерінің, қаржы қорларының өкілдерімен 
мұндай жиындар ауданның 5 елді ме-
кенінде өткізілгенін, әлі де өткізілетінін 
жеткізді. Сонан соң кезек облыстық 
мекемелердің өкілдеріне беріліп, облы-
стық табиғи ресурстар және табиғатты 
пайдалануды реттеу басқармасының 
басшысы Ш.Мамалинов, облыстық жер 
қатынастары басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы Д.Терехов, облыстық 
ветеринария басқармасының басшысы 
Қ.Тұрсынбеков, «Ауылшаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ ОФ-ның 
директоры Ө.Торғаев, «Қазагромарке-
тинг» АҚ ОФ-ның директорының орын-
басары               Б.Омарханов, «Аграрлық 
несиелік корпорация» АҚ ОФ-ның ди-
ректоры А.Ертісбаев, «Қазагроқаржы» 
АҚ ОФ-ның директоры Б.Дүйсенбаева 
өз салалары бойынша хабарламалар  
жасады. Шаруашылықтарды өркенде-
ту, жерді, табиғат ресурстарын тиімді 
пайдалану, мемлекет тарапынан агроө-
неркәсіп саласын дамытуға берілетін 
қаржылай көмек алу, т.б. туралы түсінік 
берді облыстық мекемелердің өкіл-
дері. Жиын барысында, қатысушылар 
арасынан көкейлерінде жүрген сау-
алдарын жолдағандар да болды. Ша-
руашылықтарды қашықтықтан басқа-
рудың (дистанционное управление)  
яғни, шаруашылық иесі қаладағы жай-
лы үйінде жатып басқарудың белең 
алып бара жатқаны, сондықтан шару-
ашылықтардың дамымай отырғаны, 
егер осыған шектеу қойылмаса шару-
ашылықтар дамымақ түгілі жабылып 
тынатыны туралы ортаға ой тастаған, 
шаруашылықтарда құдық қаздырып, 
суландыру жөнінде ұсыныс айтқан Т.
Шамбұлов (Сарысу), көктемгі егін себу 

науқанына қаржы алудың қиындығы 
жайлы айтқан Ж.Бөлендин, несие алып, 
мал сатып алатын ниеті бар екенін, 
алайда несие алу үшін кепілдік қаладан 
талап етілетінін, ауылдағы жылжымай-
тын мүлікті алмайтынын, осы мәселенің 
шешу жолдарын сұраған А.Рахымбеков 
(Терісаққан), балық өсіргісі келетінін, 
бірақ несие алудың қиындығы, Елбасы 
Жолдауында айтылған кәсіпкерлікті да-
мытуға бөлінген 50,0 млрд. қаржының 
әлі күнге банктерге неге түспей оты-
рғаны туралы сұрақ қойған Қ.Ахмиров 
(Ұлытау), аудан әкімдігіне көрсеткен 
көмегі үшін ризашылығын білдіре келе, 
сауын биелердің санын 100 басқа жет-
кізгенін, енді    қымызды шөлмектерге 
құятын цех ашпақшы болып жүргенде, 
биыл неліктен қымызға субсидия алы-
нып тасталғанын сұраған «Көктөбе» 
шаруа қожалығының иесі  Г.Омаро-
ва (Мибұлақ) ,т.с.с. тиісті жауаптарын 
алды. Облыс әкімінің орынбасары 
Ғ.Ә.Әшімов жиын соңында аудан әкімді-
гіне, аудандық ауылшаруашылығы 
бөліміне, т.б. тиісті бөлімдерге нақтылы 
міндеттер жүктеп, тапсырмалар берді. 
Алқалы жиынды қорытындылаған ау-
дан басшысы Х.Омаров облыстан кел-
ген қонақтарға және жиынға қатысушы-
ларға рахмет айтып, сәттілік тіледі.

Аудан орталығында ауылшару-
ашылығы өнімдерін өндірушілердің 
бастарын қосып, шаруашылықтарды 
дамытуға кедергі болып тұрған түйткіл-
ді мәселелерді шешу жолдары талқы-
ланған алқалы жиынның пайдасы бол-
маса, зияны болмаған сияқты. Әсіресе, 
Үкіметтің қаржылай қолдауынан қалыс 
қалып жүрген шаруа қожалықтары мен 
фермерлік шаруашылықтардың иегер-
лері несиелендірудің қыр-сырына қа-
ныққандай болды. Әйтседе, алдындағы 
азын-аулақ малы яки әр жылда әртүрлі 
түсім беретін азды-көпті егістігі, басына 
қалқан болып тұрған баспанасы мен 
жамап-жасқаған қора-жайы ғана бар 
қыр қазағының, несие алу үшін кепілге 
қоятын басқа ештеңесі жоқ екенін жоға-
рыдағылардың бірі білсе, бірі білмейтіні 
белгілі. Облыс орталығының іргесін-
де орналасқан аудандар сияқты емес, 
одан 700 шақырым шалғайда жатқан 
таулы аудан үшін кедергілер еселене 
түспей ме?! Осындай қисапсыз қиын-
дықтарды жеңіп, ауыртпалықты арқалай 
жүріп шаруашылықтарын дөңгелетіп 
отырған дала ерлерімен қалай мақтан-
бассың, қалайша мақтамассың?!!

Суреттерде: 
жиыннан көріністер.

Ауылшаруашылығы

АУЫЛДЫ ДАМЫТУ — 
ХАЛЫҚТЫҢ ХАЛ-АХУАЛЫН ЖАҚСАРТУ
(Соңы. Басы 1-бетте).
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Қорғасын ауылының «Бәйгетө-
бе» деп аталатын атшабарында, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығының құрметіне  
ауыл тұрғындары мен шаруа қожа-
лықтарының ұйымдастыруымен ат-
жарысы болып өтті. Осы аталған ат 
бәйгесіне Ұлытау ауданы әкімінің орын-
басары Б.Ақышбеков пен Ұлытау ау-
дандық Қорғаныс істері бөлімінің бас-
шысы Е.Өткелбаев қатысты. Аталған 
жарыс 5,20,25 шақырымдық қашықтық 
бойынша өтті. Бұл жарысқа Терсаққан, 
Шеңбер ауыл-
д а р ы н ы ң 
т ұ р ғ ы н д а р ы 
мен шаруа 
қожалық ие-
г е р л е р і н і ң  
ш а ш а с ы н а 
шаң жұқтыр-
мас жүйрік-
тері қатысты. 
Алғашқы тай 
ж а р ы с ы н а 
жеті тай қаты-
сты. «Оспан»                 
қ ы с т а ғ ы н а н 
келген шабан-
доз Нұраев 
Берен шапқан 

«Тайбурыл» бірінші келіп, бәйгеге 
планшет алса, екінші орынды Ақыш 
Мерекенің  (шабандозы  Мадияр) «Ла-
зер» атты тайы 10000 теңге, Сұлта-
нов Құрметтің (шабандозы Асылхан) 
«Көктұйғын» атты тайы үшінші болып 
мәреге жетіп 5000 теңге жүлде алды. 
Қатысқан тайларға ынталандыру жүл-
десі берілді.

Бұдан кейінгі төртшақырым-
дық жарысқа  алты құнан  қосылды. 
Жүйріктердің ішінен ерекше көзге 

түсіп, жеңімпаз 
атанған Абылаев 
Әміржанның  (ша-
бандозы Ерасыл) 
«Гүлсары» атты 
құнаны плазма-
лық теледидар 
алса, екінші мен 
үшінші орынды 
өзара бөліскен 
Нұраев Думан-
ның «Көкқасқа» 
атты жүйрігі  және 
Мағзұмов Сағат-
тың «Алауқасқа»  
атты құнандары-
ның мерейі үстем 
болып, 20000 
және 10000 ақша-
лай сыйлықтарға ие болды.

Халықтың тағатсыздана күткен 25 
шақырымдық  «Аламан бәйгеде»  он 
бір жүйріктің ішінен Терісаққан елді ме-
кенінен келген  Мұратов Тұрысбектің  
«Дарабоз» сәйгүлігіне, шаруа қожа-
лық иегері Нұраев Жасұланның тіккен 
тайы  қанжығасына байлады. Екінші 
орын шеңберлік Төлегенов Аманкел-
дінің  «Сұржебе» жүйрік аты 50000 
ақшалай иемденсе,   Алпысбеков Дүй-
сеннің «Қарасүлік» атты сәйгүлігіне 
үшінші орын   бұйырып 25000 ақшалай 
сыйлық алды. Осы жарысқа қатысқан 
аттар мен құнандарға да ынталандыру 
сыйлығы берілді.Бағдарлама бойын-
ша ауыл өнерпаздарының концерттік 
бағдарламасы болды. Оған мектеп 
оқушылары мен ауыл тұрғындары қа-
тысып,сыйлықтар үлестірілді.Іс-шара 
барысында депутат Б.Қаражорғиннің 
жанұясы атынан тылда еңбек еткен 
ардагерлерге арнап Бәйгетөбенің ба-

сында киіз үйде түскі ас пен балдай 
тәтті қымыз берілді. Ауыл қариясы 
Баташ Бекенов халық қалаулысына 
алғыс айтып, отбасына амандық, ден-
саулық тілеп, ақ батасын берді. Жарыс 
барысында мерекелік жәрмеңке ұй-
ымдастырылды.

Жарыс соңында село әкі
мі                                 Б.Жаңабаева бұл 
іс-шараны ұйымдастырған Алпысбе-
ков Бауыржанға,  демеушілік көрсет-
кен  депутат Қаражорғин Балғабекке, 
тай бәйгесін тіккен Нұраев Жасұланға, 
теледидар мен планшет тіккен Ал-
пысбеков Дүйсенге «Алғыс хат»  табы-
стап, ризашылығын білдірді. Ауылда 
өткізіліп жатқан ат бәйгесі жас ұрпақты 
батылдыққа, ептілікке үйрететін ұлт-
тық спорттың бағалы түрі болып табы-
лады. Қорғасын ауылында жыл сайын 
ат бәйгесін ұйымдастыру — дәстүрге 
айналып отыр.

           
 М.КЕНЖЕБЕКОВА.

Шеңбер ауылы.

Елбасымыздың «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Жолда-
уында «2015 жыл — ұлттық тарихымызды ұлықтау және бүгінгі биік-

терімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы»  деп ерекше атап 
өткен болатын. 

Қорғасын ауылында өткен
аламан бәйге

1977 жылы Халықара-
лық мұражайлар кеңесінің XI 
конференциясында кеңестік 
делегацияның бастама-
сымен Ленинград қаласын-
да (қазіргі Санкт-Петербургте) 18 
мамырды Халықаралық мұражай 
күні ретінде атап өту ұсынылған. 
1978 жылдан бастап, Халықара-
лық мұражай күні ретінде 18 ма-
мыр мәдени мерекеге айналды.

Осы мерекеге орай «Ұлытау» 
ұлттық тарихи - мәдени және та-
биғи қорық - мұражайының көрме 
залында мәдени іс - шара өткізіл-
ді. Бұған аудан әкімдігінен, мәс-
лихаттан, аудандық «Нұр Отан» 
партиясы филиалынан, жергілік-
ті мекемелерден, №1 Ұлытау 
орта мектебінен оқушылар қа-
тысты. Мәдени шараның ашылу 
салтанатында аудан әкімінің 
орынбасары Б.Ақышбеков, мәс-
лихат хатшысы Т.Сейтжанов, 
«Ұлытау» қорық - мұражайы ди-
ректорының орынбасары Т.Әб-
жаппаров мұражай ұжымын кәсі-
би  мерекесімен құттықтады. Құттықтау 
сөзден кейін «Нұр Отан» партиясының, 
аудан әкімдігінің, мәслихаттың Құрмет 
грамотасымен, Алғыс хатымен мұражай 
ұжымындағы А.Темірбекова, Т.Есмаған-
бетов, М. Әбдікәрімовтер марапатталды.

Қазіргі таңда «Ұлытау» қорық - мұра-
жайының атқарған жұмыстары респу-
бликалық деңгейдегі тоғыз мұражайдың 
алдыңғы қатарынан көрінді. Соның нәти-

жесінде ҚР-ның Мәдениет және спорт 
министрлігінің «Жыл мұражайы» дипло-
мын иеленді. Сонымен қатар, Астана 
қаласында өткен республикалық конфе-
ренцияда Мұражайлар күніне орай, қоғам 
дамуына зор үлес қосқаны үшін мұражай 
директоры Б.Қожахметовты министр Ары-
станбек Мұхамедиұлы Құрмет грамота-
сымен марапаттаған еді. Осы Диплом 
мен Құрмет грамотасын директордың 

орынбасары Н.Райымова ел алдында 
көрсетіп, мұражай мұрағатына табыс етті.

Мерекенің шырайын Қазақстан Ре-
спубликасының  еңбек  сіңірген әртісі 
Ғалым Мұхамедин жерлесіміз Тайжан-
ның әндерімен аша түсті. «Жезкиік», 
«Алтын кесе» күйтабақтарын мұражай-
ға тарту етті. Сонымен қатар, жергілік-
ті Мәдениет үйінің өнерпаздары мұра-

жай ұжымына қолдау көрсетіп, әсем 
ән мен күмбірлеген күйін сыйлады. 

Мұражай мерекесі қарсаңында  «Жәді-
герлер жанашыры» акциясына қатысқан 
адамдардың есімі жарияланды. Құнды 

жәдігерлерді өткізіп, мұра-
жай қорын толықтырған 
ұлытаулық Б.Байжахано-
ва, Сарлық ауылындағы 
«Досжан» жеке шаруа қо-

жалығынан Ш.Асанова Алғыс хаттар-
мен марапатталды. Сондай-ақ, мұра-
жай ұжымынан атсалысқандардың бірі  
Н.Райымова Көкшетау қаласына іс-са-
пармен барған кезде әкелген шоқпар 
мен үккішті  мұражай қорына тапсырды.     

Осы мерекелік іс - шараны ұйымда-
стырған А.Есенғалиұлына көрермен қа-
уым ризашылығын білдіріп, алғыс айтты.

Б.БАЙМАҒАНБЕТОВА, 
           «Ұлытау» ұлттық 

тарихи - мәдени және табиғи 
қорық-мұражайының мұрағатшысы.

МҰРАЖАЙ — ЕЛ МҰРАСЫ

Мәдени мұра

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

1. Внести в решение XXIV сессии Улытауского районного маслихата от 24 декабря 2014 
года №210 «О бюджете района на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государ-
ственной регистрации нормативных правовых актов за №2927 и опубликовано в газете «Ұлы-
тау өңірі» от 25 января 2015 года №3-4 (5975)) следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соот-

ветственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3757118 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3560591 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1676 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 154 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 194697 тысяч тенге;
2) затраты – 4276247 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 актами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 533322 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 533322 тысяч тенге;
поступление займов – 20811 тысяч тенге;
погашение займов – 6618 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 519129 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно прило-

жениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года. 
 
 Председатель сессии                    И. ЖАЛБЫРОВ

Секретарь Улытауского 
районного маслихата                      Т. СЕЙТЖАНОВ    

РЕШЕНИЕ XXV СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
                                       30 апреля  2015 года                                                                         №227                  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ XXIV СЕССИИ                                 
УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА          

№210 «О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА НА 2015-2017 ГОДЫ»

Категория   Сумма                                         
(тысяч тенге)

Класс
 Подкласс

Наименование 
1 2 3 4 5

І. ДОХОДЫ 3757118    
1    Налоговые поступления 3560591    

01 Подоходный налог 4300    
2    Индивидуальный подоходный налог 4300    

03 Социальный налог 0    
1    Социальный налог

04 Налоги на собственность 3526110    
1    Налоги на имущество 3504250    
3    Земельный налог 5760    
4    Hалог на транспортные средства 12200    
5    Единый земельный налог 3900    

05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 29145    
 2    Акцизы 76    

3    Поступления за использование природных и 
других ресурсов

25000    

4    Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

4069    

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 1676    

01 Доходы от государственной собственности 605    
5    Доходы от аренды имущества,находящегося в 

государственной собственности
605    

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

3    

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

3    

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного 
бюджета, а также содержащемися и 
финансируемыми из бюджета (сметы 
расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан

344    

1    Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного 
бюджета, а также содержащемися и 
финансируемыми из бюджета (сметы 
расходов) Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений от 
организации нефтяного сектора

344    

06  Прочие неналоговые поступления 724    
1    Прочие неналоговые поступления 724    

3      Поступления от продажи основного 
капитала

154    

03 Продажа земли и нематериальных активов 154    
1    Продажа земли

2    Продажа нематериальных активов 154    
4      Поступления трансфертов 194697    

02 Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления

194697    

2    Трансферты из областного бюджета 194697    

Приложение 1 к решению XХV сессии Улытауского районного маслихата от 30 апреля 2015 года № 227
 Приложение 1 к решению XХІV сессии  Улытауского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 210

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД

(Решение №227 районного маслихата от 30 апреля 2015 года зарегистрировано Департамент юстиции Караган-
динской области 15 мая 2015 года в список нормативно-правовых актов под номерам 3204). 

Функцио-
нальная
 группа

Сумма                            
(тысяч 
тенге)

Функцио-
нальная 
подгруппа

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа
Наименование

1 2 3 4 5       6
II. ЗАТРАТЫ 4276247

01 Государственные услуги 
общего характера

367703

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

306228

112 Аппарат маслихата района 
(города областного значения)

17735

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

17285

003 Капитальные расходы 
государственного органа

450

122 Аппарат акима района 
(города областного значения)

75096

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

74506

003 Капитальные расходы 
государственного органа

590

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

213397

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

210635

022 Капитальные расходы 
государственного органа

2762

2 Финансовая деятельность 353

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

353

003 Проведения оценки 
имущества в целях 
налогооблажения

293

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

60
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9 Прочие государственные услуги общего характера 61122

459 Отдел экономики и финансов района (города 
областного значения)

35487

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) 

35285

015 Капитальные расходы государственного органа 202

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

14040

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

14040

013 Капитальные расходы государственного органа 0

494 Отдел предпринимательства и промышленности  
района (города областного значения)

11595

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

11423

003 Капитальные расходы государственного органа 172
02 Оборона 6078

1 Военные нужды 6078
122 Аппарат акима района (города областного 

значения)
6078

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности

6078

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 0
122 Аппарат акима района (города областного 

значения)
0

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

0

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

180

9 Прочие услуги в области общественного порядка 
и безопасности

180

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

180

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах

180

04 Образование 1451848
1 Дошкольное воспитание и обучение 162144

464 Отдел образования района (города областного 
значения)

162144

009 Обеспечение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обучения

38697

040 Реализация государственного образовательного 
заказа в дошкольных организациях образования

123447

2 Начальное, основное среднее и общее среднее 
образование

1152849

464 Отдел образования района (города областного 
значения)

1152849

003 Общеобразовательное обучение 1112344

006 Дополнительное образование для детей и 
юношества

40505

9 Прочие услуги в области образования 136855
464 Отдел образования района (города областного 

значения)
39255

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

11912

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

18000

012 Капитальные расходы государственного органа 0
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам 

(попечителям) на содержание ребенка-сироты 
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей 

4738

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

298

067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

4307

068 Обеспечение повышения компьютерной 
грамотности населения

0

467 Отдел строительства района (города областного 
значения)

97600

037 Строительство и реконструкция объектов 
образования

97600

06 Социальная помощь и социальное 
обеспечение

139299

2 Социальная помощь 110102
451 Отдел занятости и социальных программ района 

(города областного значения)
110102

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

227

014 Оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам на дому

26879

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

799

052 Проведение мероприятий, посвященных 
семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне

5504

9 Прочие услуги в области социальной помощи и 
социального обеспечения

29197

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

29197

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

26170

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 510753
1 Жилищное хозяйство 241553

464 Отдел образования  района (города областного
значения)

8000

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

8000

467 Отдел строительства района (города областного 
значения)

233553

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

133495

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

100058

074 Развитие и/или сооружение недостающих объектов 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры 
в рамках второго направления Дорожной карты 
занятости 2020

0

2 Коммунальное хозяйство 131263

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

39124

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 39124

467 Отдел строительства района (города областного 
значения)

92139

005 Развитие коммунального хозяйства 0
006 Развитие системы водоснабжения и 

водоотведения 
92139

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

0

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

0

3 Благоустройство населенных пунктов 137937
123 Аппарат акима района в городе, города районного 

значения, поселка, села, сельского округа
137937

008 Освещение улиц населенных пунктов 27045
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 5500

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 105392

467 Отдел строительства района (города областного 
значения)

0

007 Развитие благоустройства городов и населенных 
пунктов

0

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

0

015 Освещение улиц в населенных пунктах 0
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 0

08 Культура, спорт, туризм и информационное 
пространство

612586

1 Деятельность в области культуры 360066

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД
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455 Отдел культуры и развития языков района 
(города областного значения)

238564

003 Поддержка культурно-досуговой работы 238564
467 Отдел строительства района (города 

областного значения)
121502

011 Развитие объектов культуры 121502
2 Спорт 157368

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

33336

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

2785

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

21025

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

9526

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

124032

008 Развитие объектов  спорта 124032

3 Информационное пространство 55856
455 Отдел культуры и развития языков района 

(города областного значения)
30718

006 Функционирование районных (городских) 
библиотек

30718

456 Отдел внутренней политики района (города 
областного значения)

25138

002 Услуги по проведению государственной 
информационной политики 

25138

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

39296

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

14499

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

7132

010 Капитальные расходы государственного 
органа 

0

032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций

7367

456 Отдел внутренней политики района (города 
областного значения)

24797

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

14318

003 Реализация мероприятий в сфере 
молодежной политики

10479

006 Капитальные расходы государственного 
органа 

0

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

164473

1 Сельское хозяйство 46854
459 Отдел экономики и финансов района (города 

областного значения)
9234

099 Реализация мер по оказанию социальной 
поддержки специалистов

9234

462 Отдел сельского хозяйства района (города 
областного значения)

14312

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

13393

006 Капитальные расходы государственного 
органа

919

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

6874

010 Развитие объектов сельского хозяйства 6874
473 Отдел ветеринарии района (города 

областного значения)
16434

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

4311

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

010 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 

2300

6 Земельные отношения 31242
463 Отдел земельных отношений района (города 

областного значения)
31242

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

26742

004 Организация работ по зонированию земель 4500

006 Землеустройство, проводимое при 
установлении границ районов, городов 
областного значения, районного значения, 
сельских округов, поселков, сел

0

007 Капитальные расходы государственного 
органа

0

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

86377

473 Отдел ветеринарии района (города 
областного значения)

86377

011 Проведение противоэпизоотических 
мероприятий

86377

11 Промышленность, архитектурная, 
градостроительная и строительная 
деятельность

22492

2 Архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

22492

467 Отдел строительства района (города 
областного значения)

14350

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

13970

017 Капитальные расходы государственного 
органа

380

468 Отдел архитектуры и градостроительства 
района (города областного значения)

8142

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

8142

12 Транспорт и коммуникации 123141
1 Автомобильный транспорт 123141

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

122961

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

122961

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

180

023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог

180

13 Прочие 76911
9 Прочие 76911

492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта, автомобильных 
дорог и жилищной инспекции 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 800783
1 Трансферты 800783

459 Отдел экономики и  финансов района 
(города областного значения)

800783

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых трансфертов

11543

007 Бюджетные изъятия 789216
016 Возврат использованных не по целевому 

назначению целевых трансфертов
24

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

Кате-
гория

Класс Наименование (тысяч 
тенге)

Под-
класс

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

Функцио-
нальная
 подгруппа                     

Наименование (тысяч 
тенге)

Админис
тратор 
бюджетных 
программ

Про-
грамма

1 2 3 4 5 6

IV. Сальдо по операциям с финансовыми 
активами

0

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД
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Функцио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруппа                     

Наименование (тысяч 
тенге)

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа
1 2 3 4 5 6

IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

0

Функцио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруппа                     

Наименование (тысяч 
тенге)

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа
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

Категория

Класс Наименование (тысяч 
тенге)

Подкласс
1 2 3 4 5

Поступления от продажи 
финансовых активов 
государства

0    

Наименование Сумма     
(тысяч 
тенге)

1 2
V. Дефицит (профицит) бюджета -533322    

VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

533322    

Категория

Класс Наименование (тысяч 
тенге)

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)

Функцио-
нальная 
подгруппа                     

Наименование

Администратор 
бюджетных 
программ

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

519129    

Приложение 2  к решению   XXV сессии Улытауского районного маслихата 
от 30 апреля 2015 года № 227

Приложение 4 к решению   XXV 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 215508
Целевые текущие трансферты 179233
Целевые трансферты развития 15464
Бюджетные кредиты 20811
в том числе:
Целевые текущие трансферты 179233

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД
 На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

72474

На повышение оплаты труда учителям прошедшим повышение квалификации по 
трехуровневой системе

16268

На выплату ежемесячной надбавки за особые  условия труда и должностным 
окладам  работников государственных учреждений, не являющихся  
государственными служащими, а также работников государственных казенных 
предприятий, финансируемых из местных бюджетов

71281

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

1145

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой 
Отечественной войне

5504

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

8823

На содержание штатной численности отдела регистрации актов гражданского 
состояния

738

На содержание подразделений местных исполнительных органов 
агропромышленного комплекса

3000

Целевые трансферты развития 15464
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских 
населенных пунктах   на реконструкцию водопровода село Алгабас                                                
на реконструкцию водовода Улытау - Саламат, село Улытау

5071                                                       
10393

Бюджетные кредиты 20811
Местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки 
специалистов

20811

Приложение 3  к решению ХXV cессии Улытауского районного маслихата 
от 30 апреля 2015 года № 227  

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

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА РАЙОНА 
НА 2015 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Функцио-
нальная 
группа

Наименование Сумма 
(тысяч 
тенге)

Функцио-
нальная 
подгруппа

Администратор 
бюджетных 
программ

Программа                                   

1 2 3 4 5 6

Всего: 578100

07 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

325692

1 Жилищное хозяйство 233553

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

133495

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

133495

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

100058

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

100058

2 Коммунальное хозяйство 92139

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

92139

006Развитие системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

92139

08 Культура, спорт, туризм 
и информационное 
пространство

245534

1 Деятельность в области 
культуры

121502

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

121502

011 Развитие объектов культуры 121502

2 Спорт 124032

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

124032

008 Развития объектов  спорта 124032
10 Сельское, водное, лесное, 

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

6874

1 Сельское хозяйство 6874

467 Отдел строительства 
района (города областного 
значения)

6874

010 Развитие объектов сельского 
хозяйства

6874



12 23 мамыр, 2015 жыл 
№20 (5991)Ұлытау өңірі

Ұлытау өңірі

Директор - 
Бас редактор

Елтынды ДҮЙСЕНБАЕВ

Ұлытау аудандық «Ұлытау өңірінің» газеті редакциясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 

                              ГАЗЕТТІҢ ҚҰРЫЛТАЙШЫСЫ: «Ұлытау ауданының әкімдігі» 

Газетте жарияланған мақала 
авторларының пікірі редакцияның 
көзқарасына сәйкес келе бермейді.

Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігінде тіркелген №2199-Г куәлігі 

берілген. Астана қаласы. 07.08.2001ж.

Хабарландыру мен құттық-
таулардың мазмұнына редакция 
жауап бермейді. Мақалалардың 
нақтылығы үшін автор жауапты.

Газет «Ұлытау өңірі» редакциясының компьютер орталығында беттеліп, Қарағанды қаласындағы 
«Қарағанды Полиграфия» ЖШС-нің баспаханасында басылады. Ермеков көшесі, 33 үй.

МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 
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ЕСКЕ АЛУ
Әулетіміздің тірегі, отбасымыз-

дың мәуелі бәйтерегі, қамқор әке 
Жақыпов Бақыт Жақыпұлының 
пәниден бақилық болғанына бір 
жыл толады. Әкеміз ақжарқын 
ашық, терең ойлы, кісіге қылдай 
қиянат жасамаған, жан біткенді 
жабырқатпаған, қайырымы мол, 
мейірімді жан еді. Амал не? Дұғадан 
жоқтап, Алла жаныңызды жәннәтта 
етсін дейміз. Біз өзіңізді мәңгі жүре-
гімізде сақтаймыз.

Балаларың еді байлыққа балағаның,
Әр балаңды ерекше бағаладың.
Кете ме естен Әкешім біз келгенде,
Төрде отырып жылы жүзбен қарағаның.

Қазір, міне, орның тұр ойсыраған,
Бірбеткей жан едің қайсар адам.
Әкешім өзіңсіз бір жыл өтті,
Сағындық дауысыңды жай сұраған.

Тәңірге де ең жақсы адам керек,
Жарқын еді ерекше жүзің бөлек.
Иманың жолдас болып, жайың нұрлы,
Әруағың біздерді жүрсін демеп.

Еске алушы: бауырлары, зайыбы Айгүл, 
балалары, немерелері.

***
Әкеміздің қайтыс болғанына бір жыл толуына байла-

нысты 30 мамыр күні сағат 12.00-де Ұлытау селосындағы 
«Тассай» дәмханасында ас беріледі. Асқа туыс-туған, 
құда-жекжатты, әкеміздің көзі тірісінде сыйлас, дәмдес 
болған барша жәмиғатты шақырамыз.

БЮДЖЕТ РАЙОНА НА 2015 ГОД

Всего Всего Улытау-
ский

 сельский 
округ

Жездин-
ский 

поселковый 
округ

Карсакпай-
ский 

поселковый 
округ

Актаский 
поселковый 

округ

Амангелдин-
ский

 сельский 
округ

Каракенгир-
ский 

сельский 
округ

Шенбер-
ский 

сельский 
округ

Алгабаский 
сельский 

округ

Егиндин-
ский 

сельский 
округ

Терсаккан-
ский

 сельский 
округ

Коскол--
ский 

сельский 
округ

Жангелдин-
ский

 сельский 
округ

Мибулак-
ский 

сельский 
округ

Борсенгир-
ский

 сельский 
округ

Сарысу-
ский 

сельский 
округ

506437 165450 53216 63213 19048 16216 17976 16528 15257 15621 24074 21471 23427 19279 15671 19990

обеспечение 
деятельности 

аппарата акима 
поселков и  

сельских округов

213117 18538 27793 14250 12811 10445 12066 11402 13507 12011 15289 13622 15000 12917 10414 13052

организация 
водоснабжения 

населенных 
пунктов

39124 5875 8864 0 2274 2839 3000 2762 0 0 1633 2180 2493 2224 2180 2800

освещение улиц 
населенных 

пунктов

27045 10799 4718 2385 515 500 1550 475 550 750 420 412 1137 784 1250 800

благоустройство 
и озеленение 
населенных 

пунктов

98690 74724 2000 3235 3448 500 360 150 800 800 3899 5257 150 778 539 2050

обеспечение 
санитарии 

населенных 
пунктов

5500 0 5000 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

обеспечение 
функционирования 

автомобильных 
дорог

122961 55514 4841 43343 0 1932 500 1739 400 2060 2833 0 4647 2576 1288 1288

 Приложение 4 к решении ХХV  cессии Улытауского районного маслихата от 30 апреля 2015 года  №227
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

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ-сі аудан 
тұрғындарына, аталған мекеме қызметкерлері тара-
пынан Қазақстан Республикасы «Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы күрес туралы» Заңының баптарын бұзу, 
Мемлекеттік қызмет этикасын сақтамау, Ар-намыс ко-
дексі талаптарын орындамау фактілері орын алған 
жағдайда, мекемеде 2-14-82 сенім телефоны жұмыс 
істейтінін хабарлайды.

Астана қаласы әкімдігінің 
қолдауымен Сәкен Сейфул-
лин мұражайы және Қазақстан 
Жазушылар одағы Астана 
филиалы Қазақ хандығының 
550 жылдық мерекесіне орай 
«Ұлытау ұлағаты – ұлт та-
рихы» атты республикалық 
жыр мүшәйрасын жариялай-
ды.

Бұған дейін «Тәуелсіздікке 
тарту», «Байтақ елім – бақы-
тым», «Жарқыра, жайна, 
Астана!», «Мәңгілік ел – ұлт 
мұраты» тақырыптарында 
Тәуелсіздік мерекесіне орай, 
Астана күнінің құрметіне және 
Тұңғыш Президент күні қар-
саңында төрт рет жыр сайы-
сы өткені белгілі. Бұл жолы 
бесінші рет өткелі отырған жыр 
мүшәйрасына Қазақ хандығы-
ның 550 жылдығы, ұлт тұта-
стығы мен тәуелсіз еліміздің 
бейбітшілігі арқау болмақ. 

Тамырын тереңнен алатын 
еліміздің тарихи жолы қанша-
ма ақтаңдақтарға толы болса 
да әлдебіреулер айтып жүр-
гендей мемлекетсіз ел болған 
емеспіз. Сонау сақтар мен 
ғұндардан, қаңлылар мен түр-
кілерден тартар болсақ біздің 
тарих тым әріден бастау ала-
ры анық. 

Қарыс жер үшін қасық 
қанын төгіп, халқы үшін бір 
жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарған Қазақ хандығының 
қос алыбы - Керей мен Жәні-
бектен бастау алған тарихтың 
өзі 550 жылға ұласқаны бүгін-
гінің ақиқаты. Осы орайда Ел-
басының Қазақ хандығы, ұлт 
тарихы жайлы айтқан толғаны-
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сы қоғамдық ойға үлкен серпіліс 
тудырды. 

Бағзыдан бері ата заңы қа-
лыптасып, алыс-жақын көршімен 
салиқалы саяси бітімгершілікпен 
бітісіп келген бабаларымыздың 
ақ найзаның ұшымен, ақ білек-
тің күшімен көтерген шаңырағы 
бүгінде әлемге әйгілі мемлекет 
болды. Бүгінгі күндегі жетістік те, 
болашақта жетсек деген меже де 
сол батыр бабалардың өр рухы-
ның жемісі. Есім салған Ескі жол 
да, Қасым салған Қасқа жол да, 
Әз Тәукенің Жеті жарғысы да бү-
гінгі Мәңгілікке бет алған елдің 
Нұрлы жолымен сабақтасты.

Бүгінгі ұрпағы үшін кешегі күні 
тері мен қанын қатар төккен ба-
балардың ерлігін еркін жырлау 
үшін поэма, толғау, дастан, өлең, 
жыр қатарлы поэзияның барлық 
түрінде жазуға мүмкіндік берілді. 
Олай болса қаламының желі бар, 
екі ауыз сөзге ебі бар ақындар-
дың жырлайтын сәті туды. Бұл 
ақындардың ішкі қуатын танып 
білуге, қаламының қарымын бай-
қауға таптырмас орай, тұлпар 
жырлар бауырын кеңге жазып, 
ұзаққа жөңкілетін аламан бәйге. 

Ақындар Қазақ халқының 
әрдайым татулық пен ынты-
мақты үлгі еткен дархан мі-
незін, ауызбіршілік пен адал-
дықты, еңбекқорлық пен ізгілікті, 
дәстүр-салтын жыр тілімен ке-
стелеу;

Шежірелі тарихымыз бен 
мәдени мұрамызды көздің қа-
рашығындай сақтауға жастарды 
шақыратын мәйекті шығарма ту-
дыру басты мақсат; 

Қазақ елінің азаттығы жолын-
да арпалысып есімі ел есінде қа-

лып, жадында мәңгі сақталған 
қаһарман тұлғалар мен кемең-
гер қайраткерлердің тағдырын 
жырлау арқылы, азаттықтың 
нарқы мен парқын айқындау.
Сонымен бірге тарихымызды 
түгендеп қызғыштай қорғап 
отырған, Тәуелсіздіктің бүгінгі 
қуатты келбетін қалыптасты-
рып келе жатқан бүгінгі күннің 
батырлары туралы толғау да 
артық емес. Себебі тарихы-
мыздың таңбалы кезеңдерін 
қалыптастырған            хан-
дарымыздың қан майдандағы 
қаһармандардың қаны бүгінгі 
күннің келбеті үшін төгілгені 
баршаға мәлім. Сондықтан 
елін бақытқа жеткізген, әлем-
дегі дамыған елдермен тере-
зесін теңестірген Азаттығы-
мыздың 550 жылдық мерей-
тойымен ұштастыра отырып, 
парасат пен ізгілікке толы жа-
уһар жыр тудырған майталман 
ақындар осы аламан бәйгеде 
анықталатын болады. Жүлде-
ге ақшалай сыйлықтар тағай-
ындалып отыр. Жүлде қоры 
қомақты.

Мүшәйраға еш жерде жа-
рық көрмеген жырлар қа-
былданады: бас жүлде – 1 
000 000; бірінші орын – біреу; 
екінші орын  - екеу; үшінші 
орын  - үшеу; ынталандыру 
сыйлығы – бесеу.

Қатысушылардың шығар-
малары компьютерге ба-
сылған болуы шарт. Өлең 
көлеміне шектеу жоқ.

Индекс: 010000, Астана қа-
ласы, Әуезов көшесі, 20 «А» 
Сәкен Сейфуллин мұражайы. 
Тел: 32-84-67.


