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Кенже 
      ҚОНЫСБАЙ

Соғыс ардагерлерінің суретін қолдарына ұстаған 
мыңнан аса тұрғын Қостанайдың орталық алаңына 
жиналды. Олар сұрапыл соғыста бақилық болған 
аталарының, əкелерінің ерлігін, жеңісін əспеттей 
шықты. Бүгінгі бейбіт күн солардың өр мінезі мен 
қайтпас қайсарлығының арқасында келгені анық. 
Жеңіс күні мейрамын тойлау үшін қостанайлықтар 
таңғы сағат 8:00-ден бастап облыстық əкімшіліктің 
алдына жинала бастады. Біреулер омырауын ор-

денмен оқалаған батырлардың суретін ұстап келсе, 
енді біреулері зұлмат жылдардың куəгері болған 
ата-əжелерін жетектеп келеді.   

Бүгіндері 15 мемлекетте кеңінен аталып өтетін 
«Өшпес даңқ полкі» акциясына Қостанайдағы бар-
лық мектеп оқушылары мен студенттер, ересектер 
мен зейнеткерлер қатысты. Олар өзара əңгімеле-
сіп, туысқандарының соғыстағы ерліктерін айтып, 
сырласты. Топ арасында бірі Ұлы Жеңіске қуа-
нып шаттанса, бірі майданда қаза тапқан 
жақындарын қимастықпен еске түсіріп, 
көзіне жас алды.

ОЛ КҮНДЕРДІҢ ӨШПЕС ДАҢҚЫ

Ерлікке – тағзым
Қостанайдағы Жеңіс мерекесі

сырласты. Топ арасында бірі Ұлы Жеңіске қуа-
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Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Айбек 
       КƏДІРҰЛЫ

Меңдіқара ауданына қарасты «Қарқын агрофир-
масы» ЖШС-нің диқандары көктемгі егіс жұмыстарын 
бастап кетті. Шаруашылық жыл сайын 20 мың 500 гек-
тар алқапқа дəн сіңіреді. Оның 5,5 мың гектары зығыр, 

күнбағыс, рапс тəрізді майлы дақылдардың еншісін-
де. Серіктестік директоры, Қазақстанның Еңбек Ері  
Сайран Бұқановтың айтуынша, комбайндар 100%-ға, 
ал тракторлар 90%-ға жаңартылған. Жақында 42 млн. 
теңгеге  тағы канадалық техника сатып алыныпты. 
Жанар-жағар май қоры жеткілікті. Тұқым бар. Бір сөз-
бен айтқанда, егістік жұмыстарын  уақытылы аяқтауға 

барлық мүмкіндік жасалған.

СУРЕТТЕ: Бөлімше басқарушысы 
Аманбай Біралин жəне кəнігі механизатор 
Рамазан Бəсенов жас маман Ербол Нұрхановқа өз 
білгендерін үйретуден жалыққан емес. 

Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

КӨКТЕМ КҮНІ – ЖЫЛҒА АЗЫҚ

Даланы дүбірге бөлеген
 «Қарқын» агрофирмасының диқандары көктемгі егіс жұмыстарына кірісті

2-бет.



Кенже 
      ҚОНЫСБАЙ

Қостанай қаласында Отан қорғаушылар күні бар 
сəн-салтанатымен аталып өтті.  Орталықты əскери 
киім киген жас жеткіншектер толтырды. Патриоттық 
əндер əуелеп, мерекелік көңіл-күй орнады.   «Океан», 

«Альбатрос», «Тайфун», «Қайсар», «Сармат» 
сынды  əскери-патриоттық үйірмелердің жас сар-
баздары қоян-қолтық ұрыстың əдіс-тəсілдерін 
көрсетіп, жиналған жұртшылықты тəнті етті.

Мереке күнін пайдаланып, қала əкімі Базыл 
Жақыпов үйірме шəкірттерін жəне ата-аналары 
мен клуб жетекшілерін мақтау қағаздарымен 
марапаттап, құттықтау сөз сөйледі. 

– Құрметті ардагерлер мен қала тұрғын-
дары! Сіздерді Отан қорғаушылар күні мере-
кесімен құттықтаймын! Қазақ халқы ежелден 
өз Отанын, туған жерін қорғап келеді. Тəуел-
сіз 25 жыл ішінде Елбасының арқасында еліміз 
қауіп сіз. Шағын жəне мобильді қарулы күштер 
құрылды. Біздің əскерлеріміз өскелең ұрпаққа 
үлгі. Тағы да əскери азаматтарды айтулы ме-
рекелерімен шын жүректен құттықтаймын, – 

деді. Бұл марапат жас сарбаздарды қанаттандырып, 
құлшынысын арттырады.

Мерекелік іс-шара жергілікті өнерпаздардың кон-
цертіне жалғасты. Қостанайлықтар əсем əуендерге 
шаттанып, мейрамның көркін қыздыра түсті.  

 
Суретті түсірген Бағдат АХМЕТБЕКОВ.

Даланы дүбірге 
бөлеген

Аманбай Біралин «Қарқын» ЖШС-нде төрт жылдан бері 
бөлімше басқарады. Оның қарамағында күні бүгін 45 адам 
тұрақты еңбек етеді. Солардың бірі – кезінде талай рет ең-

бек озаты атанған кəнігі механизатор Рамазан Бəсенов. Социалистік 
Еңбек Ері, даңқты жерлесіміз Кəмшат Дөненбаевамен бір қатарда тер 
төккен тыңгер. Ол трактор рөліне отырғалы қырық жылдан асыпты. 
Тəжірибелі маман өз білгенін кейінгі жастарға үйретуден əсте жа-
лыққан емес. Ал жас механизатор Ербол Нұрханов  биыл алғаш рет 
К-700 тракторын тізгіндемек. Ербол да əкесінің еңбек жолын жалғас-
тыруға ниетті.

Жалпы, «Қарқын» серіктестігінде Рамазан сияқты кəсіби мамандар 
көп. Мəселен, ұзақ жылдардан бері дала төсін дүбірге бөлеп келе 
жатқан  Марат Қанжығалиев,Сағындық Жақыпов, Иван Блохин, Берік 
Нұрханов, Игорь Иванов, Кəдіржан Қиялов есімді озат механизаторлар  
агрофирманың мақтанышына айналған.

Шаруашылық басшысы  Сайран Бұқанов биыл астық шығымы 
жаман бола қоймас деп отыр.

– Біз жылда жиырма мыңнан астам гектарға егін себеміз. Оның 
17 мың гектарына ылғал сақтау технологиясы қолданылады. Агро-
фирмаға қарасты алқаптың бəрі құмайт жерлер. Сондықтан, далада 
су болғанмен, дəл қазір біздің танаптардың топырағы шығып жатыр. 
Оның үстіне, соңғы үш жылдың бедерінде маусым айында бірде-бір 
тамшы тамған жоқ. Егер маусым айында жаңбыр болса, онда егін 
болады. Қазір, майлы дақылдарды егіп жатырмыз. Ал, 20 мамырда  
бидайды бастаймыз. Ауа райы осы қалпында тұрса, егіс науқанын 1 
маусымға дейін аяқтаймыз. 

С.Бұқанов ауылшаруашылық мақсатындағы жерді  əртараптан-
дыру саясатын əркез қолдайды.  Өйткені, тауар өндірушілер үшін 
бидайдан гөрі майлы дақылдардың тиімділігі өте жоғары. Мəселен, 
рапс 70 %, күнбағыс 51 %  пайда түсіреді. Ал бидайдың тиімділігі – бар 
болғаны 21 % қана. Елімізде майлы дақылдар алқабын ұлғайтуға не 
себепті көңіл бөлініп отырғандығы осыдан-ақ түсінікті болса керек.

– Бір қынжылтатыны, біз майлы дақылдардың тұқымын шеттен 
сатып аламыз. Ол кез келген шаруаның қалтасын қағады. Бағасы  
қымбат. Мысал үшін айтайын, бір егістік кешендегі бірлік  200  АҚШ 
долларына тең.  Егер тұқым  өзімізде шығарылса, онда  шаруаларға  
көп жеңіл болар еді, – дейді серіктестік басшысы.

213 мамыр 2016 жыл

Ұлы Жеңіс тің 
71 жылдығына 
арналған шеруге 
жергілікті билік 

өкілдері, соғыс ардагер-
лері, кадеттер, тыл еңбек-
керлері жəне бейбіт күн-
ді сыйлаған батырларға 
алғыс айту үшін мыңдаған 
қостанайлық тұрғын жи-
налды. Жеңіс күнімен құт-
тықтау үшін өңір басшысы 
Архимед Мұхамбетов сөз 
сөйледі:

– Ұлы Отан соғысына 
Қостанайдан 73 мың сар-
баз аттанды, соның тек 37 
мыңы ғана аман-есен қай-
та оралды. Қан майданда 
біздің жерлестеріміздің 
көрсеткен ерлігі өлшеусіз. 
Сөзсіз олар біздің өскелең 
ұрпаққа үлгі. Ұрпақта-
ры оларды бейбіт күнде 
мақтана еске алып, алғыс-
тарын білдіреді. Адамзат-
тың басына төнген қанды 
қырғында біздің халқы-
мыз бірлік пен қайсарлық 
көрсетті. Жеңіске деген жігердің 
арқасында біздің аталарымыз 
Берлин бекінісін бұзды. 

Илья Сьяновтың бас-
ш ы л ы ғ ы м е н  Қ о с т а н а й д а 
құрылған 151-ші атқыштар ди-
визиясы соғыста қаһармандық 
танытты. Кеңес əскерінің Рейхс-
тагқа дейін жетіп, жеңіс туын 
тігуге өздерінің зор үлестерін 
қосты. Жеңіс туын желбіреткен 
қазақстандық Рахымжан Қош-
қарбаев еді. 500 қазақстандық 
сарбазға  Кеңес Үкіметінің ба-
тыры атағы берілді. Соның 40 
батыры Қостанайдан шықты. 
Осындай жерлестерімізбен 
мақтануымыз керек. 

Құрметті қостанайлықтар! 
Қазақстан атты шаңырағы биік, 
іргесі берік елде тату-тəтті өмір 
сүріп келеміз. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «ƏЛЕМ. XXI ҒАСЫР» 
манифесін ұсынып, əлем елдерін 
бейбіт өмірге шақырды. Біздің 
Отанымызда бейбітшілік құсы 
мəңгі қалықтасын. Сіздерді Ұлы 
Жеңістің 71 жылдық мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын! – 
деді облыс əкімі. 

Облыс əкімінің жылы лебізі-
нен соң сөз кезегін соғыс ардагері 
Михаил Подоляков алды. 

– Азат күнде өмір сүріп, 
соның бағасын білуіміз қажет. 
Болашақ – мына жастардың қо-
лында. Ел келешегі сіздерге бай-
ланысты. Президент айтқандай, 
дамыған 30 елдің қатарына кіру 
үшін жастарымыз білімді, жігер-
лі болуы керек. Себебі, өмірде 
тек мықтылар ғана жеңіске же-
теді, – деді ардагер. 

Салтанатты құттықтаудан 
соң 9-мамыр күні дəстүрге ай-
налған, жеңісті əспеттейтін əсем 
əн «Жеңіс күні» əуені əуеледі. 
Жиналған жұртшылық қосыла 
шырқады.   Ескере кететін тағы 
бір жайт, салтанатты жиында 
кадеттер соғыс ардагерлерінің 
алдында Отанды қорғауға, ба-
тыр азамат болуға сөз беріп, ант 
қабылдады. Жиыннан соң шеру 
ерлер есімі жазылған құрмет 
тақтасына гүл шоқтарын қою 
үшін Жеңіс саябағына  қарай 
бағыт алды.

Негізінен, Жеңіс саябағын-
дағы мəңгілік алау басына гүл 

шоқтарын қою рəсімі 
сағат 11:00-ге жоспар-
ланған. Алайда, жұрт-
шылық таңғы 9-дан 
бастап саябақ маңы-
на жинала бастады. 
Белгіленген уақыт 
таяғанда Алексей 
Губенко жетекшілік 
ететін оркестрдің 
əуе ні естіліп, мере-
келік көңіл-күй сый-
лады. Шеруді облыс 
басшылары бастап, 
ардагерлер мен кадет-
тер қостаған, соңын 
батырлардың суретін 
көтерген қалың жұрт-
шылық түйіндейді.   
Шеру белгісіз жауын-
гер монументінің  ал-
дына келіп тоқтады. 
Сағат тура 11:00-де 
бір минут үнсіздік 
орнап, майданда қаза 
тапқандарды еске 
алды. Бұл сəтте ты-
нымсыз ойнап-күлген 
балалар да тынышта-

лып, үлкендердің көңілі босап, 
көздеріне жас алды.   

Үнсіздіктен кейін облыс əкімі 
Архимед Мұхамбетов пен Ұлы 
Отан соғысының ардагері Ми-
хаил Подоляков гүл шоқтарын 
қойды. Содан соң Қостанай қа-
ласының əкімі Базыл Жақыпов 
пен Ұлы Отан соғысының ар-
дагері Қасымхан Алдабергенов 
тағзым етіп, гүл толы қоржын-
ды ескерткіш алдына қалдырды. 
Облыстық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Кенжебек Укин мен 
қалалық Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Юрий Харьяков та гүл 
шоқтарын қойды.      

Саябақ іші əскери қа-
лашыққа ұқсатып безендіріл-
ген. Майданда қолданылған 
қару-жарақтар мен атқыш 
зеңбіректер тізіліп тұр. Жауын-
герлер күнелткен шатыр тұрғы-
зылып, əскери түстік ас таратыл-
ды. Қос танайлықтар жасыл шөп 
үстіне дастарқан жайып, таза 
ауада серуендеді.  

Суреттерді түсірген Бағдат 
АХМЕТБЕКОВ.

Ерлікке – тағзым
1-бет.

1-бет.

Ел үмітін ер ақтар

АРДАГЕР

Ғасырдан да 
   ұзақ ғұмыр
Кенже 
     ҚОНЫСБАЙ 

Қостанай қаласында қос ғасырға куə болған қарт əжей тұрады. 
Кейуана биыл жүз он төртке толып отыр. Марпуға Селтеткенова 1902 
жылы Ресейдің Қорған облысы, Альмен ауданы, Шарипов ауылында 
дүниеге келген. Əкесі ерте қайтыс болып, анасы балаларымен Челябі 
қаласына көшіп келеді. Сол жақта медреседе білім алып, тұрмысқа 
шығады. Дүниеге төрт бала əкелсе де, соның біреуі  тұрақтамай, 
шетінеп кеткен. Артынша Мұхамеджан есімді азаматпен танысып, 
екінші рет отбасын құрады. 

Бүгіндері ұрпақтары еліміздің əр жерінде тұрады. Он баланың 
анасы қазір Жібек атты қызының қолында. Селтеткеновтер əулеті 1992 
жылы Қазақстанға қоныс аударған. Жетпіске тақаған Жібек апамыз 
Марпуға əжейдің көңілі сергек, қимылы ширақ екенін айтады. 

Қостанайда Марпуға Селтеткенова сынды ұзақ жасаған жандар 
қатары саусақпен санарлық. Көненің көзіндей  болған əжейге бүгін-
дері республика тарапынан қолдау көрсетіліп, назарда ұсталады. 
Билік өкілдері əр мереке сайын құттықтап, мерейін асырып отырады. 
Əжеміздің ерлігін «Ардагерлер ұйымы» республикалық қоғамдық бір-
лестігінің Орталық Кеңесі де ескерді. Ұзақ ғұмыр жасап, үлкен отбасын 
құрған кейуана бүгінгі ұрпаққа сөзсіз үлгі болары анық.  Астана қала-
сынан жолдаған марапат пен сый-сияпатты Қостанай облыстық Арда-
герлер кеңесінің төрағасы Кенжебек Укин мен қаламыздың Құрметті 
азаматы Беген Көпеш өз қолымен табыстады. Ғасыр жасаған əженің 
хал-жағдайын біліп, əңгімелесіп қайтты. Əлі күнге дейін қолынан Құран 
кітабын тастамаған əжеміздің жайы бізді қуантып тастады. Ақ əжемен 
сəл сырласқан соң батасын алып, қоштастық.    

Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.
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Б‰гінгі тањда єлеуметтік сала-
ныњ бірі болып саналатын білімге
бμлінетін ќаржыныњ кμлемі жыл-
дан жылѓа артып келеді. Мєсе-
лен, осыдан екі жыл б±рын білім-
ге бμлінген ќаржы  47 млрд. тењ-
гені ќ±раса,  ал, ‰стіміздегі жылѓы
білім саласына бμлінген ќаржы-
ныњ кμлемі – 58 млрд. тењге. Об-
лыс єкімі Архимед М±хамбетов-
тыњ айтуынша, экономикалыќ
ќиындыќтарѓа ќарамастан 11
млрд. тењгеге μсіп отыр. Рас, білім
беру мекемелеріміз к‰рделі
жμндеуден μтіп, материалдыќ-
техникалыќ базасы жањарып,
±стаздарѓа уаќытылы ењбек жа-
лаќыларын тμлеп, ќолдау-кμмек
кμрсетеміз,  μњірімізде білікті пе-
дагогтарымыз да жеткілікті, біраќ
соњѓы жылдардаѓы білім сапасы
мен  ¦БТ кμрсеткішіне келсек,
μткен жылы республика бойын-
ша тоѓызыншы орынѓа барып
тірелдік. Облыста 40-ќа жуыќ
м±ѓалім жетіспейді,   балабаќша
салынып, шаѓын орталыќтардыњ
саны кμбейгенімен, μњірде  0-6
жас аралыѓындаѓы 22 мыњ  бала
балабаќшаныњ кезегінде т±р.
Аймаќтыњ бес  ауданында бала-
лар шыѓармашылыѓына арнал-
ѓан ‰й жоќ. Міне, осы секілді  мєсе-
лелер  Ќостанай ќаласындаѓы
балалар шыѓармашылыѓы ‰йін-
де облыс єкімініњ ќатысуымен
μткен кењес-жиналыста жан-жаќ-
ты талќыланды.

Жиын аясында облыс єкімініњ
орынбасары М.Ж‰ндібаев баян-
дама жасады. Оныњ айтуы бой-
ынша,  облысымыздаѓы білім са-
ласында атќарылып жатќан
ж±мыстар да, кμњіл кμншітпейтін
мєселелер де баршылыќ. Соныњ
бірі –  ¦лттыќ бірыњѓай тестілеу.
Ќазіргі кезде   мектеп бітіруші оќу-
шылар  сегіз рет  байќау тесті-
леуіне ќатысып, білімдерін сына-
ды.  Айта кетерлігі сол,  тестілеу-
ге 11 сынып бітіретін оќушылар-
дыњ 63,7 пайызы ќатысты.
Оќушылардыњ алѓан  орташа
баллы – 81,6 пайыз, білім сапа-
сы – 41,82 пайыз.

Осы байќау тестілеуіне Алтын-
сарин, Жанкелдин, Ќамысты,
¦зынкμл, Федоров, Науырзым
аудандарынан ќатысќан  мектеп
бітіруші оќушыларыныњ саны аз,
ал, Арќалыќ ќаласы мен Дени-
сов, Ќарасу, Сарыкμл ауданда-
рындаѓы мектеп  оќушыларыныњ
осы байќау тестілеуінде  кμрсет-
кен білім сапасы  тμмен.

¤ткен жылы "Алтын белгіге"
‰міткер ж‰з жиырма оќушыныњ
ќырыќ бірі ѓана μз білімдерін дє-
лелдеп шыќса, осы жылѓы баќы-
лау тестілеуде "Алтын белгіге" де-
ген ‰міткер  102 оќушыныњ  67-і
білімдерін дєлелдеп отыр.  Баян-
дамашыныњ айтуынша, б±л
кμрсеткіш єзірге жаќсы кμрсеткіш

БІЛІМ – МЄЊГІЛІК ЌАЗЫНА

екен, десек те  баќылау тесті-
леудіњ аты – баќылау тестілеу.

–  Білім саласына бμлінетін
ќаржы жылына ±лѓайып отыр.
‡стіміздегі жылѓы ќаржы – 58
млрд. тењгені ќ±райды. Мектеп-
теріміздіњ материалдыќ жабдыќ-
тау жаѓы да назардан тыс ќал-

майды, біраќ  ќайтарымы ќан-
дай? Мєселе – осында. Ќарап
отырсањыздар, жылына мектеп-
теріміздіњ екі пайызына ѓана
жμндеу ж±мыстары ж‰ргізіледі,
ал, негізінен 10 пайызы жμнде-
луі тиіс, єрі кеткенде жеті-сегіз
жылдыњ ішінде мектептеріміздіњ
бєрі жμндеу ж±мыстарын кμруі
м‰мкін, сондыќтан да "Кμркейе
бер, Ќостанай!" жобасын ж‰зеге
асырып отырмыз. Осы арада
мемлекеттік  жеке  меншік  єріп-
тестіктетігі  іске ќосылып, жер-
гілікті атќару органдары, мектеп-
тер бизнес μкілдерімен  бірлесе
ж±мыс істеулері ќажет. Білім са-
ласы назардан ешуаќытта тыс
ќалмайды, жаѓдайды да, жаќсар-
тамыз, білім саласындаѓы  кμкей-
тесті мєселелер бірте-бірте μз
шешімін табатыны сμзсіз, сон-
дыќтан басты талабымыз да тоќ-
сан сμздіњ тобыќтай т‰йіні де –
ол білікті кадрлар.  Жаќсы ќадр
білім ж‰йесіндегі туындаѓан
т‰йткілдерді шешері аныќ, – деді
облыс єкімі.

Сонымен бірге облыс єкімініњ
айтуынша, ¦лттыќ бірыњѓай тес-
тілеуге мектеп бітірушілердіњ 50
пайызы  ќатысады, оларды 11
жыл бойы оќытамыз,  сонда ќал-
ѓан оќушылар не  істейді?

– Єрине,  бір айдыњ ішінде
¦БТ-ѓа ќатысты бар  мєселені
шеше алмаймыз, біраќ жаѓдайды
оњтайлы шешуге м‰мкіндік бар.
Сонымен бірге  ќысым кμрсетіп,
я "ќара аспанды тμндірудіњ" жμні
жоќ, – деді облыс єкімі.

Жиын барысында  облыс єкімі
Архимед М±хамбетов осы ¦БТ-ге
байланысты бірнеше аудандыќ
білім бμлімдерініњ  жетекшілерін,
мысалы, Науырзым, Жанкелдин,
сахнаѓа шыѓарып, мектеп
бітіруші оќушылардыњ ¦БТ-ге
ќатысуы,  білім сапасыныњ неге

тμмендеп кеткенініњ себебін
с±рады, олардыњ жауаптарын
тыњдаѓаннан кейін, ¦БТ-діњ бас-
талуына дейін бір ай ќалѓанын,
осы мерзімде жаѓдайды т‰зету
ќажеттігін жеткізді.

– Бар мєселеге жан-жаќты
ќарай келіп, тиісті шаралар

ќабылдаѓан жμн, Ал,  орындай
алмасањыздар, ж±мыстарыњыз-
дан босатамын, – деді  аймаќ
басшысы.

Жиында тек єњгіме арќауы ¦БТ
ѓана емес, облысымыздаѓы жал-
пы білім саласына ќатысты мєсе-
лелер,  мектептеріміздіњ аттестат-
таудан μтіп, лицензия алуы,  мем-
лекеттік тапсырыс бойынша  орта
буын оќу орындарында маман-
дар даярлау, балалардыњ μзіне-
μзі ќол ж±мсауы, μкінішке ќарай
б±л мєселеде республика бой-
ынша бесінші орында т±р
екенбіз. Облысымыздаѓы білім
саласындаѓы мєліметтерді са-
раптай келсек, жиырма жыл ішін-
де  облысымызда 10 балабаќша,
450 шаѓын орталыќ салынѓан.
Білім  беру мекемелерініњ саны
да кеміген екен, ќазір олардыњ
саны – 536,  осыдан   ‰ш-тμрт
жыл б±рын мектептеріміздіњ
саны 770-тей болатын. Оќушы-
лар саны да кеміген, б‰гінде ша-
мамен  мектептерімізде 100000
оќушы білім алады. Сонымен
бірге  айта кеткеніміз жμн, μњірде
шаѓын  кешенді мектептеріміз
кμптеп саналады, сондыќтан да
осы мектептеріміздегі білім сапа-
сын кμтеру маќсатында 17 ресурс
орталыѓы ашылды,  алдаѓы
уаќытта таѓы да ќосымша тμрт
орталыќ ашылады деп жоспар-
лануда. Облыс єкімініњ орынба-
сары  М.Ж‰ндібаевтыњ айтуын-
ша, тегін  оќулыќтармен ќамта-
масыз  ету  ‰шін  кем  дегенде
62,1 млн. тењге ќажет. Облыс єкімі
Архимед М±хамбетов мектеп-
терімізді  тегін оќулыќтармен
ќамтамасыз ету мєселесі шеші-
летіндігін,  ќаражат ќарастыры-
латындыѓын айтты.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.
Суретті т‰сірген: А. Ж‡ЗБАЙ.

Г‰лназым
    САЃИТОВА

БИЛІК ЖЄНЕ ХАЛЫЌ

Кенже
    ЌОНЫСБАЙ

¤њірдіњ μткені мен болашаѓы
– Ќазаќстанныњ т±тас тарихыныњ
бір бμлшегі. Сонау саќ, ѓ±ндар-
дыњ, т‰ркі ќаѓанатыныњ, берідегі
моњѓол, одан кейінгі жоњѓар мен
ќалмаќ шапќыншылыѓыныњ,
Патшалыќ Ресейдіњ отарлауы –

Облыс єкімі
СУРИКОВТЫЌТАРМЕН

кездесті

Тарихќа таѓзым
Н±рболат
        МЕШІТБАЕВ

парларымен бμліссе, Николай
Ковтун тыњ жєне тыњайѓан жер-
лерді игеруге ќостанайлыќтар-
дыњ ќаншалыќты атсалысып,
ењбек кμрсеткенін баяндады. Ал,
Диляра Аронова μњірдегі бас-
пасμз тарихына шолу жасап, ба-
сылым беттерінде μњір тарихы-
ныњ ќаншалыќты кμрініс беріп
жатќандыѓын сμз етті.

Мєдени шараѓа кітапхана
±жымы мен оќырмандар, БАЌ
μкілдері ќатысып, сμз сμйлеп,
жылы лебіздерін білдірді.

барлыѓы да Ќостанай μњірініњ
аумаѓында болѓаны белгілі.

Биыл μњір ‰шін ењ айтулы жыл.
Себебі, Ќостанай облысыныњ
ќ±рылѓанына 80 жыл толмаќ. Со-
ѓан орай Л.Н.Толстой атындаѓы
облыстыќ ѓылыми ємбебап кітап-
хананыњ абонемент бμлімі "Ќос-
танай облысы: μткені мен бола-
шаѓы" атты мєдени іс шара ±йым-

дастырып, μњірдегі танымал
ѓалымдар мен аќын-жазушылар-
дыњ, журналистердіњ басын
ќосты. Атап айтсаќ, игі іске соѓыс
ардагері, абыз жырау Ќ.Алда-
бергенов, тарих ѓылымыныњ док-
торы, профессор Д.Легкий, тарих
ѓылымыныњ кандидаты Я.Духин,
ењбек ардагері, аќын Н.Ковтун,
"Ќостанай жєне ќостанайлыќ-
тар" электронды жобасыныњ ав-
торы, тарихшы А.Ќозыбаев, "Кос-
танайские новости" газетініњ жур-
налисті Д.Аронова ќатысып,

μздерініњ ой-пікірлерімен бμлісті.
Ќасымхан Алдабергенов ќос-

танайлыќтардыњ ¦лы Отан соѓы-
сы жылдарындаѓы жєне кейінгі
уаќыттаѓы тыњ жєне тыњайѓан
жерлерді игерудегі ерлік істеріне
тоќталып, тарихќа таѓзым ±рпаќ-
ќа міндет екенін айтса, Дмитрий
Легкий облыстыњ білім беру са-
ласы ќызметініњ 80 жылдыќ та-
рихын єњгімеледі. Арман Ќозыба-
ев "Ќостанай жєне ќостанайлыќ-
тар" сайтыныњ ќандай маќсатпен
ќ±рылѓанын, болашаќтаѓы жос-

Ќостанай облысыныњ єкімі Архимед М±хамбетов іссапармен Ќостанай
ауданына ќарасты бірќатар елді мекендерді аралады. Облыс єкімі мен аудан
єкімі Тєуба Исабаев ат басын алдымен Суриков ауылына б±рды. Суриковты
су басќалы μњір басшысы жаѓдайды назарда ±стап отыр. Б±л жолы мєселеніњ
мєнісін кμзбен кμруді жμн санапты. Себебі, ќызыл су ќоршауында єлі де 16 ‰й
бар.

Б‰гіндері су сєл де болса тартылып, санаулы баспана ќ±рѓаѓан. Ќарѓын
судан ќ±тќарылѓан т±рѓындармен бізде тілдестік.

– Єрењ дегенде ‰йіміз ќ±рѓады. ¤з ќонысымызѓа оралып, бєрін ќалыпќа
келтіріп жатырмыз,– дейді ауыл т±рѓыны Наталья Пронькина. – Жергілікті
биліктіњ бізге кμрсеткен ќамќорлыѓына дєн ризамын. Тез арада кμмекке келіп,
барлыќ ж±мысты жауапты атќарды.

Ќызыл судан зардап шеккендердіњ бірі – Александр Прищепа. Ол осы
ауылдыњ кіреберісінде орналасќан ескі ‰йіне ќайта оралды. Себебі, су астында
ќалѓан баспанасы енді пайдаѓа жарамайды.

– Меніњше, ‰йімді ќайта жањарту м‰мкін емес. Ќабырѓалары салмаќты
кμтере алмай жарыла бастады. Тμбесі ортасына т‰сті. Ќараудыњ μзі ќорќы-
нышты. Мал ќорам ќ±лап ќалды. Біраќ, ќайѓыратын дєнење жоќ. Барлыѓы
келіп кμмек ќолын созып жатыр. Ауылдастарым мен туысќандарым ескі
‰йімніњ ауласын т±рѓызуѓа ж±мыла кірісіп кетті. Еденін жμндеп, пеш сала-
мыз, –дейді Александр Прищепа.

Су  тасыѓалы т±рѓындарѓа ќол ±шын созѓан жергілікті кєсіпкер Асќар
Єбіл±лы ‰йсіз ќалѓан ауылдастарына ‰ш мезгіл тамаѓын беріп, жомарттыќ
жасады. Б‰гіндері ‰йлерін ќалыпќа келтіру ‰шін ќ±рылыс материалдарын да
єкеп беріп отыр.

Суриковтаѓы бастауыш мектебінде облыс єкімімен ж‰здесуге 20-ѓа жуыќ
адам жиналды. Ескерте кетейік, ілгеріректе мемлекеттік ќызметкерлер жєне
ерікті жомарт жандардыњ демеушілігімен зардап шеккен єр отбасыѓа 1 млн.тењ-
ге кμлемінде  жєрдемаќы берілген. Сондай-аќ, єлеуметтік ќорѓау ж‰йесімен
30 АЕК (63 630 тењге) ќаржылай кμмек кμрсетілді. Бастауыш мектептіњ кіре-
берісінде  ќабырѓаѓа бірнеше баспананыњ суреті ілінген. Б±лар – тањдауѓа
ќойылѓан ‰йлер. Бєрі де Ќостанай ауданына ќарасты ауыл-аймаќтаѓы бос
ќоныстар. Шањыраќтары су астында ќалѓан кез келген отбасы осы ‰йлердіњ
біреуіне ќоныс аудара алады. Су ќайтќан соњ сарапшы топ ќызметкерлері
залалдан келген шыѓынды баѓалайды.  Мєселен, сарапшы Валерий Тищенко-
ныњ сμзіне с‰йенсек, баѓалауѓа тек ќар суынан зиян тиген м‰ліктер ѓана есеп-
теледі: ќабырѓалар, еден, ‰йдіњ тμбесі т.б. Баѓа нарыќтаѓы ќ±рылыс материал-
дарыныњ есебімен μлшенеді. Жићаздар б±л санатќа енбейді. Тек жылжымай-
тын м‰лік ќана.

Б‰гіндері суриковтыќтарѓа кμмектесем деген жандар ‰шін Заречный
ауылындаѓы ќазаќ мектебінде ќойма ашылѓан. Б±л жерге жићаздан бастап,
т±рмысќа ќажетті керек-жараќ д‰ниеніњ бєрін тапсыруѓа болады. Айтулы ќор
жиналѓан соњ зєру жандардыњ игілігіне беріледі. 5 мамыр к‰нгі кμрсеткіш
бойынша, су дењгейі 60 см тμмендеген. Су астында єлі 16 ‰й бар. Облыс єкімі
мерекелік демалыс к‰ндері де су сору ж±мыстары бір минутќа да тоќтамауы
керек екенін айтты.

А.М±хамбетов т±рѓындармен кездескен соњ су сору ж±мысыныњ ќарќы-
нын баќылады. Аудан єкімі Т.Исабаевтыњ айтуынша, б±л жерде ењ мыќты
деген 10 ќ±рылѓы іске ќосылѓан.
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2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Бюджет кодексінің 106-бабына 
сәйкес Қостанай облыстық мәслихаты ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАДЫ:

1.  Мәслихаттың 2015 жылғы 11 желтоқсандағы 
№ 467 «Қостанай облысының 2016-2018 жылдарға 
арналған облыстық бюджеті туралы» шешіміне 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №6061 тіркелген, 2015 жылғы 26 
желтоқсанда «Костанайские новости» газетінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен  толықтырулар  
енгізілсін:  

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. Қостанай облысының 2016-2018 жылдарға 

арналған бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2016 жылға мынадай көлемдерде 
бекітілсін:  

1) кірістер – 153400676,8 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 6299428,0 мың 

теңге;  
салықтық емес түсімдер бойынша – 281796,0 

мың теңге;  
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер 

бойынша – 9780,0 мың теңге; 
трансферттер түсімі бойынша – 146809672,8 

мың теңге;    
2) шығындар –  153905493,2 мың теңге;  
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 5084166,0 мың 

теңге, оның iшiнде:  
бюджеттiк кредиттер –  5983418,0 мың теңге;  
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 899252,0 мың 

теңге;    
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша 

сальдо – 0 теңге, оның iшiнде:  
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;     
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5588982,4 

мың теңге;        
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру 

(профицитін пайдалану) – 5588982,4 мың теңге.»;
6-тармақ мынадай мазмұндағы 27), 28), 

29)-тармақшалармен толықтырылсын:
 «27) облыстық бюджеттерге, Астана және 

Алматы қалаларының бюджеттерiне агроөнеркәсіптік 
кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру жөніндегі 
бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік 
міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені 
субсидиялауға ағымдағы нысаналы трансферттердің 
сомаларын бөлу;

28) облыстық бюджеттерге, Астана және 
Алматы қалаларының бюджеттерiне өңiрлерде 
жеке кәсiпкерлiктi қолдауға ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомаларын бөлу;

29) облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы 
қалаларының бюджеттерiне жергілікті атқарушы 
органдардың тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
объектілерінің қауіпті техникалық құрылғыларының 
қауіпсіз пайдаланылуын бақылауды жүзеге асыра-
тын штат санын ұстауға ағымдағы нысаналы 
трансферттердің сомаларын бөлу;

көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары 
осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.    

2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданысқа енгізіледі. 

Сессия төрайымы Т. Булгацевич
Қостанай облыстық мәслихатының 

хатшысы С. Ещанов.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде 2016 жылғы 28 наурызда №6246 
болып тіркелген.

Қостанай облыстық мәслихатының 2016 жылғы 24 наурыздағы №8 шешімі 
Мәслихаттың  2015  жылғы  11   желтоқсандағы № 467 «Қостанай облысының  

2016-2018    жылдарға арналған   облыстық  бюджеті туралы» шешіміне 
өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу  туралы       

Мәслихаттың
2016 жылғы 24 наурыздағы №8
шешіміне 1 - қосымша

Мәслихаттың
2015 жылғы 11 желтоқсандағы №467
шешіміне 1 - қосымша

     
Қостанай облысының 2016 жылға арналған облыстық бюджеті

Санаты
         Сыныбы
                  Iшкi сыныбы 

Сомасы, 
мың теңге

Атауы
I. Кірістер 153 400 676,8

1 Салықтық түсімдер 6 299 428,0
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 6 299 428,0

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 6 298 275,0
4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1 153,0

2 Салықтық емес түсiмдер 281 796,0
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 90 496,0

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 26 329,0
3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 

дивидендтер
11 957,0

4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне 
кірістер

1 270,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 44 569,0
6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 1 144,0
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 5 227,0

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

3 120,0

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

3 120,0

03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер 
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

55,0

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелер 
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

55,0

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

594,0

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

594,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 531,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 531,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 9 780,0
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 9 780,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 9 780,0
4 Трансферттердің түсімдері 146 809 672,8

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 23 784 618,8
2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 23 784 618,8

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

123 025 054,0

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 123 025 054,0

Функционалдық топ
            Кiшi функция
                       Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
                                    Бағдарлама

Сомасы, 
мың теңге

Атауы
II. Шығындар 153 905 493,2

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 560 356,4
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын 

өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
1 118 604,6

110 Облыс мәслихатының аппараты 57 266,1
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  
56 166,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
120 Облыс әкімінің аппараты 860 636,2

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 742 227,1
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  16 864,1
009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, 

ауылдық округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және 
өткізу

6 906,0

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз 
ету

94 639,0

282 Облыстың тексеру комиссиясы 200 702,3
001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 
183 748,8

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 16 953,5
2 Қаржылық қызмет 217 004,2

257 Облыстың қаржы басқармасы 181 977,1
001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

175 511,1

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

5 366,0

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 35 027,1

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

32 274,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 753,0
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 163 358,5

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 163 358,5
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

154 158,5

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 200,0
061 Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі 
құжаттаманы сараптау және бағалау, бюджеттік 
инвестициялардың іске асырылуын бағалауды жүргізу

5 000,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 61 389,1
269 Облыстың дін істері басқармасы 61 389,1

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

26 025,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 34 264,0

02 Қорғаныс 119 359,0
1 Әскери мұқтаждар 83 584,0

120 Облыс әкімінің аппараты 83 584,0
010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 46 185,0
011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық 

қорғаныс
37 399,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 35 775,0
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс 
саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

35 775,0

003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 7 888,0
004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 

оларды жою
27 887,0

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

6 224 184,1

1 Құқық қорғау қызметi 6 193 346,1
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 

органы
6 193 346,1

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

5 996 359,1

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 4 632,0
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  32 000,0
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері
56 255,0

014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 
ұйымдастыру 

55 320,0

015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 44 880,0
024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-

қимылдар бойынша оқу-жаттығу жүргізу
3 900,0

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да 
қызметтер

30 838,0

120 Облыс әкімінің аппараты 30 838,0
015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 838,0

04 Бiлiм беру 15 846 926,7
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 4 563 596,0

261 Облыстың білім басқармасы 3 954 536,0
027 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 

тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

3 954 536,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 609 060,0
007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 
салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттер  

609 060,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 777 098,4
261 Облыстың білім басқармасы 2 008 344,2

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім 
беру

1 427 272,6

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру

581 071,6

271 Облыстың құрылыс басқармасы 133 728,0
079 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін 
салуға және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттерi

133 728,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 635 026,2
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім 

беру
635 026,2

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 7 515 733,4
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253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 290 805,4
043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарында мамандар даярлау
290 805,4

261 Облыстың білім басқармасы 7 224 928,0
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар 

даярлау
7 224 928,0

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 9 779,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 9 779,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 9 779,0
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 980 719,9

261 Облыстың білім басқармасы 980 719,9
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
143 777,1

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

27 669,2

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

11 104,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу

304 568,6

011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу 
және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

69 766,8

029 Әдістемелік жұмыс 42 179,2
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
6 100,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 

375 555,0

05 Денсаулық сақтау 30 499 445,2
2 Халықтың денсаулығын қорғау 1 490 674,3

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 412 061,0
005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 

құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
868 901,2

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 400 024,6
007 Салауатты өмір салтын насихаттау 143 135,2

271 Облыстың құрылыс басқармасы 78 613,3
038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 78 613,3

3 Мамандандырылған медициналық көмек 10 946 960,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 10 946 960,0

009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және 
мінез-құлқының  бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді 
әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін 
адамдарға медициналық көмек көрсету

4 487 916,0

019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету

480 419,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету

930 455,0

021 Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен 
қамтамасыз ету

287 755,0

022 Созылмалы бүйрек функциясының  жетіспеушілігі бар, 
аутоиммунды, орфандық аурулармен ауыратын, иммунитеті 
жеткіліксіз науқастарды, сондай-ақ ағзаларды транспланттаудан 
кейінгі науқастарды дәрілік заттармен қамтамасыз ету 

611 596,0

026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту 
факторларымен қамтамасыз ету

523 544,0

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 
және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 212 278,0

036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды  тромболитикалық 
препараттармен қамтамасыз ету  

39 822,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 

2 373 175,0

4 Емханалар 15 600 398,8
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 15 600 398,8

014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік 
тағамдардың арнаулы  өнімдерімен қамтамасыз ету

710 831,0

038 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
скринингтік зерттеулер  жүргізу

294 755,0

039 Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау 
субъектілерінің  медициналық көмекті және  амбулаториялық-
емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

14 178 401,8

045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен 
амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда  
қамтамасыз ету

416 411,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 928 021,2
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 928 021,2

011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және 
аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау 
субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел 
медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

853 940,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 74 081,2
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 1 533 390,9

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 532 989,7
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
149 710,1

008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған 
қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

423 007,2

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 111 307,4
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін 

және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
18 277,0

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер

29 502,0

033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі 
шығыстары

801 186,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 401,2
083 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде ауылдық 

елді мекендерде орналасқан дәрігерлік амбулаториялар және 
фельдшерлік-акушерлік пункттерді салу

401,2

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 945 302,4
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 3 163 580,2

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

2 106 369,6

002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

680 404,2

013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

959 573,8

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 
оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету 

148 336,4

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар 
мүгедек балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

291 493,2

047 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне  
Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 

26 562,0

261 Облыстың білім басқармасы 1 041 471,2
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
997 852,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 43 619,2
271 Облыстың құрылыс басқармасы 15 739,4

039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және 
реконструкциялау

15 739,4

2 Әлеуметтiк көмек 240 284,0
256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы
240 284,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 240 284,0
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
541 438,2

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

431 681,1

001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 
халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

157 806,1

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
017 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер)

25 403,0

018 Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыру

23 194,0

044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 3 830,0
045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

202 952,0

053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын 
ауыстыру және келтіру бойынша қызмет көрсету

14 898,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

1 300,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы 
трансферттер 

1 198,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 35 792,0
077 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын 

қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 
- 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

35 792,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

11 385,0

045 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту 
жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыруға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

11 385,0

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 62 580,1
001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
61 480,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 447 139,1

1 Тұрғын үй шаруашылығы 3 271 457,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 7 116,0

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

7 116,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

6 380,0

042 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде қалаларды 
және елді мекендерді дамытуға  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

6 380,0

261 Облыстың білім басқармасы 116 590,0
062 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды 
және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

113 828,0

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

2 762,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 39 921,0
015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды 
және ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

17 129,0

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

22 792,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 3 094 594,0
014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

164 326,0

027 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, 
дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

2 930 268,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 6 856,0
009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде қалаларды 
және ауылдық елді мекендерді дамытуға  берілетін ағымдағы 
нысаналы трансферттер

6 856,0

2 Коммуналдық шаруашылық 3 175 682,1
271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 538 151,0
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058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

1 538 151,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

1 637 531,1

001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

87 302,1

004 Елдi мекендердi газдандыру 109 059,0
010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

627 444,0

014 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
коммуналдық шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы 
даму трансферттері

114 094,0

032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын 
сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау 

699 632,0

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 739 672,4
1 Мәдениет саласындағы қызмет 1 252 632,5

262 Облыстың мәдениет басқармасы 1 252 632,5
001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
60 071,1

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 85 050,2
005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
282 489,2

007 Театр және музыка өнерін қолдау 821 822,0
011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  1 100,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
2 100,0

2 Спорт 4 282 532,7
271 Облыстың құрылыс басқармасы 2 855,2

017 Cпорт объектілерін дамыту 2 855,2
285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 279 677,5

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

70 350,1

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 25 087,0
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық 
және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

3 508 948,4

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң және 

ұйымдардың күрделi шығыстары
800,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

673 392,0

3 Ақпараттық кеңiстiк 971 933,0
259 Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы 332 096,1

001 Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

30 199,1

002 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 300 797,0
005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 293 104,8
008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 293 104,8

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 265 942,0
007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер  
265 942,0

264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 80 790,1
001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  
43 668,1

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

36 022,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
4 Туризм 8 651,0

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

8 651,0

021 Туристік қызметті реттеу 8 651,0
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 

жөнiндегi өзге де қызметтер
223 923,2

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 122 477,1
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
121 377,1

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 101 446,1

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 
қызметтер

33 169,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 67 177,0

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 835 505,0
1 Отын және энергетика 760 184,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

760 184,0

011 Аудандарың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

12 000,0

081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін 
жерасты суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру 
және жүргізу

748 184,0

9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 
саласындағы өзге де қызметтер

1 075 321,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

1 075 321,0

071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 075 321,0
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

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

24 952 151,6

1 Ауыл шаруашылығы 23 753 815,2
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 23 643 035,1

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

165 151,1

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 367 549,0
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу 

бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
1 350,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 276,0

020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау

5 187 105,0

041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

4 284 000,0

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық 
және себу сапаларын анықтау 

84 041,0

046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары 
мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

951,0

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау

4 085 547,0

049 Қайта өңдеуші кәсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін 
тереңдете қайта өңдеп өнім шығаруы үшін оны сатып алу 
шығындарын субсидиялау

355 374,0

053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын 
арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды 
субсидиялау

3 532 766,0

054 Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы дайындаушы ұйымдарға 
есептелген қосылған құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығының сомасын субсидиялау 

35 400,0

055 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін қаржылық сауықтыру 
жөніндегі бағыт шеңберінде кредиттік және лизингтік 
міндеттемелер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

5 538 425,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 110 780,1
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
78 405,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен 

диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті 
атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

31 275,0

3 Орман шаруашылығы 813 812,1
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы
813 812,1

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 795 808,1
006 Жануарлар дүниесін қорғау 18 004,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 167 876,1
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы
167 876,1

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

96 980,1

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 68 696,0
013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары
1 100,0

6 Жер қатынастары 101 607,2
251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 55 957,1

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

54 857,1

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 

басқармасы
45 650,1

001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

44 550,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау 

және жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
115 041,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 15 008,0
019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 15 008,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 100 033,0
028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды 

тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер
3 270,0

052 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне   
агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының 
бөлімшелерін ұстауға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

96 763,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 262 665,3
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 262 665,3

271 Облыстың құрылыс басқармасы 167 094,1
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
65 707,1

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  1 100,0
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму 

трансферттері
100 287,0

272 Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы 42 179,1
001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
41 079,1

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 53 392,1

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

52 292,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
12 Көлiк және коммуникация 11 780 696,8

1 Автомобиль көлiгi 10 061 069,7
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
10 061 069,7

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 253 888,7
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 6 232 420,1
007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму 
трансферттері

2 242 835,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу

331 925,9

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 1 719 627,1
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
1 719 627,1

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

61 598,1

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

145 638,0
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113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы 
трансферттер 

1 512 391,0

13 Басқалар 23 632 462,4
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 4 278 625,8

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

2 294 741,0

005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

30 000,0

010 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша 
пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

2 039 471,0

011 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

225 270,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 983 884,8
051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

1 983 884,8

9 Басқалар 19 353 836,6
257 Облыстың қаржы басқармасы 19 127 680,0

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 131 578,0
048 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 

мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 250 550,0

055 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық 
қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, 
сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

11 770 178,0

056 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді және өңірлердің 
экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

5 975 374,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 118 621,5
003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың 

техникалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

118 621,5

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

107 535,1

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-
инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

106 435,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
14 Борышқа  қызмет көрсету 102,0

1 Борышқа  қызмет көрсету 102,0
257 Облыстың қаржы басқармасы 102,0

016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 
қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

102,0

15 Трансферттер 20 059 524,8
1 Трансферттер 20 059 524,8

257 Облыстың қаржы басқармасы 20 059 524,8
007 Субвенциялар 19 808 714,0
011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 

трансферттерді қайтару
156 489,9

017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару

2 635,0

024 Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік 
басқарудың төмен тұрған  деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге 
беруге байланысты жоғары тұрған бюджеттерге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

85 776,0

053 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін 
нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен 
бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару

5 909,9

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 5 084 166,0
Бюджеттік кредиттер 5 983 418,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 283 000,0
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
1 283 000,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы

1 283 000,0

006 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

1 283 000,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 054 219,0
1 Тұрғын үй шаруашылығы 4 054 219,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық басқармасы

4 054 219,0

046 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция 
және құрылыс үшін кредит беру

4 054 219,0

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

477 225,0

1 Ауыл шаруашылығы 477 225,0
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 477 225,0

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

477 225,0

13 Басқалар 168 974,0
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 168 974,0

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

168 974,0

069 Моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру

168 974,0

Санаты
           Сыныбы
                       Iшкi сыныбы
                                    Ерекшелігі

Сомасы,  
мың теңге

Бюджеттік кредиттерді өтеу 899 252,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 899 252,0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 899 252,0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 899 252,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -5 588 982,4
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 5 588 982,4

Мәслихаттың
2016 жылғы 24 наурыздағы № 8
шешіміне 2 - қосымша

Мәслихаттың
2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 467
шешіміне 2 - қосымша

     
     

Қостанай облысының 2017 жылға арналған облыстық бюджеті

Санаты
          Сыныбы
                     Iшкi сыныбы

Сомасы,  
мың теңге

Атауы

I. Кірістер 95 872 504,0

1 Салықтық түсімдер 7 034 799,0

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар

7 034 799,0

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін 
түсімдер

7 033 565,0

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

1 234,0

2 Салықтық емес түсiмдер 283 088,0

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 91 238,0

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 28 172,0

3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 
дивидендтер

12 794,0

4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне 
кірістер

1 359,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 47 689,0

6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін 
сыйақылар

1 224,0

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

3 338,0

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

3 338,0

03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден 
түсетін ақша түсімдері

59,0

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден 
түсетін ақша түсімдері

59,0

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

636,0

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

636,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 817,0

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 817,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 10 465,0

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 10 465,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 10 465,0

4 Трансферттердің түсімдері 88 544 152,0

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 22 789 817,0

2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 22 789 817,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

65 754 335,0

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 65 754 335,0

Функционалдық топ
         Кiшi функция
                       Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
                                  Бағдарлама

Сомасы,  
мың теңге

Атауы

II. Шығындар 95 872 504,0

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 393 387,0

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

1 033 484,0

110 Облыс мәслихатының аппараты 50 401,0

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер  

50 401,0

120 Облыс әкімінің аппараты 805 645,0

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 713 922,0

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз 
ету

91 723,0

282 Облыстың тексеру комиссиясы 177 438,0

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 

177 438,0

2 Қаржылық қызмет 179 370,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 156 507,0

001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

150 766,0

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

5 741,0

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 22 863,0

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

20 810,0
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003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 053,0

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 129 183,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 129 183,0

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 
қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

129 183,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 51 350,0

269 Облыстың дін істері басқармасы 51 350,0

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

22 155,0

005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 29 195,0

02 Қорғаныс 116 118,0

1 Әскери мұқтаждар 77 893,0

120 Облыс әкімінің аппараты 77 893,0

010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі  
іс-шаралар

48 412,0

011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық 
қорғаныс

29 481,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 38 225,0

287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс 
саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

38 225,0

003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 375,0

004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою

29 850,0

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

6 439 556,0

1 Құқық қорғау қызметi 6 439 556,0

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 
органы

6 439 556,0

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

6 103 617,0

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 4 956,0

006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  169 119,0

013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 
қызметтері

57 022,0

014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 
ұйымдастыру 

59 691,0

015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 45 151,0

04 Бiлiм беру 9 368 864,0

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 405 071,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 405 071,0

007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін салуға және 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттер  

405 071,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 284 512,0

261 Облыстың білім басқармасы 1 745 976,0

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім 
беру

1 228 071,0

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 
жалпы білім беру

517 905,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 538 536,0

006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 538 536,0

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 5 677 391,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 217 226,0

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау

217 226,0

261 Облыстың білім басқармасы 5 460 165,0

024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар 
даярлау

5 460 165,0

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 107 168,0

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 
органы

96 704,0

007 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 96 704,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 10 464,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 10 464,0

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 894 722,0

261 Облыстың білім басқармасы 894 722,0

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

124 406,0

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

23 527,0

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

11 232,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу

289 897,0

011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу 
және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

52 064,0

029 Әдістемелік жұмыс 38 333,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 

355 263,0

05 Денсаулық сақтау 10 186 619,0

2 Халықтың денсаулығын қорғау 1 377 472,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 377 472,0

005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 
құрамдауыштары мен препараттарын өндіру

875 638,0

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 366 719,0

007 Салауатты өмір салтын насихаттау 135 115,0

3 Мамандандырылған медициналық көмек 5 412 143,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5 412 143,0

009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және мінез-
құлқының  бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді әсер 
ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін адамдарға 
медициналық көмек көрсету

4 832 995,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету

226 264,0

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 
және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

120 950,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 

231 934,0

4 Емханалар 1 966 214,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 966 214,0

014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік 
тағамдардың арнаулы  өнімдерімен қамтамасыз ету

760 589,0

039 Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау 
субъектілерінің  медициналық көмекті және  амбулаториялық-
емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

964 628,0

045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен 
амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда  
қамтамасыз ету

240 997,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 982 165,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 982 165,0

011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін 
және аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау 
субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел 
медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

912 390,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 69 775,0

9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 448 625,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 448 625,0

001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

130 308,0

008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы 
күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

169 129,0

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 98 888,0

016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 
жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету

19 557,0

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер

30 743,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 366 795,0

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 2 832 086,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

1 899 445,0

002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

650 638,0

013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

842 331,0

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 
мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

139 086,0

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек 
балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

267 390,0

261 Облыстың білім басқармасы 932 641,0

015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларды әлеуметтік қамсыздандыру

892 704,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 39 937,0

2 Әлеуметтiк көмек 335 115,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

335 115,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 335 115,0

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы 
өзге де қызметтер

199 594,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

147 220,0

001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 
халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

143 513,0

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 52 374,0

001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

52 374,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7 888 652,5

1 Тұрғын үй шаруашылығы 5 140 182,5

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

83 616,0

042 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде қалаларды 
және елді мекендерді дамытуға  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

83 616,0

261 Облыстың білім басқармасы 2 692 676,5

062 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

2 692 676,5

262 Облыстың мәдениет басқармасы 463 856,0

015 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы шеңберінде қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

463 856,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 900 034,0
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014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

599 918,0

027 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, 
дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

1 300 116,0

2 Коммуналдық шаруашылық 2 748 470,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 484 392,0

058 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

484 392,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы

2 264 078,0

001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

75 719,0

004 Елдi мекендердi газдандыру 649 501,0

010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

1 240 587,0

032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын 
сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау 

298 271,0

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 187 159,0

1 Мәдениет саласындағы қызмет 1 040 075,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 1 040 075,0

001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

53 024,0

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 79 939,0

005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 
қамтамасыз ету

226 964,0

007 Театр және музыка өнерін қолдау 680 148,0

2 Спорт 2 057 927,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 057 927,0

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

57 765,0

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 26 777,0

003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 
командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық және 
халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

1 831 235,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

142 150,0

3 Ақпараттық кеңiстiк 863 431,0

259 Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы 271 114,0

001 Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 106,0

002 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 244 008,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 236 240,0

008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 236 240,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 284 558,0

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  284 558,0

264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 71 519,0

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

36 545,0

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

34 974,0

4 Туризм 9 256,0

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

9 256,0

021 Туристік қызметті реттеу 9 256,0

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 
жөнiндегi өзге де қызметтер

216 470,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 115 659,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

115 659,0

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 100 811,0

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 
қызметтер

28 932,0

005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 71 879,0

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

19 913 345,0

1 Ауыл шаруашылығы 18 977 563,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 18 907 183,0

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

130 046,0

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 393 274,0

014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу 
бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау

1 445,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 575,0

020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 
шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау

5 550 202,0

041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

4 583 880,0

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық 
және себу сапаларын анықтау 

89 924,0

046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары 
мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

1 017,0

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау

4 363 620,0

053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын 
арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды 
субсидиялау

3 789 200,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 70 380,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

37 193,0

030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы 
мен диагностикасына арналған ветеринариялық 
препараттарды, олардың профилактикасы мен 
диагностикасы жөніндегі қызметтерді орталықтандырып 
сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

33 187,0

3 Орман шаруашылығы 711 225,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы

711 225,0

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 695 852,0

006 Жануарлар дүниесін қорғау 15 373,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 157 550,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы

157 550,0

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

84 045,0

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 73 505,0

6 Жер қатынастары 47 448,0

251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 47 448,0

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

47 448,0

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

19 559,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 16 059,0

019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 16 059,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 3 500,0

028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер

3 500,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 99 980,0

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 99 980,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 57 502,0

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

57 502,0

272 Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы 36 732,0

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

36 732,0

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 5 746,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5 746,0

12 Көлiк және коммуникация 7 723 016,0

1 Автомобиль көлiгi 7 513 703,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

7 513 703,0

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 400 483,0

003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1 807 955,0

007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму 
трансферттері

2 246 009,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 059 256,0

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 209 313,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

209 313,0

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 764,0

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

155 549,0

13 Басқалар 3 728 723,5

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 897 796,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 897 796,0

051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамыту

897 796,0

9 Басқалар 2 830 927,5

257 Облыстың қаржы басқармасы 144 419,0

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 144 419,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 2 503 653,5

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

131 259,0

008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 2 372 394,5

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы

94 655,0

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-
инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

94 655,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 88 200,0

084 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 
моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға 
берілетін нысаналы даму трансферттері

88 200,0

14 Борышқа  қызмет көрсету 95,0

1 Борышқа  қызмет көрсету 95,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 95,0
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016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 
қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

95,0

15 Трансферттер 21 460 194,0

1 Трансферттер 21 460 194,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 21 460 194,0

007 Субвенциялар 21 460 194,0

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 243 641,0

Бюджеттік кредиттер 603 000,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 603 000,0

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы 
өзге де қызметтер

603 000,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы

603 000,0

006 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

603 000,0

Санаты
         Сыныбы
                     Iшкi сыныбы
                                 Ерекшелігі

Сомасы, 
мың теңге

Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -243 641,0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 243 641,0

Мәслихаттың
2016 жылғы 24 наурыздағы № 8
шешіміне 3 - қосымша

Мәслихаттың
2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 467
шешіміне 3 - қосымша

Қостанай облысының 2018 жылға арналған облыстық бюджеті

Санаты
           Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы,  
мың теңге

Атауы
I. Кірістер 98 712 789,0

1 Салықтық түсімдер 6 478 451,0
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 

салықтар
6 478 451,0

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін 
түсімдер

6 477 131,0

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

1 320,0

2 Салықтық емес түсiмдер 302 905,0
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 97 625,0

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 30 144,0
3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 

дивидендтер
13 690,0

4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу 
үлесіне кірістер

1 454,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 51 027,0
6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін 

сыйақылар
1 310,0

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

3 572,0

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

3 572,0

03 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды 
өткізуден түсетін ақша түсімдері

63,0

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік 
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды 
өткізуден түсетін ақша түсімдері

63,0

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

681,0

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

681,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 200 964,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 200 964,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 11 197,0
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік 

мүлікті сату
11 197,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 11 197,0
4 Трансферттердің түсімдері 91 920 236,0

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 
трансферттер

17 245 176,0

2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 17 245 176,0
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 

трансферттер
74 675 060,0

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 74 675 060,0

110 Облыс мәслихатының аппараты 52 043,0
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер  
52 043,0

120 Облыс әкімінің аппараты 851 407,0
001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 753 391,0
013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз 

ету
98 016,0

282 Облыстың тексеру комиссиясы 183 373,0
001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер 
183 373,0

2 Қаржылық қызмет 188 425,0
257 Облыстың қаржы басқармасы 165 150,0

001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

159 007,0

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

6 143,0

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 23 275,0
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

21 256,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 019,0
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 132 319,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 132 319,0
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін 

қалыптастыру мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

132 319,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 54 830,0
269 Облыстың дін істері басқармасы 54 830,0

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

22 751,0

005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 32 079,0
02 Қорғаныс 122 958,0

1 Әскери мұқтаждар 82 111,0
120 Облыс әкімінің аппараты 82 111,0

010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 51 521,0
011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық 

қорғаныс
30 590,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 40 847,0
287 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, азаматтық қорғаныс 
саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы

40 847,0

003 Облыс ауқымындағы азаматтық қорғаныстың іс-шаралары 8 915,0
004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және 

оларды жою
31 932,0

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

6 456 546,0

1 Құқық қорғау қызметi 6 456 546,0
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 

органы
6 456 546,0

001 Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және қауіпсіздікті сақтауды 
қамтамасыз ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

6 283 879,0

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 5 303,0
013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды 

орналастыру қызметтері
58 215,0

014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды 
ұйымдастыру 

61 183,0

015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 47 966,0
04 Бiлiм беру 9 133 897,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 357 986,0
261 Облыстың білім басқармасы 1 806 386,0

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім 
беру

1 270 562,0

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды 
балаларға жалпы білім беру

535 824,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 551 600,0
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім 

беру
551 600,0

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 5 868 529,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 219 239,0

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау

219 239,0

261 Облыстың білім басқармасы 5 649 290,0
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар 

даярлау
5 649 290,0

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 110 066,0
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 

органы
98 870,0

007 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 98 870,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 11 196,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 11 196,0
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 797 316,0

261 Облыстың білім басқармасы 797 316,0
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
128 110,0

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру 
жүйесін ақпараттандыру

24 341,0

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен 
оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу

12 018,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу

299 927,0

011 Балалар мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын зерттеу 
және халыққа психологиялық-медициналық-педагогикалық 
консультациялық көмек көрсету

53 865,0

029 Әдістемелік жұмыс 39 659,0
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  

трансферттер 
239 396,0

05 Денсаулық сақтау 10 611 285,0
2 Халықтың денсаулығын қорғау 1 437 310,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 437 310,0
005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 

құрамдауыштары мен препараттарын өндіру
920 497,0

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 375 220,0

Функционалдық топ
            Кiшi функция
                      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
                                 Бағдарлама

Сомасы,  
мың теңге

Атауы
II. Шығындар 98 712 693,0

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 462 397,0
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын 

өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
1 086 823,0



1113 мамыр 2016 жыл

007 Салауатты өмір салтын насихаттау 141 593,0
3 Мамандандырылған медициналық көмек 5 614 450,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5 614 450,0
009 Туберкулез, жұқпалы аурулар, психикалық күйзеліс және 

мінез-құлқының  бұзылуынан, оның ішінде психикаға белсенді 
әсер ететін заттарды қолдануға байланысты, зардап шегетін 
адамдарға медициналық көмек көрсету

4 994 762,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету

242 103,0

027 Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды 
және басқа медициналық иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

129 416,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 

248 169,0

4 Емханалар 2 077 142,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 077 142,0

014 Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде 
дәрілік заттармен және балаларға арналған және емдік 
тағамдардың арнаулы  өнімдерімен қамтамасыз ету

813 831,0

039 Аудандық маңызы бар және ауыл денсаулық сақтау 
субъектілерінің  медициналық көмекті және  амбулаториялық-
емханалық көмекті халыққа тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде көрсетуі

1 005 444,0

045 Азаматтардың жекелеген санаттарын дәрілік заттармен 
амбулаториялық емдеу деңгейінде жеңілдетілген жағдайда  
қамтамасыз ету

257 867,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 1 021 963,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 021 963,0

011 Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін және 
аудандық маңызы бар және ауылдың денсаулық сақтау 
субъектілері көрсететін медициналық көмекті қоспағанда, жедел 
медициналық көмек көрсету және санитариялық авиация

949 749,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 72 214,0
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 460 420,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 460 420,0
001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
133 870,0

008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған 
қарсы күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру

174 609,0

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 100 182,0
016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін 

және жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету
20 927,0

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық 
қызметтер

30 832,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 495 638,0
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 2 940 301,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

1 975 390,0

002 Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

676 656,0

013 Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде 
(ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 
орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету

876 008,0

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде 
мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 

144 646,0

015 Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында психоневрологиялық 
патологиялары бар мүгедек балалар үшін арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

278 080,0

261 Облыстың білім басқармасы 964 911,0
015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды әлеуметтік қамсыздандыру
923 592,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 41 319,0
2 Әлеуметтiк көмек 348 513,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

348 513,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 348 513,0
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
206 824,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

153 103,0

001 Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету  және 
халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

149 396,0

044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 3 707,0
270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 53 721,0

001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

53 721,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 988 720,0
1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 639 990,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 639 990,0
014 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 

коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

980 251,0

027 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, 
дамытуға және (немесе) жайластыруға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

659 739,0

2 Коммуналдық шаруашылық 2 348 730,0
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы
2 348 730,0

001 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер 

78 177,0

010 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

1 951 403,0

032 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын 
сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті 
жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау 

319 150,0

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 376 366,0
1 Мәдениет саласындағы қызмет 1 072 617,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 1 072 617,0
001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
54 346,0

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 84 159,0
005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 

қамтамасыз ету
231 166,0

007 Театр және музыка өнерін қолдау 702 946,0
2 Спорт 2 169 148,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 2 169 148,0
001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
60 216,0

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 28 585,0
003 Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама 

командаларының  мүшелерін дайындау және республикалық 
және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы 

1 933 427,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

146 920,0

3 Ақпараттық кеңiстiк 896 632,0
259 Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы 277 778,0

001 Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

27 782,0

002 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 249 996,0
262 Облыстың мәдениет басқармасы 240 649,0

008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 240 649,0
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 304 477,0

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  304 477,0
264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 73 728,0

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

37 428,0

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

36 300,0

4 Туризм 9 904,0
266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
9 904,0

021 Туристік қызметті реттеу 9 904,0
9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 

жөнiндегi өзге де қызметтер
228 065,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 121 259,0
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
121 259,0

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 106 806,0
001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі 

қызметтер
30 005,0

005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 76 801,0
09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 49 870,0

1 Отын және энергетика 49 870,0
279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

басқармасы
49 870,0

011 Аудандарың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
жылу-энергетикалық жүйесін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

49 870,0

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

21 256 603,0

1 Ауыл шаруашылығы 20 298 736,0
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 20 225 614,0

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

134 082,0

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 420 803,0
014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу 

бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау
1 546,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 895,0
020 Басым дақылдарды өндіруді субсидиялау арқылы өсімдік 

шаруашылығы өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды 
және көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті 
жанар-жағармай материалдары мен басқа да тауар-материалдық 
құндылықтардың құнын арзандатуды субсидиялау

5 938 716,0

041 Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өсімдіктерді қорғау 
мақсатында ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған 
гербицидтердің, биоагенттердің (энтомофагтардың) және 
биопрепараттардың құнын арзандату

4 904 752,0

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық 
және себу сапаларын анықтау 

96 218,0

046 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл 
шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары 
мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу

1 086,0

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын 
субсидиялау

4 669 073,0

053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын 
арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды 
субсидиялау

4 054 443,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 73 122,0
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
36 226,0

030 Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен 
диагностикасына арналған ветеринариялық препараттарды, 
олардың профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және 
аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті 
атқарушы органдарына тасымалдауды (жеткізуді) ұйымдастыру

36 896,0

3 Орман шаруашылығы 723 510,0
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы
723 510,0

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 708 035,0
006 Жануарлар дүниесін қорғау 15 475,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 164 638,0
254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы
164 638,0

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

85 988,0

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 78 650,0
6 Жер қатынастары 48 796,0

251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 48 796,0
001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 
48 796,0

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

20 923,0
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255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 17 183,0

019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі 
қызметтер

17 183,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 3 740,0
028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды 

тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер
3 740,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 103 239,0
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 103 239,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 59 517,0
001 Жергілікті деңгейде құрлыс саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
59 517,0

272 Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы 37 902,0
001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
37 902,0

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 5 820,0
001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау 

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5 820,0

12 Көлiк және коммуникация 5 957 002,0
1 Автомобиль көлiгi 5 733 149,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы

5 733 149,0

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 111 111,0
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1 933 501,0
007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне 

көлік инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму 
трансферттері

486 285,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді мекендердің 
көшелерін күрделі және орташа жөндеу

2 202 252,0

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 223 853,0
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы
223 853,0

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

57 501,0

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау

166 352,0

13 Басқалар 11 933 500,0
9 Басқалар 11 933 500,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 150 644,0
012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 150 644,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 11 684 754,0

В соответствии со статьей 106 Бюджетного 
кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 
года  Костанайский  областной маслихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата от 11 декабря 2015 
года №  467 «Об областном бюджете Костанайской 
области на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации нормативных 
правовых актов № 6061, опубликовано 26 декабря 
2015 года в газете «Костанайские новости») 
следующие изменения и дополнения:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Костанайской области 

на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 
и 3 соответственно,  в том числе на 2016 год  в 
следующих объемах:

1) доходы – 153400676,8 тысячи тенге, в том 
числе по:

налоговым поступлениям – 6299428,0 тысяч 
тенге;

неналоговым поступлениям – 281796,0 тысяч 
тенге;

поступления от продажи основного капитала 
–9780,0 тысяч тенге;

поступлениям трансфертов –146809672,8 
тысячи тенге; 

2) затраты –153905493,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –  5084166,0 

тысяч тенге,  в том числе: 
бюджетные кредиты –  5983418,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 899252,0 

тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми 

активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5588982,4 

тысячи тенге;
6) финансирование дефицита  (использование 

профицита) бюджета – 5588982,4 тысячи тенге.»;
пункт 6 дополнить подпунктами 27), 28), 29) 

следующего содержания:
«27) распределение сумм целевых текущих 

трансфертов областным бюджетам, бюджетам 
городов Астаны и Алматы на субсидирование 
процентной ставки по кредитам и лизинговым 
обязательствам в рамках направления по финан-
совому  оздоровлению субъектов агропромыш лен-
ного комплекса;

28) распределение сумм целевых текущих 
трансфертов областным бюджетам, бюджетам 
городов Астаны и Алматы на поддержку частного 
предпринимательства в регионах;

29) распределение сумм целевых текущих 
трансфертов областным бюджетам, бюджетам 
городов Астаны и Алматы на содержание штатной 
численности местных исполнительных органов, 
осуществляющих контроль за безопасной 
эксплуатацией опасных технических устройств 
объектов жилищно-коммунального хозяйства.»;

приложения 1, 2, 3 к указанному решению 
изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 
января 2016 года.

Председатель  сессии Т. Булгацевич
Секретарь Костанайского областного 

маслихата С.Ещанов.

Зарегистрировано в реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов 28 
марта  2016 г. под №6246.

Решение Костанайского областного маслихата №8 от 24 марта 2016 г.
О внесении изменений и дополнений в решение маслихата  

от 11 декабря 2015 года № 467 «Об областном бюджете  
Костанайской   области  на 2016-2018 годы»       

Приложение 1
к решению маслихата 
от 24 марта 2016 года № 8

Приложение 1
к решению маслихата 
от 11 декабря 2015 года № 467

Областной бюджет Костанайской области на 2016 год

Категория
         Класс
                  Подкласс

Сумма,  
тысяч тенге 

 Наименование
I. Доходы 153 400 676,8

1 Налоговые поступления 6 299 428,0
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 6 299 428,0

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 6 298 275,0
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 

деятельности
1 153,0

2 Неналоговые поступления 281 796,0
01 Доходы от государственной собственности 90 496,0

1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 26 329,0
3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся  в 

государственной собственности
11 957,0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в 
государственной собственности

1 270,0

5 «Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности»

44 569,0

6 Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских 
счетах

1 144,0

Функциональная группа
          Функциональная подгруппа
                  Администратор бюджетных программ
                            Программа

Сумма,  
тысяч тенге

Наименование
II. Затраты 153 905 493,2

01 Государственные услуги общего характера 1 560 356,4
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 

общие функции  государственного управления
1 118 604,6

110 Аппарат маслихата области 57 266,1
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 56 166,1
003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0

120 Аппарат акима области 860 636,2
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 742 227,1
004 Капитальные расходы государственного органа 16 864,1
009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного 

значения, сел, поселков, сельских округов
6 906,0

013 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 94 639,0
282 Ревизионная комиссия области 200 702,3

001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области 183 748,8
003 Капитальные расходы государственного органа 16 953,5

2 Финансовая  деятельность 217 004,2
257 Управление финансов области 181 977,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
исполнения местного бюджета и управления коммунальной 
собственностью

175 511,1

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

5 366,0

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-
ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

140 194,0

008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 11 544 560
266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 

басқармасы
98 102,0

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік және индустриалдық-
инновациялық  қызметті дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

98 102,0

14 Борышқа  қызмет көрсету 57,0
1 Борышқа  қызмет көрсету 57,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 57,0
016 Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен 

қарыздар бойынша сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету 

57,0

15 Трансферттер 19 764 615,0
1 Трансферттер 19 764 615,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 19 764 615,0
007 Субвенциялар 19 764 615,0

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -671 163,0
Бюджеттік кредиттер 603 000,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 603 000,0
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 

салаларындағы өзге де қызметтер
603 000,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы

603 000,0

006 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру

603 000,0

Санаты
           Сыныбы
                      Iшкi сыныбы
                                Ерекшелігі

Сомасы,  
мың теңге

Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 274 163,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 274 163,0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 274 163,0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 1 274 163,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) 671 259,0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) -671 259,0

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 5 227,0

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

3 120,0

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

3 120,0

03 Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

55,0

1 Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

55,0

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

594,0

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

594,0

06 Прочие неналоговые поступления 187 531,0
1 Прочие неналоговые поступления 187 531,0

3 Поступления от продажи основного капитала 9 780,0
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями
9 780,0

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

9 780,0

4 Поступления  трансфертов 146 809 672,8
01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 23 784 618,8

2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 23 784 618,8
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 123 025 054,0

1 Трансферты из республиканского бюджета 123 025 054,0
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013 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
718 Управление государственных закупок области 35 027,1

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

32 274,1

003 Капитальные расходы государственного органа 2 753,0
5 Планирование и статистическая деятельность 163 358,5

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 163 358,5
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования

154 158,5

005 Капитальные расходы государственного органа 4 200,0
061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных 

инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе 
концессии

5 000,0

9 Прочие государственные услуги общего характера 61 389,1
269 Управление по делам религий области 61 389,1

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
религиозной деятельности на местном уровне

26 025,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 34 264,0

02 Оборона 119 359,0
1 Военные нужды 83 584,0

120 Аппарат акима области 83 584,0
010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 46 185,0
011 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 

областного масштаба
37 399,0

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 35 775,0
287 Территориальный орган, уполномоченных органов в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

35 775,0

003 Мероприятия гражданской обороны областного масштаба 7 888,0
004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 

масштаба
27 887,0

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

6 224 184,1

1 Правоохранительная деятельность 6 193 346,1
252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 

областного бюджета
6 193 346,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на 
территории области

5 996 359,1

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка 4 632,0
006 Капитальные расходы государственного органа 32 000,0
013 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  

жительства и документов
56 255,0

014 Организация  содержания лиц, арестованных в административном 
порядке

55 320,0

015 Организация содержания служебных животных 44 880,0
024 Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении 

кризисной ситуации 
3 900,0

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 30 838,0
120 Аппарат акима области 30 838,0

015 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на содержание штатной численности отделов 
регистрации актов гражданского состояния

30 838,0

04 Образование 15 846 926,7
1 Дошкольное воспитание и обучение 4 563 596,0

261 Управление образования области 3 954 536,0
027 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 

областного значения) на реализацию государственного 
образовательного заказа в дошкольных организациях образования

3 954 536,0

271 Управление строительства области 609 060,0
007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на строительство и реконструкцию объектов 
дошкольного воспитания и обучения

609 060,0

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 777 098,4
261 Управление образования области 2 008 344,2

003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам

1 427 272,6

006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования

581 071,6

271 Управление строительства области 133 728,0
079 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на строительство и реконструкцию объектов  
начального, основного среднего и общего среднего образования

133 728,0

285 Управление физической культуры и спорта области 635 026,2
006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 635 026,2

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 7 515 733,4
253 Управление здравоохранения области 290 805,4

043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования

290 805,4

261 Управление образования области 7 224 928,0
024 Подготовка специалистов в организациях технического и 

профессионального образования
7 224 928,0

5 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 9 779,0
253 Управление здравоохранения области 9 779,0

003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 9 779,0
9 Прочие услуги в области образования 980 719,9

261 Управление образования области 980 719,9
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области образования 
143 777,1

004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 

27 669,2

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для областных государственных учреждений 
образования 

11 104,0

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба

304 568,6

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

69 766,8

029 Методическая работа 42 179,2
067 Капитальные расходы подведомственных государственных 

учреждений и организаций
6 100,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 375 555,0
05 Здравоохранение 30 499 445,2

2 Охрана здоровья населения 1 490 674,3
253 Управление здравоохранения области 1 412 061,0

005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных 
организаций здравоохранения

868 901,2

006 Услуги по охране материнства и детства 400 024,6
007 Пропаганда здорового образа жизни 143 135,2

271 Управление строительства области 78 613,3
038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 78 613,3

3 Специализированная медицинская помощь 10 946 960,0
253 Управление здравоохранения области 10 946 960,0

009 Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, 
инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ

4 487 916,0

019 Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными 
препаратами

480 419,0

020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими 
препаратами

930 455,0

021 Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами 287 755,0
022 Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической 

почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными 
заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также 
больных после трансплантации органов

611 596,0

026 Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией 523 544,0
027 Централизованный закуп и хранение вакцин и других 

медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

1 212 278,0

036 Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым 
инфарктом миокарда

39 822,0

046 Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

2 373 175,0

4 Поликлиники 15 600 398,8
253 Управление здравоохранения области 15 600 398,8

014 Обеспечение лекарственными средствами и специализированными 
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий 
населения на амбулаторном уровне

710 831,0

038 Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи

294 755,0

039 Оказание медицинской помощи населению субъектами 
здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-
поликлинической помощи в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи

14 178 401,8

045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях 
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

416 411,0

5 Другие виды медицинской помощи 928 021,2
253 Управление здравоохранения области 928 021,2

011 Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, 
за исключением оказываемой за счет средств республиканского 
бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села 

853 940,0

029 Областные базы спецмедснабжения 74 081,2
9 Прочие услуги в области здравоохранения 1 533 390,9

253 Управление здравоохранения области 1 532 989,7
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области здравоохранения
149 710,1

008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан

423 007,2

013 Проведение патологоанатомического вскрытия 111 307,4
016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за 

пределы населенного пункта на лечение
18 277,0

018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 29 502,0
033 Капитальные расходы медицинских  организаций здравоохранения 801 186,0

271 Управление строительства области 401,2
083 Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских 

пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках 
Дорожной карты занятости 2020

401,2

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 3 945 302,4
1 Социальное обеспечение 3 163 580,2

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 2 106 369,6
002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых 

и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) 
общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в 
центрах социального обслуживания

680 404,2

013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

959 573,8

014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных 
центрах

148 336,4

015 Предоставление специальных социальных услуг для детей-
инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских 
психоневрологических медико-социальных учреждениях 
(организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, 
в центрах социального обслуживания

291 493,2

047 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на внедрение обусловленной денежной 
помощи по проекту Өрлеу

26 562,0

261 Управление образования области 1 041 471,2
015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей
997 852,0

037 Социальная реабилитация 43 619,2
271 Управление строительства области 15 739,4

039 Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения 15 739,4
2 Социальная помощь 240 284,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 240 284,0
003 Социальная поддержка инвалидов 240 284,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения

541 438,2

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 431 681,1
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных 
программ для населения

157 806,1

007 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
017 Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов 

областного значения)  на введение стандартов оказания 
специальных социальных услуг

25 403,0

018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях

23 194,0

044 Реализация миграционных мероприятий на местном уровне 3 830,0
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045 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 

областного значения) на реализацию Плана мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

202 952,0

053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным 
имплантам

14 898,0

067 Капитальные расходы подведомственных государственных 
учреждений и организаций

1 300,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 198,0
263 Управление внутренней политики области 35 792,0

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

35 792,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области

11 385,0

045 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на реализацию Плана мероприятий по 
обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы

11 385,0

270 Управление по инспекции труда области 62 580,1
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

регулирования трудовых отношений на местном уровне
61 480,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 447 139,1

1 Жилищное хозяйство 3 271 457,0
253 Управление здравоохранения области 7 116,0

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

7 116,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области

6 380,0

042 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

6 380,0

261 Управление образования области 116 590,0
062 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости  2020

113 828,0

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

2 762,0

262 Управление культуры области 39 921,0
015 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

17 129,0

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

22 792,0

271 Управление строительства области 3 094 594,0
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на проектирование и (или) строительство,   
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

164 326,0

027 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на проектирование, развитие и (или) 
обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры 

2 930 268,0

285 Управление физической культуры и спорта области 6 856,0
009 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

6 856,0

2 Коммунальное хозяйство 3 175 682,1
271 Управление строительства области 1 538 151,0

058 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения в сельских населенных пунктах

1 538 151,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 1 637 531,1
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
87 302,1

004 Газификация населенных пунктов 109 059,0
010 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

627 444,0

014 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие коммунального хозяйства

114 094,0

032 Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой воды из 
особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, 
являющихся безальтернативными источниками питьевого 
водоснабжения  

699 632,0

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 6 739 672,4
1 Деятельность в области культуры 1 252 632,5

262 Управление культуры области 1 252 632,5
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области культуры 
60 071,1

003 Поддержка культурно-досуговой работы 85 050,2
005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа 

к ним
282 489,2

007 Поддержка театрального и музыкального искусства 821 822,0
011 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных 

учреждений и организаций
2 100,0

2 Спорт 4 282 532,7
271 Управление строительства области 2 855,2

017 Развитие объектов спорта 2 855,2
285 Управление физической культуры и спорта области 4 279 677,5

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

70 350,1

002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 25 087,0
003 Подготовка и участие членов областных сборных команд по 

различным видам спорта на республиканских и международных 
спортивных соревнованиях

3 508 948,4

005 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных 

учреждений и организаций
800,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 673 392,0
3 Информационное пространство 971 933,0

259 Управление архивов и документации области 332 096,1
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

по управлению архивным делом
30 199,1

002 Обеспечение сохранности архивного фонда 300 797,0
005 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0

262 Управление культуры области 293 104,8
008 Обеспечение функционирования областных библиотек 293 104,8

263 Управление внутренней политики области 265 942,0

007 Услуги по проведению государственной информационной политики 265 942,0
264 Управление по развитию языков области 80 790,1

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

43 668,1

002 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 36 022,0
003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0

4 Туризм 8 651,0
266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития области
8 651,0

021 Регулирование туристской деятельности 8 651,0
9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и 

информационного пространства
223 923,2

263 Управление внутренней политики области 122 477,1
001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 

местном уровне 
121 377,1

005 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
283 Управление по вопросам молодежной политики области 101 446,1

001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 33 169,1
003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 67 177,0

09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1 835 505,0
1 Топливо и энергетика 760 184,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 760 184,0
011 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на развитие теплоэнергетической системы
12 000,0

081 Организация и проведение поисково-разведочных работ на 
подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения 
населенных пунктов

748 184,0

9 Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и 
недропользования

1 075 321,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 1 075 321,0
071 Развитие газотранспортной системы 1 075 321,0

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

24 952 151,6

1 Сельское хозяйство 23 753 815,2
255 Управление сельского хозяйства области 23 643 035,1

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

165 151,1

002 Поддержка семеноводства 367 549,0
003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
1 350,0

018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4 276,0
020 Субсидирование повышения урожайности и качества продукции 

растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, 
путем субсидирования производства приоритетных культур    

5 187 105,0

041 Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, 
биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для 
обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений

4 284 000,0

045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и 
посадочного материала

84 041,0

046 Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, 
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

951,0

047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических)

4 085 547,0

049 Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп 
сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее 
глубокой переработки

355 374,0

053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства 

3 532 766,0

054 Субсидирование заготовительным организациям в сфере 
агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную 
стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога 
на добавленную стоимость

35 400,0

055 Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым 
обязательствам в рамках направления по финансовому 
оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса

5 538 425,0

719 Управление ветеринарии области 110 780,1
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в сфере ветеринарии
78 405,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
030 Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 

профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, 
услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения 
и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам 
районов (городов областного значения)

31 275,0

3 Лесное хозяйство 813 812,1
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
813 812,1

005 Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение 795 808,1
006 Охрана животного мира 18 004,0

5 Охрана окружающей среды 167 876,1
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
167 876,1

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне

96 980,1

008 Мероприятия по охране окружающей среды 68 696,0
013 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных 

учреждений и организаций
1 100,0

6 Земельные отношения 101 607,2
251 Управление земельных отношений области 55 957,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории области

54 857,1

010 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
725 Управление по контролю за использованием и охраной земель 

области
45 650,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в сфере контроля за использованием и охраной земель

44 550,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  

хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
115 041,0

255 Управление сельского хозяйства области 15 008,0
019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 15 008,0
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719 Управление ветеринарии области 100 033,0
028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 

временного хранения
3 270,0

052 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на содержание подразделений местных 
исполнительных органов агропромышленного комплекса

96 763,0

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

262 665,3

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 262 665,3
271 Управление строительства области 167 094,1

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

65 707,1

005 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
114 Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов 100 287,0

272 Управление архитектуры и градостроительства области 42 179,1
001 Услуги по реализации государственной политики  в области 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
41 079,1

004 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
724 Управление государственного архитектурно-строительного контроля 

области
53 392,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

52 292,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
12 Транспорт и коммуникации 11 780 696,8

1 Автомобильный транспорт 10 061 069,7
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

области
10 061 069,7

002 Развитие транспортной инфраструктуры 1 253 888,7
003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 6 232 420,1
007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
2 242 835,0

025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов

331 925,9

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 1 719 627,1
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 1 719 627,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в области транспорта и коммуникаций 

61 598,1

005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) сообщениям

145 638,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 1 512 391,0
13 Прочие 23 632 462,4

3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 4 278 625,8
266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития области
2 294 741,0

005 Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

30 000,0

010 Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

2 039 471,0

011 Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу 
в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020»

225 270,0

271 Управление строительства области 1 983 884,8
051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

1 983 884,8

9 Прочие 19 353 836,6
257 Управление финансов области 19 127 680,0

012 Резерв местного исполнительного органа области 131 578,0
048 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 

областного значения) на повышение уровня оплаты труда 
административных государственных служащих

1 250 550,0

055 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) для перехода на новую модель системы 
оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных 
бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые 
условия труда к должностным окладам

11 770 178,0

056 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных 
бюджетов и экономической стабильности регионов

5 975 374,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 118 621,5
003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 

экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных проектов, 
консультативное сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных проектов

118 621,5

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области

107 535,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития предпринимательства и индустриально-
инновационной деятельности

106 435,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1 100,0
14 Обслуживание долга 102,0

1 Обслуживание долга 102,0
257 Управление финансов области 102,0

016 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 
вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского 
бюджета

102,0

15 Трансферты 20 059 524,8
1 Трансферты 20 059 524,8

257 Управление финансов области 20 059 524,8
007 Субвенции 19 808 714,0
011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых 

трансфертов
156 489,9

017 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых 
трансфертов

2 635,0

024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи 
с передачей функций государственных органов из нижестоящего 
уровня государственного управления в вышестоящий

85 776,0

053 Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых 
трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет 
целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

5 909,9

III. Чистое  бюджетное кредитование 5 084 166,0
Бюджетные кредиты 5 983 418,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 283 000,0
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 

обеспечения
1 283 000,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области

1 283 000,0

006 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020

1 283 000,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 054 219,0
1 Жилищное хозяйство 4 054 219,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области

4 054 219,0

046 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на 
реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и 
водоотведения

4 054 219,0

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

477 225,0

1 Сельское хозяйство 477 225,0
258 Управление экономики и бюджетного планирования области 477 225,0

007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для 
реализации мер социальной поддержки специалистов

477 225,0

13 Прочие 168 974,0
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита 

конкуренции
168 974,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области

168 974,0

069 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в 
моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах

168 974,0

Категория
        Класс
                 Подкласс
                           Специфика

Сумма,  
тысяч тенге

Погашение бюджетных кредитов 899 252,0
5 Погашение бюджетных кредитов 899 252,0

01 Погашение бюджетных кредитов 899 252,0
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 

бюджета
899 252,0

V. Дефицит (профицит)  бюджета -5 588 982,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 588 982,4

Приложение 2
к решению маслихата 
от 24 марта 2016 года № 8

Приложение 2
к решению маслихата 
от 11 декабря 2015 года № 467

Областной бюджет Костанайской области на 2017 год

Категория
          Класс
                      Подкласс

Сумма, 
тысяч тенге

 Наименование
I. Доходы 95 872 504,0

1 Налоговые поступления 7 034 799,0
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 7 034 799,0

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 7 033 565,0
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 

деятельности
1 234,0

2 Неналоговые поступления 283 088,0
01 Доходы от государственной собственности 91 238,0

1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 28 172,0
3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся  в 

государственной собственности
12 794,0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в 
государственной собственности

1 359,0

5 «Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности»

47 689,0

6 Вознаграждения за размещение бюджетных средств на 
банковских счетах

1 224,0

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

3 338,0

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

3 338,0

03 Поступления денег от проведения государственных 
закупок, организуемых государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета

59,0

1 Поступления денег от проведения государственных 
закупок, организуемых государственными учреждениями, 
финансируемыми из государственного бюджета

59,0

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

636,0

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

636,0

06 Прочие неналоговые поступления 187 817,0
1 Прочие неналоговые поступления 187 817,0

3 Поступления от продажи основного капитала 10 465,0
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями
10 465,0

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

10 465,0

4 Поступления  трансфертов 88 544 152,0
01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 22 789 817,0

2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 22 789 817,0
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 65 754 335,0

1 Трансферты из республиканского бюджета 65 754 335,0

Функциональная группа
         Функциональная подгруппа
                     Администратор бюджетных программ
                               Программа

Сумма,  
тысяч тенге

Наименование
II. Затраты 95 872 504,0

01 Государственные услуги общего характера 1 393 387,0
1 Представительные, исполнительные и другие органы, 

выполняющие общие функции  государственного управления
1 033 484,0



13 мамыр 2016 жыл 16
110 Аппарат маслихата области 50 401,0

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 50 401,0
003 Капитальные расходы государственного органа 

120 Аппарат акима области 805 645,0
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 713 922,0
013 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 91 723,0

282 Ревизионная комиссия области 177 438,0
001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии 

области 
177 438,0

2 Финансовая  деятельность 179 370,0
257 Управление финансов области 156 507,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
исполнения местного бюджета и управления коммунальной 
собственностью

150 766,0

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

5 741,0

718 Управление государственных закупок области 22 863,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

государственных закупок на местном уровне
20 810,0

003 Капитальные расходы государственного органа 2 053,0
5 Планирование и статистическая деятельность 129 183,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 129 183,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования

129 183,0

9 Прочие государственные услуги общего характера 51 350,0
269 Управление по делам религий области 51 350,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
религиозной деятельности на местном уровне

22 155,0

005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 29 195,0
02 Оборона 116 118,0

1 Военные нужды 77 893,0
120 Аппарат акима области 77 893,0

010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 48 412,0
011 Подготовка территориальной обороны и территориальная 

оборона областного масштаба
29 481,0

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 38 225,0
287 Территориальный орган, уполномоченных органов в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

38 225,0

003 Мероприятия гражданской обороны областного масштаба 8 375,0
004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 

областного масштаба
29 850,0

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

6 439 556,0

1 Правоохранительная деятельность 6 439 556,0
252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 

областного бюджета
6 439 556,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на 
территории области

6 103 617,0

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка 4 956,0
006 Капитальные расходы государственного органа 169 119,0
013 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  

жительства и документов
57 022,0

014 Организация  содержания лиц, арестованных в административном 
порядке

59 691,0

015 Организация содержания служебных животных 45 151,0
04 Образование 9 368 864,0

1 Дошкольное воспитание и обучение 405 071,0
271 Управление строительства области 405 071,0

007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на строительство и реконструкцию объектов 
дошкольного воспитания и обучения

405 071,0

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 284 512,0
261 Управление образования области 1 745 976,0

003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам

1 228 071,0

006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования

517 905,0

285 Управление физической культуры и спорта области 538 536,0
006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 538 536,0

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 5 677 391,0
253 Управление здравоохранения области 217 226,0

043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования

217 226,0

261 Управление образования области 5 460 165,0
024 Подготовка специалистов в организациях технического и 

профессионального образования
5 460 165,0

5 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 107 168,0
252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 

областного бюджета
96 704,0

007 Повышение квалификации и переподготовка кадров 96 704,0
253 Управление здравоохранения области 10 464,0

003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 10 464,0
9 Прочие услуги в области образования 894 722,0

261 Управление образования области 894 722,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области образования 
124 406,0

004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 

23 527,0

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для областных государственных учреждений 
образования 

11 232,0

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба

289 897,0

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

52 064,0

029 Методическая работа 38 333,0
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 355 263,0

05 Здравоохранение 10 186 619,0
2 Охрана здоровья населения 1 377 472,0

253 Управление здравоохранения области 1 377 472,0

005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных 
организаций здравоохранения

875 638,0

006 Услуги по охране материнства и детства 366 719,0
007 Пропаганда здорового образа жизни 135 115,0

3 Специализированная медицинская помощь 5 412 143,0
253 Управление здравоохранения области 5 412 143,0

009 Оказание медицинской помощи лицам, страдающим 
туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, в том числе 
связанные с употреблением психоактивных веществ

4 832 995,0

020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими 
препаратами

226 264,0

027 Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

120 950,0

046 Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

231 934,0

4 Поликлиники 1 966 214,0
253 Управление здравоохранения области 1 966 214,0

014 Обеспечение лекарственными средствами и 
специализированными продуктами детского и лечебного питания 
отдельных категорий населения на амбулаторном уровне

760 589,0

039 Оказание медицинской помощи населению субъектами 
здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-
поликлинической помощи в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи

964 628,0

045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях 
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

240 997,0

5 Другие виды медицинской помощи 982 165,0
253 Управление здравоохранения области 982 165,0

011 Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, 
за исключением оказываемой за счет средств республиканского 
бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села 

912 390,0

029 Областные базы спецмедснабжения 69 775,0
9 Прочие услуги в области здравоохранения 448 625,0

253 Управление здравоохранения области 448 625,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области здравоохранения
130 308,0

008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан

169 129,0

013 Проведение патологоанатомического вскрытия 98 888,0
016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за 

пределы населенного пункта на лечение
19 557,0

018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения

30 743,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 3 366 795,0
1 Социальное обеспечение 2 832 086,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области

1 899 445,0

002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых 
и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) 
общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, 
в центрах социального обслуживания

650 638,0

013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах 
оказания специальных социальных услуг, в центрах социального 
обслуживания

842 331,0

014 Предоставление специальных социальных услуг для 
престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
реабилитационных центрах

139 086,0

015 Предоставление специальных социальных услуг для детей-
инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских 
психоневрологических медико-социальных учреждениях 
(организациях), в центрах оказания специальных социальных 
услуг, в центрах социального обслуживания

267 390,0

261 Управление образования области 932 641,0
015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей
892 704,0

037 Социальная реабилитация 39 937,0
2 Социальная помощь 335 115,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 335 115,0
003 Социальная поддержка инвалидов 335 115,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения

199 594,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 147 220,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области обеспечения занятости и реализации 
социальных программ для населения

143 513,0

270 Управление по инспекции труда области 52 374,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

регулирования трудовых отношений на местном уровне
52 374,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 7 888 652,5
1 Жилищное хозяйство 5 140 182,5

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 83 616,0
042 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

83 616,0

261 Управление образования области 2 692 676,5
062 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости  2020

2 692 676,5

262 Управление культуры области 463 856,0
015 Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

463 856,0

271 Управление строительства области 1 900 034,0
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на проектирование и (или) строительство,   
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

599 918,0

027 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на проектирование, развитие и (или) 
обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры 

1 300 116,0

2 Коммунальное хозяйство 2 748 470,0
271 Управление строительства области 484 392,0

058 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения в сельских населенных пунктах

484 392,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 2 264 078,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
75 719,0
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004 Газификация населенных пунктов 649 501,0
010 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

1 240 587,0

032 Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой воды из особо 
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения  

298 271,0

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 187 159,0
1 Деятельность в области культуры 1 040 075,0

262 Управление культуры области 1 040 075,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в области культуры 
53 024,0

003 Поддержка культурно-досуговой работы 79 939,0
005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 

доступа к ним
226 964,0

007 Поддержка театрального и музыкального искусства 680 148,0
2 Спорт 2 057 927,0

285 Управление физической культуры и спорта области 2 057 927,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне  в сфере физической культуры и спорта
57 765,0

002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 26 777,0
003 Подготовка и участие членов областных сборных команд по 

различным видам спорта на республиканских и международных 
спортивных соревнованиях

1 831 235,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 142 150,0
3 Информационное пространство 863 431,0

259 Управление архивов и документации области 271 114,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне по управлению архивным делом
27 106,0

002 Обеспечение сохранности архивного фонда 244 008,0
262 Управление культуры области 236 240,0

008 Обеспечение функционирования областных библиотек 236 240,0
263 Управление внутренней политики области 284 558,0

007 Услуги по проведению государственной информационной политики 284 558,0
264 Управление по развитию языков области 71 519,0

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

36 545,0

002 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана

34 974,0

4 Туризм 9 256,0
266 Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития области
9 256,0

021 Регулирование туристской деятельности 9 256,0
9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и 

информационного пространства
216 470,0

263 Управление внутренней политики области 115 659,0
001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 

местном уровне 
115 659,0

283 Управление по вопросам молодежной политики области 100 811,0
001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 28 932,0
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 71 879,0

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

19 913 345,0

1 Сельское хозяйство 18 977 563,0
255 Управление сельского хозяйства области 18 907 183,0

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

130 046,0

002 Поддержка семеноводства 393 274,0
014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
1 445,0

018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4 575,0
020 Субсидирование повышения урожайности и качества продукции 

растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных 
работ, путем субсидирования производства приоритетных культур    

5 550 202,0

041 Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости 
гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, 
предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в 
целях защиты растений

4 583 880,0

045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и 
посадочного материала

89 924,0

046 Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, 
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

1 017,0

047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических)

4 363 620,0

053 Субсидирование развития племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции животноводства 

3 789 200,0

719 Управление ветеринарии области 70 380,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном 

уровне в сфере ветеринарии
37 193,0

030 Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, 
услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения 
и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам 
районов (городов областного значения)

33 187,0

3 Лесное хозяйство 711 225,0
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
711 225,0

005 Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение 695 852,0
006 Охрана животного мира 15 373,0

5 Охрана окружающей среды 157 550,0
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
157 550,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне

84 045,0

008 Мероприятия по охране окружающей среды 73 505,0
6 Земельные отношения 47 448,0

251 Управление земельных отношений области 47 448,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

регулирования земельных отношений на территории области
47 448,0

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

19 559,0

255 Управление сельского хозяйства области 16 059,0
019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 16 059,0

719 Управление ветеринарии области 3 500,0
028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 

временного хранения
3 500,0

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность

99 980,0

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 99 980,0
271 Управление строительства области 57 502,0

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

57 502,0

272 Управление архитектуры и градостроительства области 36 732,0
001 Услуги по реализации государственной политики  в области 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
36 732,0

724 Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля области

5 746,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

5 746,0

12 Транспорт и коммуникации 7 723 016,0
1 Автомобильный транспорт 7 513 703,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области

7 513 703,0

002 Развитие транспортной инфраструктуры 1 400 483,0
003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1 807 955,0
007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
2 246 009,0

025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов

2 059 256,0

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 209 313,0
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

области
209 313,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области транспорта и коммуникаций 

53 764,0

005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) сообщениям

155 549,0

13 Прочие 3 728 723,5
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита 

конкуренции
897 796,0

271 Управление строительства области 897 796,0
051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой 

программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

897 796,0

9 Прочие 2 830 927,5
257 Управление финансов области 144 419,0

012 Резерв местного исполнительного органа области 144 419,0
258 Управление экономики и бюджетного планирования области 2 503 653,5

003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических обоснований местных 
бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций 
проектов государственно-частного партнерства, концессионных 
проектов, консультативное сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства и концессионных проектов

131 259,0

008 Расходы на новые инициативы 2 372 394,5
266 Управление предпринимательства и индустриально-

инновационного развития области
94 655,0

001 Услуги по реализации государственной политики на 
местном уровне в области развития предпринимательства и 
индустриально-инновационной деятельности

94 655,0

271 Управление строительства области 88 200,0
084 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных 
проектов в моногородах 

88 200,0

14 Обслуживание долга 95,0
1 Обслуживание долга 95,0

257 Управление финансов области 95,0
016 Обслуживание долга местных исполнительных органов по 

выплате вознаграждений и иных платежей по займам из 
республиканского бюджета

95,0

15 Трансферты 21 460 194,0
1 Трансферты 21 460 194,0

257 Управление финансов области 21 460 194,0
007 Субвенции 21 460 194,0

III. Чистое  бюджетное кредитование 243 641,0
Бюджетные кредиты 603 000,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 603 000,0
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 

обеспечения
603 000,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области

603 000,0

006 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020

603 000,0

Категория
           Класс
                     Подкласс
                               Специфика

Сумма,  
тысяч тенге

Погашение бюджетных кредитов 359 359,0
5 Погашение бюджетных кредитов 359 359,0

01 Погашение бюджетных кредитов 359 359,0
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 

бюджета
359 359,0

V. Дефицит (профицит)  бюджета -243 641,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 243 641,0

Приложение 3
к решению маслихата 
от 24 марта 2016 года № 8

Приложение 3
к решению маслихата 
от 11 декабря 2015 года № 467

Областной бюджет Костанайской области на 2018 год

Категория
         Класс
                  Подкласс

Сумма,  
тысяч тенге 

 Наименование
I. Доходы 98 712 789,0

1 Налоговые поступления 6 478 451,0
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 6 478 451,0

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 6 477 131,0
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4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 

деятельности
1 320,0

2 Неналоговые поступления 302 905,0
01 Доходы от государственной собственности 97 625,0

1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 30 144,0
3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся  в 

государственной собственности
13 690,0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в 
государственной собственности

1 454,0

5 «Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности»

51 027,0

6 Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских 
счетах

1 310,0

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

3 572,0

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

3 572,0

03 Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

63,0

1 Поступления денег от проведения государственных закупок, 
организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета

63,0

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

681,0

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

681,0

06 Прочие неналоговые поступления 200 964,0
1 Прочие неналоговые поступления 200 964,0

3 Поступления от продажи основного капитала 11 197,0
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за 

государственными учреждениями
11 197,0

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями

11 197,0

4 Поступления  трансфертов 91 920 236,0
01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 17 245 176,0

2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 17 245 176,0
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 74 675 060,0

1 Трансферты из республиканского бюджета 74 675 060,0

Функциональная группа
          Функциональная подгруппа
                  Администратор бюджетных программ
                           Программа

Сумма,  
тысяч тенге

Наименование
II. Затраты 98 712 693,0

01 Государственные услуги общего характера 1 462 397,0
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 

общие функции  государственного управления
1 086 823,0

110 Аппарат маслихата области 52 043,0
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 52 043,0

120 Аппарат акима области 851 407,0
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 753 391,0
13 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 98 016,0

282 Ревизионная комиссия области 183 373,0
001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области 183 373,0

2 Финансовая  деятельность 188 425,0
257 Управление финансов области 165 150,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения 
местного бюджета и управления коммунальной собственностью

159 007,0

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

6 143,0

718 Управление государственных закупок области 23 275,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

государственных закупок на местном уровне
21 256,0

003 Капитальные расходы государственного органа 2 019,0
5 Планирование и статистическая деятельность 132 319,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 132 319,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования

132 319,0

9 Прочие государственные услуги общего характера 54 830,0
269 Управление по делам религий области 54 830,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
религиозной деятельности на местном уровне

22 751,0

005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 32 079,0
02 Оборона 122 958,0

1 Военные нужды 82 111,0
120 Аппарат акима области 82 111,0

010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 51 521,0
011 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 

областного масштаба
30 590,0

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 40 847,0
287 Территориальный орган, уполномоченных органов в области 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

40 847,0

003 Мероприятия гражданской обороны областного масштаба 8 915,0
004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 

масштаба
31 932,0

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

6 456 546,0

1 Правоохранительная деятельность 6 456 546,0
252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 

областного бюджета
6 456 546,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на 
территории области

6 283 879,0

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка 5 303,0
013 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  

жительства и документов
58 215,0

014 Организация  содержания лиц, арестованных в административном 
порядке

61 183,0

015 Организация содержания служебных животных 47 966,0
04 Образование 9 133 897,0

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 357 986,0
261 Управление образования области 1 806 386,0

003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам

1 270 562,0

006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования

535 824,0

285 Управление физической культуры и спорта области 551 600,0
006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 551 600,0

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 5 868 529,0
253 Управление здравоохранения области 219 239,0

043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования

219 239,0

261 Управление образования области 5 649 290,0
024 Подготовка специалистов в организациях технического и 

профессионального образования
5 649 290,0

5 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 110 066,0
252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 

областного бюджета
98 870,0

007 Повышение квалификации и переподготовка кадров 98 870,0
253 Управление здравоохранения области 11 196,0

003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 11 196,0
9 Прочие услуги в области образования 797 316,0

261 Управление образования области 797 316,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области образования 
128 110,0

004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 

24 341,0

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических 
комплексов для областных государственных учреждений 
образования 

12 018,0

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба

299 927,0

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

53 865,0

029 Методическая работа 39 659,0
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 239 396,0

05 Здравоохранение 10 611 285,0
2 Охрана здоровья населения 1 437 310,0

253 Управление здравоохранения области 1 437 310,0
005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных 

организаций здравоохранения
920 497,0

006 Услуги по охране материнства и детства 375 220,0
007 Пропаганда здорового образа жизни 141 593,0

3 Специализированная медицинская помощь 5 614 450,0
253 Управление здравоохранения области 5 614 450,0

009 Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, 
инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и 
расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением 
психоактивных веществ

4 994 762,0

020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими 
препаратами

242 103,0

027 Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

129 416,0

046 Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

248 169,0

4 Поликлиники 2 077 142,0
253 Управление здравоохранения области 2 077 142,0

014 Обеспечение лекарственными средствами и специализированными 
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий 
населения на амбулаторном уровне

813 831,0

039 Оказание медицинской помощи населению субъектами 
здравоохранения районного значения и села и  амбулаторно-
поликлинической помощи в рамках гарантированного объема 
бесплатной медицинской помощи

1 005 444,0

045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях 
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения

257 867,0

5 Другие виды медицинской помощи 1 021 963,0
253 Управление здравоохранения области 1 021 963,0

011 Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, 
за исключением оказываемой за счет средств республиканского 
бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села 

949 749,0

029 Областные базы спецмедснабжения 72 214,0
9 Прочие услуги в области здравоохранения 460 420,0

253 Управление здравоохранения области 460 420,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области здравоохранения
133 870,0

008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан

174 609,0

013 Проведение патологоанатомического вскрытия 100 182,0
016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за 

пределы населенного пункта на лечение
20 927,0

18 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 30 832,0
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 3 495 638,0

1 Социальное обеспечение 2 940 301,0
256 Управление координации занятости и социальных  программ области 1 975 390,0

002 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и 
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего 
типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

676 656,0

013 Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с 
психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических 
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания 
специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания

876 008,0

014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах

144 646,0

015 Предоставление специальных социальных услуг для детей-
инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских 
психоневрологических медико-социальных учреждениях 
(организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в 
центрах социального обслуживания

278 080,0

261 Управление образования области 964 911,0
015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей
923 592,0
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037 Социальная реабилитация 41 319,0
2 Социальная помощь 348 513,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 348 513,0
003 Социальная поддержка инвалидов 348 513,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения

206 824,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области

153 103,0

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

149 396,0

044 Реализация миграционных мероприятий на местном уровне 3 707,0
270 Управление по инспекции труда области 53 721,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования трудовых отношений на местном уровне

53 721,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 988 720,0
1 Жилищное хозяйство 1 639 990,0

271 Управление строительства области 1 639 990,0
014 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 

областного значения) на проектирование и (или) строительство,   
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

980 251,0

027 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на проектирование, развитие и (или) 
обустройство  инженерно-коммуникационной инфраструктуры 

659 739,0

2 Коммунальное хозяйство 2 348 730,0
279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 2 348 730,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

78 177,0

010 Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

1 951 403,0

032 Субсидирование стоимости услуг  по  подаче питьевой воды из особо 
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения  

319 150,0

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 376 366,0
1 Деятельность в области культуры 1 072 617,0

262 Управление культуры области 1 072 617,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области культуры 
54 346,0

003 Поддержка культурно-досуговой работы 84 159,0
005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа 

к ним
231 166,0

007 Поддержка театрального и музыкального искусства 702 946,0
2 Спорт 2 169 148,0

285 Управление физической культуры и спорта области 2 169 148,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  

в сфере физической культуры и спорта
60 216,0

002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 28 585,0
003 Подготовка и участие членов областных сборных команд по 

различным видам спорта на республиканских и международных 
спортивных соревнованиях

1 933 427,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 146 920,0
3 Информационное пространство 896 632,0

259 Управление архивов и документации области 277 778,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

по управлению архивным делом
27 782,0

002 Обеспечение сохранности архивного фонда 249 996,0
262 Управление культуры области 240 649,0

008 Обеспечение функционирования областных библиотек 240 649,0
263 Управление внутренней политики области 304 477,0

007 Услуги по проведению государственной информационной политики 304 477,0
264 Управление по развитию языков области 73 728,0

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

37 428,0

002 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 36 300,0
4 Туризм 9 904,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области

9 904,0

021 Регулирование туристской деятельности 9 904,0
9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и 

информационного пространства
228 065,0

263 Управление внутренней политики области 121 259,0
001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 

местном уровне 
121 259,0

283 Управление по вопросам молодежной политики области 106 806,0
001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 30 005,0
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 76 801,0

09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 49 870,0
1 Топливо и энергетика 49 870,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 49 870,0
011 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на развитие теплоэнергетической системы
49 870,0

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

21 256 603,0

1 Сельское хозяйство 20 298 736,0
255 Управление сельского хозяйства области 20 225 614,0

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

134 082,0

002 Поддержка семеноводства 420 803,0
014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
1 546,0

018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4 895,0
020 Субсидирование повышения урожайности и качества продукции 

растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных 
материалов и других товарно-материальных ценностей, 
необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, 
путем субсидирования производства приоритетных культур    

5 938 716,0

041 Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, 
биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для 
обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений

4 904 752,0

045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного 
материала

96 218,0

046 Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, 
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-
строительных машин и механизмов

1 086,0

047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 4 669 073,0

053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства 

4 054 443,0

719 Управление ветеринарии области 73 122,0
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в сфере ветеринарии
36 226,0

030 Централизованный закуп ветеринарных препаратов по 
профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, 
услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения 
и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам 
районов (городов областного значения)

36 896,0

3 Лесное хозяйство 723 510,0
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
723 510,0

005 Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение 708 035,0
006 Охрана животного мира 15 475,0

5 Охрана окружающей среды 164 638,0
254 Управление природных ресурсов и регулирования 

природопользования области
164 638,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне

85 988,0

008 Мероприятия по охране окружающей среды 78 650,0
6 Земельные отношения 48 796,0

251 Управление земельных отношений области 48 796,0
001 Услуги по реализации государственной политики в области 

регулирования земельных отношений на территории области
48 796,0

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

20 923,0

255 Управление сельского хозяйства области 17 183,0
019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 17 183,0

719 Управление ветеринарии области 3 740,0
028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 

временного хранения
3 740,0

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность

103 239,0

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 103 239,0
271 Управление строительства области 59 517,0

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

59 517,0

272 Управление архитектуры и градостроительства области 37 902,0
001 Услуги по реализации государственной политики  в области 

архитектуры и градостроительства на местном уровне
37 902,0

724 Управление государственного архитектурно-строительного контроля 
области

5 820,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в сфере государственного архитектурно-строительного контроля

5 820,0

12 Транспорт и коммуникации 5 957 002,0
1 Автомобильный транспорт 5 733 149,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 5 733 149,0
002 Развитие транспортной инфраструктуры 1 111 111,0
003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1 933 501,0
007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 

областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
486 285,0

025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов

2 202 252,0

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 223 853,0
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 223 853,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 
в области транспорта и коммуникаций 

57 501,0

005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) сообщениям

166 352,0

13 Прочие 11 933 500,0
9 Прочие 11 933 500,0

257 Управление финансов области 150 644,0
012 Резерв местного исполнительного органа области 150 644,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 11 684 754,0
003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 

экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных проектов, 
консультативное сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных проектов

140 194,0

008 Расходы на новые инициативы 11 544 560
266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 

развития области
98 102,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития предпринимательства и индустриально-
инновационной деятельности

98 102,0

14 Обслуживание долга 57,0
1 Обслуживание долга 57,0

257 Управление финансов области 57,0
016 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 

вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского 
бюджета

57,0

15 Трансферты 19 764 615,0
1 Трансферты 19 764 615,0

257 Управление финансов области 19 764 615,0
007 Субвенции 19 764 615,0

III. Чистое  бюджетное кредитование -671 163,0
Бюджетные кредиты 603 000,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 603 000,0
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 

обеспечения
603 000,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области

603 000,0

006 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020

603 000,0

Категория
         Класс
                 Подкласс
                           Специфика

Сумма,  
тысяч тенге

Погашение бюджетных кредитов 1 274 163,0
5 Погашение бюджетных кредитов 1 274 163,0

01 Погашение бюджетных кредитов 1 274 163,0
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 

бюджета
1 274 163,0

V. Дефицит (профицит)  бюджета 671 259,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -671 259,0



2013 мамыр 2016 жыл

Ќостанай облыстыќ мєслихатыныњ 2016 жылѓы 17 аќпандаѓы 503 шешімі
"Ќостанай облысы бойынша   тексеру комиссиясы"
мемлекеттік мекемесі туралы ережені бекіту туралы

(Басы  «Костанайские новости»   газетініњ 14  сєуір
2016 ж.  нμмірінде).

2. Тексеру комиссиясыныњ миссиясы, негізгі
міндеттері, функциялары, ќ±ќыќтары мен

міндеттері

14. Тексеру комиссиясыныњ миссиясы Ќостанай
облысыныњ аумаѓында ќаржы тєртібін ныѓайту жєне эко-
номикалыќ т±раќтылыќты ќамтамасыз ету маќсатында,
жергілікті бюджет ќаражатын, мемлекет жєне квазимем-
лекеттік сектор субъектілері активтерін басќарудыњ жєне
пайдаланудыњ тиімділігін арттыру болып табылады.

15. Тексеру комиссиясыныњ негізгі міндеттері:
1) жергiлiктi бюджеттердiњ атќарылуына, мемлекет

жєне квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерiнiњ
пайдаланылуына жергiлiктi дењгейде сыртќы мемлекеттiк
аудитті жєне ќаржылыќ баќылауды ж‰зеге асыру;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ бюджет зањнамасы,
Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттiк сатып алу ту-
ралы зањнамасы жєне жергiлiктi бюджеттердiњ атќары-
луы, бюджет ќаражатыныњ, мемлекет жєне квазимемле-
кеттік сектор субъектілері активтерiнiњ пайдаланылуы
саласындаѓы Ќазаќстан Республикасыныњ μзге де
нормативтiк ќ±ќыќтыќ актiлерi талаптарыныњ саќталуын
баќылау;

3) жергiлiктi бюджеттердiњ атќарылуын, аумаќтарды
дамыту баѓдарламаларыныњ жєне бюджеттiк баѓдарла-
малардыњ іске асырылуын талдау жєне баѓалау.

16. Тексеру комиссиясы Ќостанай облысыныњ
шегінде мына функцияларды:

1) мыналардыњ:
μзініњ мазм±ны бойынша жергілікті атќарушы орган-

ныњ тиісті есебіне ќорытынды болып табылатын есепті
ќаржы жылы ‰шін жергілікті бюджеттіњ атќарылуы тура-
лы есеп дайындай отырып, Ќазаќстан Республикасы-
ныњ бюджет ж‰йесініњ ќаѓидаттарына сєйкес жергілікті
бюджетті жоспарлаудыњ жєне атќарудыњ;

байланысты гранттарды, бюджеттік инвестициялар-
ды, мемлекеттік жєне мемлекет кепілдік берген ќарыз-
дарды, мемлекет кепілгерлігімен тартылатын ќарыздар-
ды жєне мемлекет активтерін пайдаланудыњ;

жергілікті атќарушы орган мен квазимемлекеттік сек-
тор субъектілері ќызметініњ экономиканыњ немесе эко-
номиканыњ жеке алѓандаѓы саласыныњ,   єлеуметтік
жєне басќа да мемлекеттік басќару салаларыныњ
дамуына єсерініњ;

тиісті бюджетті атќару жєне мемлекет активтерін
пайдалану бμлігінде, ал Ќазаќстан Республикасы Пре-
зидентініњ тапсырмалары бойынша μзге де баѓыттар
бойынша Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік жоспар-
лау ж‰йесі ќ±жаттарыныњ іске асырылуыныњ;

жергілікті атќарушы органдар мен квазимемлекеттік
сектор субъектілерініњ тауарларды, ж±мыстарды, кμрсе-
тілетін ќызметтерді сатып алуды жоспарлау негізділігініњ,
олардыњ іске асырылуыныњ жєне ж‰зеге асырылу
тиімділігініњ;

тауарлар, ж±мыстар, кμрсетілетін ќызметтер сатып
алуѓа бμлінген (ж±мсалѓан) жергілікті ќаржы ресурста-
рыныњ мμлшері мен сатып алынѓан тауарлардыњ, ж±-
мыстардыњ, кμрсетілетін ќызметтердіњ нарыќтыќ ќ±ны
арасындаѓы айырманы баѓалауды ќоса алѓанда, баѓа
белгілеудіњ;

квазимемлекеттік сектор субъектілерініњ активтерін
басќарудыњ;

салыќтыќ єкімшілендірудіњ;
шарттардыњ;
ќоршаѓан ортаны ќорѓау саласындаѓы;
аќпараттыќ технологиялар саласындаѓы;
мемлекеттік аудит объектілері ќызметініњ тиімділік

аудитін ж‰зеге асырады;
2) мыналарѓа:
мемлекеттік аудит объектілерініњ бухгалтерлік есепті

ж‰ргізу жєне ќаржылыќ есептілікті жасау аныќтыѓына
жєне д±рыстыѓына;

жергілікті атќарушы органныњ жєне квазимемлекеттік
сектор субъектілерініњ шарт талаптарын орындауына;

жергілікті бюджетке т‰сетін т‰сімдердіњ, бюджетке
т‰сетін т‰сімдерді алудыњ толыќтыѓы мен уаќтылылыѓы-
на, сондай-аќ жергілікті бюджеттен ќате (артыќ) тμлен-
ген соманы ќайтаруѓа, есепке жазудыњ д±рыстыѓына;

жергілікті бюджет ќаражатын, оныњ ішінде жоѓары
т±рѓан бюджеттен тμмен т±рѓан бюджетке нысаналы
трансферттер жєне кредиттер т‰рінде бμлінген ќара-
жатты, байланысты гранттарды, мемлекеттік жєне мем-
лекет кепілдік берген ќарыздарды, сондай-аќ мемлекеттік
кепілгерлігімен тартылатын ќарыздарды пайдалануѓа;

квазимемлекеттік сектор субъектілерініњ ќаржы-эко-
номикалыќ негіздемеге сєйкес, μздеріне бμлінген
жергілікті бюджет ќаражатын пайдалануына сєйкестік
аудитін ж‰зеге асырады;

3) жергілікті бюджеттіњ шоѓырландырылѓан ќаржылыќ
есептілігіне аудит, бюджеттік баѓдарламалар
єкімшілерініњ жєне мемлекеттік мекемелердіњ ќаржылыќ
есептілігіне аудит ж‰ргізеді.

17. Тексеру комиссиясыныњ ќ±ќыќтары:
1) облыстыњ жергілікті атќарушы органынан, мемле-

кеттік органдардан, жеке жєне зањды т±лѓалардан ќ±пия-
лылыќ режимiнiњ, ќызметтiк, коммерциялыќ немесе зањ-
мен ќорѓалатын μзге де ќ±пияныњ саќталуын ескере оты-
рып, ведомстволыќ аќпараттыќ ж‰йелер деректерініњ
ќ±рамы мен форматтары туралы мєліметтерді, сондай-
аќ мемлекеттік аудит объектілерініњ тиісті жылѓа арнал-
ѓан тізбесін ќалыптастыру жєне мемлекеттік аудитті ж‰зе-
ге асыру, бюджеттіњ атќарылуы туралы есептерді
дайындау ‰шін ќажетті ќ±жаттаманы (аќпаратты) с±ра-
тады жєне алады;

2) барлыќ мемлекеттік органдардыњ, ±йымдардыњ
жєне лауазымды адамдардыњ орындауы ‰шін міндетті,
аныќталѓан б±зушылыќтарды жою жєне оларѓа жол бер-
ген лауазымды адамдардыњ жауаптылыѓын ќарау тура-
лы н±сќама шыѓарады;

3) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
мемлекеттік жєне μзге де аќпараттыќ ж‰йелерге мемле-
кеттік аудит ж‰ргізу ‰шін ќажетті ќолжетімділікті алады;

4) мемлекеттік органдар мен ±йымдардыњ ќаулыда
немесе н±сќамада белгіленген мерзімдерде ±сынымдар
мен н±сќамалардыњ орындалуы туралы растайтын ќ±жат-
тары ќоса берілген аќпаратын алады;

5) сыртќы мемлекеттік аудит ж‰ргізумен байланысты
мєселелер бойынша мемлекеттік аудит объектілері
лауазымды адамдарыныњ тиісті аќпаратын тыњдайды;

6) мемлекеттік аудит ќорытындылары бойынша лауа-
зымды адамдарды тєртіптік жауаптылыќќа тарту туралы

оларды таѓайындаѓан адамдарѓа ±сыныстар енгізеді;
7) лауазымды адамдардыњ Ќазаќстан Республика-

сыныњ нормативтік-ќ±ќыќтыќ актілерін саќтамауыныњ
аныќталѓан фактілері бойынша, сондай-аќ тиімділік
аудитініњ нєтижелері бойынша облыстыњ, ауданныњ (об-
лыстыќ мањызы бар ќаланыњ) мєслихатына (б±дан єрі -
мєслихат) ±сыныстар енгізеді;

8) аумаѓында μздері ж±мыс істейтін облыстыќ бюд-
жетке,  сондай-аќ тиісті єкімшілік-аумаќтыќ бірлікте ќ±-
рылѓан аудандардыњ (облыстыќ мањызы бар ќалалар-
дыњ) бюджеттеріне ќатысты сараптамалыќ-талдау ќыз-
метін ж‰зеге асырады;

9) Ќазаќстан Республикасыныњ єкімшілік ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ туралы зањнамасында кμзделген ќ±зырет шегін-
де єкімшілік ќ±ќыќ б±зушылыќ туралы іс бойынша iс
ж‰ргізуді ќозѓайды;

10) Республикалыќ бюджеттіњ атќарылуын баќылау
жμніндегі есеп комитетімен (б±дан єрі - Есеп комитеті)
жєне басќа мемлекеттік органдармен келісу бойынша
бірлескен немесе ќатар тексерулерді ж‰ргізуге ќатыса-
ды;

11) мемлекеттік аудитті ж‰ргізу ‰шін мемлекеттік
органдардыњ тиісті мамандарын (олардыњ келісімі бой-
ынша), сондай-аќ ќажет болѓан кезде аудиторлыќ ±йым-
дарды, сарапшыларды олар кμрсететін ќызметтеріне
тиісті бюджеттен бμлінген ќаражат шегінде аќы тμлей
отырып тартады;

12) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына
сєйкес μзге де μкілеттіктерді ж‰зеге асырады.

18. Тексеру комиссиясыныњ міндеттері:
1) аудиторлыќ есептердіњ жєне (немесе) ќаржылыќ

есептілік жμніндегі аудиторлыќ есептердіњ негізінде ауди-
торлыќ ќорытындыны бекітеді;

2) Тексеру комиссиясыныњ ќаулыларын ќабылдай-
ды;

3) аудиторлыќ іс-шара жєне сараптамалыќ-талдау
іс-шаралары барысында аныќталѓан (аныќталатын) б±зу-
шылыќтар мен кемшіліктерді жою жμнінде шаралар ќабыл-
дайды;

4) мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамда-
рыныњ єрекеттерінде ќылмыстыќ немесе єкімшілік ќ±ќыќ
б±зушылыќ белгілері аныќталѓан жаѓдайларда, мате-
риалдарды тиісті аудиторлыќ дєлелдемелерімен бірге
ќ±ќыќ ќорѓау органдарына немесе єкімшілік ќ±ќыќ б±зу-
шылыќ туралы істерді ќозѓауѓа жєне (немесе) ќарауѓа
уєкілетті органдарѓа береді;

5) бюджетке μтеуді ќамтамасыз ету, ж±мыстарды
орындау, ќызметтер кμрсету, тауарлар беру жєне (не-
месе) аныќталѓан б±зушылыќтар сомасын есепке алу
бойынша кμрсету жолымен ќалпына келтіру жєне Тексе-
ру комиссиясыныњ н±сќамаларын орындау маќсатында
сотќа талап ќоюды береді;

6) ішкі аудит ќызметтерініњ ќ±жаттарын ќоспаѓанда,
басќа мемлекеттік аудит жєне ќаржылыќ баќылау орган-
дары ж‰ргізген мемлекеттік аудит нєтижелерін, егер олар-
ды Ќазаќстан Республикасыныњ азаматтыќ-процестік
зањнамасына сєйкес сот зањсыз деп танымаса, оларды
таниды;

7) мемлекеттік аудит нєтижелері танылѓан жаѓдай-
ларда басќа мемлекеттік аудит жєне ќаржылыќ баќылау
органдары ж‰ргізген мемлекеттік аудит материалдарын
негізге ала отырып, мемлекеттік аудит кμлемін ќысќар-
тады;

8) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ќ±ќыќтыќ статистика жєне арнайы есепке алу жμніндегі
уєкілетті органда аудиторлыќ іс-шаралар мен тексеру-
лерді тіркеуді ж‰зеге асырады;

9) мемлекеттік аудитті жєне сараптамалыќ-талдау
іс-шараларын ж‰ргізуді тиімді жоспарлау маќсатында,
мемлекеттік аудит жєне ќаржылыќ баќылау материалда-
рын, есептілікті Тексеру комиссиясыныњ ведомстволыќ
аќпараттыќ ж‰йелері мен Мемлекеттік аудит жєне ќар-
жылыќ баќылау жμніндегі бірыњѓай дерекќорѓа орналас-
тырады, сондай-аќ мемлекеттік аудит объектілерініњ тиісті
жылѓа арналѓан тізбелері бекітілгенге дейін олар туралы
аќпарат алмасуды келісілген мерзімдерде ж‰зеге асы-
рады;

10) тексерулердіњ ќайталануын болѓызбау маќсатын-
да мемлекеттік аудит объектілерініњ тиісті жылѓа арнал-
ѓан тізбелерін жєне оларѓа μзгерістерді келіседі;

11) мемлекеттік органдар мен ±йымдардыњ басшы-
ларына оларда белгіленген мерзімдерде немесе, егер
мерзімі кμрсетілмеген болса, оларды алѓан к‰ннен бас-
тап к‰нтізбелік отыз к‰н ішінде ќарау жєне орындау ‰шін
ќаулылар мен н±сќамалар жібереді.

12) μздері аудиторлыќ ќорытындыда берген ±сыным-
дардыњ жєне міндетті т‰рде орындалуѓа баѓытталѓан
н±сќамалардыњ мониторингін ж‰йелі негізде ж‰зеге асы-
рады;

13) ж‰ргізілетін аудиторлыќ іс-шаралардыњ ќорытын-
дыларын ж‰йелі т‰рде талдайды, бюджеттіњ атќарылуы,
мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерініњ
активтерін пайдалану процесінде аныќталѓан б±зушы-
лыќтар мен кемшіліктердіњ себептері мен салдарларын
жинаќтап ќорытады жєне зерделейді, сондай-аќ бюджет
зањнамасын жетілдіру жєне Ќазаќстан Республикасы-
ныњ ќаржы ж‰йесін дамыту жμнінде ±сыныстар єзірлейді
жєне оларды тиісті уєкілетті органдардыњ ќарауына ±сы-
нады;

14) Мемлекеттік аудит жєне ќаржылыќ баќылау орган-
дары ‰йлестіру кењесініњ шешімдерін орындауды жєне
Есеп комитетіне тиісті аќпарат ±сынуды ќамтамасыз
етеді;

15) Есеп комитетініњ с±рау салулары бойынша
жергілікті бюджеттіњ атќарылуы туралы аќпарат ±сына-
ды;

16) ќ±пиялылыќ режимiнiњ, ќызметтiк, коммерциялыќ
немесе зањмен ќорѓалатын μзге де ќ±пияныњ саќталуын
ескере отырып, б±ќаралыќ аќпарат ќ±ралдарында μз
ќызметі туралы аќпаратты орналастырады;

17) μз ќ±зыреті шегінде сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы
іс-ќимылдар бойынша шаралар ќолдануды ќамтамасыз
етеді.

3. Тексеру комиссиясыныњ ќызметін
±йымдастыру жєне оныњ лауазымды

адамдарыныњ μкілеттіктері

19. Тексеру комиссиясы басшылыѓыныњ ќ±рамы бес
жыл мерзімге таѓайындалатын Тμраѓадан жєне тμрт м‰ше-
ден т±рады.

20. Мєслихат Есеп комитетініњ ±сынысы жєне Ќа-
заќстан Республикасы Президенті Єкімшілігімен келісу
бойынша Тексеру комиссиясыныњ Тμраѓасын ќызметке

таѓайындайды жєне ќызметінен босатады.
21. Ќазаќстан Республикасыныњ мемлекеттік ќыз-

мет туралы зањнамасына сєйкес мєслихат Тексеру ко-
миссиясыныњ м‰шелерін ќызметке таѓайындайды жєне
ќызметінен босатады.

22. Тексеру комиссиясы Тμраѓасыныњ μкілеттіктері:
1) жалпы басшылыќты ж‰зеге асырады жєне Тексе-

ру комиссиясына ж‰ктелген міндеттер мен функциялар-
дыњ орындалуына Ќазаќстан Республикасыныњ зањда-
рында кμзделген жауаптылыќта болады;

2) Тексеру комиссиясыныњ регламентін бекітеді;
3) Тексеру комиссиясы м‰шелері мен Тексеру ко-

миссиясы аппаратыныњ ж±мысын ±йымдастырады;
4) Ќазаќстан Республикасыныњ μзге де мемлекеттiк

органдарында, ±йымдарында жєне одан тыс жерлерде
Тексеру комиссиясыныњ атынан μкiлдiк етедi;

5) бекiтiлген штат саны жєне облыстыќ бюджетте
кμзделген ќаражат шегiнде Тексеру комиссиясы аппа-
ратыныњ ќ±рылымы мен штат кестесiн бекiтедi;

6) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасында бел-
гіленген тєртіппен Тексеру комиссиясы аппаратыныњ
басшысын жєне ќызметкерлерiн ќызметке таѓайындай-
ды жєне ќызметінен босатады;

7) мемлекеттiк ќызмет туралы зањнамада белгiленген
тєртiппен Тексеру комиссиясыныњ ќызметкерлерiн кμтер-
мелейді жєне оларѓа тєртiптiк жаза ќолданады;

8) μз ќ±зыретi шегiнде б±йрыќтар шыѓарады, н±сќау-
лар бередi, олардыњ орындалуын тексередi, Тексеру
комиссиясыныњ отырыстарында ќабылданѓан ќаулыла-
рѓа жєне н±сќамаларѓа ќол ќояды;

9) мемлекеттік аудитті тєуекелдерді басќару
ж‰йесініњ негізінде ±йымдастыруды кμздейтін, мемле-
кеттік аудит объектілерініњ тиісті жылѓа арналѓан тізбесін
бекітеді;

10) Тексеру комиссиясыныњ м‰шелерiне мемлекеттік
аудитті жєне (немесе) ‰стеме, бірлескен жєне ќатар
тексерулерді ж‰ргізуге тапсырмалар бередi;

11) Тексеру комиссиясыныњ ќ±зыретi шегiнде ауди-
торлыќ iс-шараларды ж‰ргiзуге ќатысатын Тексеру ко-
миссиясыныњ мемлекеттік аудиторларыныњ ќ±рамын
айќындайды;

12) Тексеру комиссиясыныњ аудиторлыќ, сарапта-
малыќ-талдау ќызметіне мемлекеттік аудит жєне ќаржы-
лыќ баќылау стандартыныњ саќталуы мєніне, соныњ
iшiнде мемлекеттік аудит объектiсiнде бола отырып са-
паны баќылау ж‰ргізудіњ ќажеттілігін айќындайды;

13) жергiлiктi бюджеттiњ атќарылуына жєне мемле-
кет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерiнiњ
пайдаланылуына мемлекеттік аудит мєселелерiне ќа-
тысты ќ±жаттамамен ќ±пиялылыќ режимiнiњ, коммер-
циялыќ жєне зањмен ќорѓалатын μзге де ќ±пияныњ саќ-
талуын ескере отырып, кедергiсiз танысады;

14) мемлекеттік аудит объектiлерiнен аудиторлыќ iс-
шараларды ж‰ргiзуге байланысты мєселелер бойынша
ќажеттi аныќтамаларды, ауызша жєне жазбаша
т‰сiнiктемелердi талап етедi жєне μзi белгiлеген мерзiмде
алады;

15) Тексеру комиссиясыныњ м‰шелерiн ќызметке
таѓайындаѓан, сондай-аќ оларды ќызметiнен босатќан
кезде олардыњ кандидатуралары бойынша ±сынысты
тиісті мєслихаттыњ ќарауына енгізеді;

16) тиiстi єкiмшiлiк-аумаќтыќ бірліктіњ мєслихатына
аудан (облыстыќ мањызы бар ќала) бюджетiнiњ атќары-
луы туралы жылдыќ есептi ±сыну жμніндегі міндетті об-
лыстыњ Тексеру комиссиясы м‰шелерiнiњ бiрiне ж‰ктейдi;

17) тиiстi єкiмшiлiк-аумаќтыќ бірліктіњ облыс, аудан
(облыстыќ мањызы бар ќала) єкiмдiгiнiњ отырыстарына
ќатысуѓа ќ±ќылы;

18) Тексеру комиссиясы Тμраѓасыныњ жанынан
консультативтiк-кењесшi жєне консультативтiк-сарапта-
малыќ органдар ќ±рады;

19) μзi болмаѓан жаѓдайда, Тексеру комиссиясы Тμра-
ѓасыныњ мiндетiн ќолданыстаѓы зањнамаѓа сєйкес, Тек-
серу комиссиясы м‰шелерiнiњ бiрiне ж‰ктейдi;

20) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасында
кμзделген μзге де μкілеттіктерді ж‰зеге асырады.

23. Тексеру комиссиясы м‰шелерініњ μкілеттіктері:
1) Тексеру комиссиясыныњ аудиторлыќ, сараптама-

лыќ-талдау, аќпараттыќ жєне μзге де ќызметiн ±йымдас-
тырады жєне ж‰зеге асырады;

2) Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарында кμздел-
ген жауаптылыќта болады, тексерiлетiн мемлекеттік
аудит объектілерініњ ж±мыс iстеуiне кедергi келтірмейді
жєне олардыњ аѓымдаѓы шаруашылыќ ќызметiне ара-
ласпайды;

3) жергiлiктi бюджеттердiњ атќарылуына, мемлекет
пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерініњ
пайдаланылуына мемлекеттік аудитті жоспарлау жєне
ж‰ргізу мєселелерiне ќатысты ќ±жаттамаѓа ќ±пиялылыќ
режимiнiњ, коммерциялыќ жєне зањмен ќорѓалатын μзге
де ќ±пияныњ саќталуын ескере отырып, кедергiсiз ќол
жеткiзе алады;

4) мемлекеттік аудитті ж‰зеге асыруѓа байланысты
мєселелер бойынша ќажеттi аныќтамаларды, ауызша
жєне жазбаша т‰сiнiктемелердi мемлекеттік аудит
объектiлерiнен талап етедi жєне μздерi белгiлеген
мерзiмдерде алады;

5) μздерi басќаратын (жетекшiлiк ететiн) ќызмет ба-
ѓыттарыныњ мєселелерi бойынша μз ќ±зыретi шегiнде
дербес шешiм ќабылдайды;

6) μз ќ±зыретi шегiнде мемлекеттік аудитті тиiмдi ±йым-
дастыру ‰шiн ќажеттi ресурстардыњ кμлемiн айќындай
отырып, мемлекеттік аудиттіњ баѓдарламаларын бекiтедi,
аудиторлыќ ќызметті ±йымдастыру бойынша міндеттердіњ
бμлінуіне сєйкес, н±сќамаларѓа ќол ќояды;

7) мемлекеттік аудит объектілерініњ тиісті жылѓа ар-
налѓан бекiтiлген тізбесіне сєйкес Тексеру комиссиясы
аппаратыныњ ќызметкерлерiне мемлекеттік аудит ж‰ргізу-
ге тапсырмалар бередi;

8) тиiстi єкiмшiлiк-аумаќтыќ бірліктіњ облыс, аудан
(облыстыќ мањызы бар ќала)  єкiмдiгiнiњ отырыстарына
ќатысуѓа ќ±ќылы;

9) Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасында
кμзделген μзге де μкілеттіктерді ж‰зеге асырады.

24. Тексеру комиссиясыныњ Тμраѓасына жєне
м‰шелерiне облыс мєслихатыныњ хатшысы ќол ќоятын
куєлiктер берiледi.

25. Тексеру комиссиясы облыстыњ мєслихатына
Тексеру комиссиясы Тμраѓасыныњ жєне м‰шелерініњ
μкілеттік мерзімініњ алдаѓы аяќталатын мерзімі туралы
к‰нтізбелік отыз к‰н б±рын хабарлайды.

26. Тексеру комиссиясыныњ Тμраѓасы жєне м‰ше-
лері:

1) мєслихаттыњ ќызметтен босату туралы шешім
ќабылдауы;

2) оларѓа ќатысты соттыњ айыптау ‰кiмi зањды к‰шiне
енуі;

3) белгіленген тєртіппен єрекет ќабiлеті шектеулі
немесе єрекетке ќабілетсіз деп танылуы;

4) анттарын, Ќазаќстан Республикасыныњ зањдарын,
Ќазаќстан Республикасы Президентініњ актілерін жєне
осы Ережені б±зуы, μздерініњ мєртебесімен сыйыспай-
тын теріс ќылыќ жасауы, лауазымдыќ міндеттерін саќта-
мауы;

5) ќайтыс болуы себепті, сондай-аќ хабарсыз кеткен
деп танылѓан не ќайтыс болды деп жариялан жаѓдайда;

6) Ќазаќстан Республикасы азаматтыѓыныњ тоќтаты-
луы;

7) Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓынан тыс жер-
ге т±раќты т±руѓа кетуі;

8) басќа лауазымѓа таѓайындалуы себепті ќызметі-
нен мерзімінен б±рын босатылады.

27. Тексеру комиссиясы Тμраѓасы мен м‰шесініњ
μкілеттіктері ќызметінен босату туралы μтініш беру т‰рінде
мерзімінен б±рын тоќтатылѓан жаѓдайда, Тексеру комис-
сиясыныњ Тμраѓасы мен м‰шесі ќызметінен босату ту-
ралы тиісті μтініш берілгенге дейін кемінде бір ай б±рын
мєслихатты жазбаша хабардар етеді.

28. Тексеру комиссиясыныњ аудиторлыќ іс-шараны
ж‰ргізу, сондай-аќ аќпараттыќ-талдамалыќ, ќ±ќыќтыќ,
консультативтік, ±йымдастырушылыќ жєне μзге де ќыз-
метін Тексеру комиссиясыныњ аппараты ќамтамасыз
етеді. Тексеру комиссиясыныњ аппараты мемлекеттік
єкімшілік ќызметшілер болып табылатын лауазымды адам-
дардан т±рады, оны Тексеру комиссиясыныњ Тμраѓасы
таѓайындайтын аппарат басшысы басќарады.

29. Аппарат ќызметкерлерініњ ќ±ќыќтары, міндеттері
мен жауаптылыѓы, сондай-аќ олардыњ мемлекеттік ќыз-
метті μткеру жаѓдайлары мемлекеттік ќызмет туралы
зањнамамен, ењбек зањнамасымен, мемлекеттік аудит
жєне ќаржылыќ баќылау туралы зањнамамен жєне осы
Ережемен айќындалады.

30. Тексеру комиссиясы аппаратыныњ ќызметкер-
лерін ќайта даярлау жєне олардыњ біліктілігін арттыру
"Мемлекеттік аудит жєне ќаржылыќ баќылау туралы"
Ќазаќстан Республикасыныњ 2015 жылѓы 12 ќараша-
даѓы Зањыныњ 39-бабына сєйкес ж‰зеге асырылады.

31. Тексеру комиссиясыныњ ќызметі Тексеру комис-
сиясыныњ Тμраѓасы бекітетін мемлекеттік аудит объек-
тілерініњ тиісті жылѓа арналѓан тізбесіне сєйкес ж‰зеге
асырылады.

Ќазаќстан Республикасы Президентініњ тапсырма-
ларын, Ќазаќстан Республикасы Президенті Єкімшілігініњ
тапсырмаларына негізделген Есеп комитетініњ с±рау
салуларын, тиісті мєслихаттардыњ шешімдерін жєне
Тексеру комиссиясы Тμраѓасыныњ бастамасын ќоспа-
ѓанда, Тексеру комиссиясыныњ мемлекеттік аудит объек-
тілерініњ тиісті жылѓа арналѓан тізбесіне μзгерістер енгі-
зуге жол берілмейді.

32. Тексеру комиссиясы μзiнiњ ќызметiн ж‰зеге асы-
ру кезiнде мемлекеттік аудит объектiсiнен тєуелсiз бо-
лады.

Тексеру комиссиясыныњ тєуелсiздiгi:
1) Тексеру комиссиясыныњ ќызметiне мемлекеттiк

органдардыњ жєне μзге де ±йымдардыњ зањсыз арала-
суына;

2) мемлекеттiк органдардыњ с±рау салулары бойын-
ша мемлекеттік аудит объектілерініњ тиісті жылѓа арнал-
ѓан тізбесінде кμзделмеген тексерулердi ж‰ргiзуге Тек-
серу комиссиясыныњ мемлекеттік аудиторлары мен μзге
де лауазымды адамдарын тартуѓа жол бермеу жолымен
ќамтамасыз етiледi.

33. Тексеру комиссиясыныњ жергілікті бюджет ќара-
жатын пайдалануын мемлекеттік баќылау жєне ќадаѓа-
лау облыс мєслихатыныњ келісімі немесе тапсырмасы
бойынша ж‰ргізіледі.

34. Тексеру комиссиясыныњ шешімдер ќабылдауы
отырыста алќалы т‰рде ж‰зеге асырылады.

35. Тексеру комиссиясыныњ отырысында мемлекеттік
аудиттіњ ќорытындылары, жоспарлау, єдiснама
мєселелерi, алќалы шешiмдi талап ететiн μзге де мєсе-
лелер ќаралады.

36. Тексеру комиссиясыныњ отырыстары ашыќ не-
месе жабыќ т‰рде μтедi. Тексеру комиссиясыныњ
шешiмдерi Тексеру комиссиясыныњ отырысќа ќатысу-
шы ќ±рамыныњ жалпы саныныњ кμпшiлiк даусымен ќабыл-
данады. Дауыстар тењ болѓан жаѓдайда, тμраѓалыќ етушi
дауыс берген шешiм ќабылданѓан болып есептеледi.

37. Тексеру комиссиясыныњ отырыстарын ж‰ргiзудiњ
тєртiбi, ж±мысты ±йымдастыру мєселелерi жєне басќа
да мєселелер Тексеру комиссиясыныњ регламентiмен
айќындалады.

38. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясыныњ
мєслихаттарѓа жергілікті бюджеттіњ атќарылуы туралы
есепті ±сынуы бойынша сыртќы мемлекеттік аудиттіњ
жєне ќаржылыќ баќылаудыњ рєсімдік стандартында айќ-
ындалѓан нысан мен ќ±рылымѓа сєйкес, Тексеру комис-
сиясы жыл сайын есепті ќаржы жылы ‰шін жергілікті
бюджеттіњ атќарылуы туралы есепті жасайды жєне
мєслихаттыњ ќарауына ±сынады.

39. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясыныњ
Есеп комитетіне аќпарат ±сынуы бойынша сыртќы мем-
лекеттік аудиттіњ жєне ќаржылыќ баќылаудыњ рєсімдік
стандартында айќындалатын нысан мен ќ±рылымѓа
сєйкес, Тексеру комиссиясы тоќсан сайын есепті кезењ
‰шін Есеп комитетіне μз ж±мысы туралы аќпарат ±сы-
нып отырады.

4. Тексеру комиссиясыныњ м‰лкі

40. Тексеру комиссиясыныњ Ќазаќстан Республика-
сыныњ зањнамасында кμзделген жаѓдайларда, жедел
басќару ќ±ќыѓында оќшауланѓан м‰лкі болуы м‰мкін.

41. Тексеру комиссиясыныњ м‰лкі оѓан меншік иесі
берген м‰ліктіњ, сондай-аќ μз ќызметі нєтижесінде сатып
алынѓан м‰ліктіњ (аќшалай кірістерді ќоса алѓанда) жєне
Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасында тыйым са-
лынбаѓан μзге де кμздердіњ есебінен ќалыптасады.

42. Тексеру комиссиясына бекітілген м‰лік комму-
налдыќ меншікке жатады.

43. Егер Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасын-
да μзгеше кμзделмесе, Тексеру комиссиясы μзіне бекі-
тілген м‰лікті жєне ќаржыландыру жоспары бойынша
μзіне берілген ќаражат есебінен сатып алынѓан м‰лікті
μз бетімен иелігінен шыѓаруѓа немесе оѓан μзгедей
тєсілмен билік етуге ќ±ќылы емес.

44. Тексеру комиссиясыныњ Тμраѓасын, м‰шелерін
жєне аппарат ќызметкерлерін материалдыќ-техникалыќ
жєне медициналыќ ќамтамасыз ету, сондай-аќ оларѓа
кμліктік ќызмет кμрсету Ќазаќстан Республикасыныњ зањ-
намасына сєйкес ж‰зеге асырылады.

5. Тексеру комиссиясын ќайта ±йымдастыру
жєне тарату

45. Тексеру комиссиясын ќайта ±йымдастыру жєне
тарату Ќазаќстан Республикасыныњ зањнамасына сєйкес
ж‰зеге асырылады.
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Решение Костанайского областного маслихата №503 от 17 февраля 2016 г.
Об утверждении Положения о государственном учреждении

"Ревизионная комиссия по Костанайской области"

(Начало в газете «Костанайские говости» от 14
апреля 2016 г.)

2. Миссия, основные задачи, функции,
права и обязанности Ревизионной комиссии

14. Миссией Ревизионной комиссии является повы-
шение эффективности управления и использования
средств местного бюджета, активов государства и
субъектов квазигосударственного сектора в целях ук-
репления финансовой дисциплины и обеспечения эко-
номической стабильности на территории Костанайской
области.

15. Основные задачи Ревизионной комиссии:
1) осуществление внешнего государственного ауди-

та и финансового контроля на местном уровне за ис-
полнением местных бюджетов, использованием акти-
вов государства и субъектов квазигосударственного
сектора;

2) контроль за соблюдением требований бюджетно-
го законодательства Республики Казахстан, законода-
тельства Республики Казахстан о государственных за-
купках и иных нормативных правовых актов Республи-
ки Казахстан в области исполнения местных бюджетов,
использования средств бюджета, активов государства
и субъектов квазигосударственного сектора;

3) анализ и оценка исполнения местных бюджетов,
реализации программ развития территорий и бюджет-
ных программ.

16. Ревизионная комиссия в пределах Костанайс-
кой области осуществляет следующие функции:

1) аудит эффективности:
планирования и исполнения местного бюджета в

соответствии с принципами бюджетной системы Рес-
публики Казахстан с подготовкой отчета об исполнении
местного бюджета за отчетный финансовый год, кото-
рый по своему содержанию является заключением к
соответствующему отчету местного исполнительного
органа;

использования связанных грантов, бюджетных ин-
вестиций, государственных и гарантированных государ-
ством займов, займов, привлекаемых под поручитель-
ство государства и активов государства;

влияния деятельности местного исполнительного
органа и субъектов квазигосударственного сектора на
развитие экономики или отдельно взятой отрасли эко-
номики, социальной и других сфер государственного
управления;

реализации документов Системы государственного
планирования в части исполнения соответствующего
бюджета и использования активов государства, а по
поручениям Президента Республики Казахстан также
по иным направлениям;

обоснованности планирования, реализуемости и
эффективности осуществления местными исполнитель-
ными органами и субъектами квазигосударственного
сектора закупок товаров, работ, услуг;

ценообразования, включая оценку разницы между
размером выделенных (затраченных) местных финан-
совых ресурсов на приобретение товаров, работ, услуг
и рыночной стоимостью приобретенных товаров, ра-
бот, услуг;

управления активами субъектов квазигосударствен-
ного сектора;

налогового администрирования;
договоров;
в сфере охраны окружающей среды;
в сфере информационных технологий;
деятельности объектов государственного аудита;
2) аудит соответствия:
достоверности и правильности ведения объектами

государственного аудита бухгалтерского учета и со-
ставления финансовой отчетности;

выполнения местными исполнительными органами
и субъектами квазигосударственного сектора условий
договоров;

полноты и своевременности поступлений в мест-
ный бюджет, взимания поступлений в бюджет, а также
правильности возврата, зачета ошибочно (излишне)
оплаченных сумм из местного бюджета;

использования средств местного бюджета, в том
числе выделенных из вышестоящего в нижестоящий
бюджет в виде целевых трансфертов и кредитов, свя-
занных грантов, государственных и гарантированных
государством займов, а также займов, привлекаемых
под поручительство государства;

использования субъектами квазигосударственного
сектора выделенных им средств местного бюджета в
соответствии с финансово-экономическим обоснова-
нием;

3) аудит консолидированной финансовой отчетнос-
ти местного бюджета, аудит финансовой отчетности
администраторов бюджетных программ и государствен-
ных учреждений.

17. Права Ревизионной комиссии:
1) запрашивает и получает от местного исполни-

тельного органа области, государственных органов,
физических и юридических лиц сведения о составе и
форматах данных ведомственных информационных
систем, а также документацию (информацию), необхо-
димые для формирования перечня объектов государ-
ственного аудита на соответствующий год и осуществ-
ления государственного аудита, подготовки отчетов об
исполнении бюджета, с учетом соблюдения режима
секретности, служебной, коммерческой или иной охра-
няемой законом тайны;

2) выносит обязательные для исполнения всеми го-
сударственными органами, организациями и должност-
ными лицами предписания об устранении выявленных
нарушений и рассмотрении ответственности должност-
ных лиц, их допустивших;

3) получает в соответствии с законодательством
Республики Казахстан доступ к государственным и иным
информационным системам, необходимым для прове-
дения государственного аудита;

4) получает информацию государственных органов
и организаций об исполнении рекомендаций и предпи-
саний, с приложением подтверждающих документов в
установленные постановлением или предписанием сро-
ки;

5) заслушивает соответствующую информацию дол-
жностных лиц объектов государственного аудита по
вопросам, связанным с проведением внешнего госу-
дарственного аудита;

6) вносит по итогам государственного аудита пред-
ложения о привлечении должностных лиц к дисципли-

нарной ответственности лицам их назначившим;
7) вносит в маслихат области, района (города обла-

стного значения) (далее - маслихат) предложения по
выявленным фактам несоблюдения должностными ли-
цами нормативных правовых актов Республики Казах-
стан, а также по результатам аудита эффективности;

8) осуществляет экспертно-аналитическую деятель-
ность в отношении областного бюджета, на территории
которой она функционирует, а также бюджетов районов
(городов областного значения), созданных на соответ-
ствующей административно-территориальной единице;

9) возбуждает производства по делу об админист-
ративном правонарушении в пределах компетенции,
предусмотренной законодательством Республики Ка-
захстан об административных правонарушениях;

10) принимает участие в проведении совместных
или параллельных проверках со Счетным комитетом по
контролю за исполнением республиканского бюджета
(далее - Счетный комитет) и другими государственными
органами по согласованию;

11) привлекает для проведения государственного
аудита соответствующих специалистов государствен-
ных органов (по согласованию с ними), а также при
необходимости аудиторские организации, экспертов с
оплатой их услуг в пределах, выделенных из бюджета
средств;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии
с законодательством Республики Казахстан.

18. Обязанности Ревизионной комиссии:
1) утверждает аудиторское заключение на основа-

нии аудиторских отчетов и (или) аудиторских отчетов
по финансовой отчетности;

2) принимает постановления Ревизионной комис-
сии;

3) принимает меры по устранению выявленных
(выявляемых) в ходе аудиторского мероприятия и
экспертно-аналитических мероприятий нарушений и
недостатков;

4) передает материалы в правоохранительные орга-
ны или органы, уполномоченные возбуждать и (или)
рассматривать дела об административных правонару-
шениях, с приложением аудиторских доказательств, в
случаях выявления в действиях должностных лиц объек-
та государственного аудита признаков уголовных или
административных правонарушений;

5) предъявляет иск в суд в целях обеспечения воз-
мещения в бюджет, восстановления путем выполнения
работ, оказания услуг, поставки товаров и (или) отра-
жения по учету выявленных сумм нарушений и испол-
нения предписания Ревизионной комиссии;

6) признает результаты государственного аудита,
проведенного другими органами государственного ауди-
та и финансового контроля, за исключением докумен-
тов служб внутреннего аудита, если они не признаны
судом незаконными в соответствии с гражданским про-
цессуальным законодательством Республики Казахстан;

7) сокращает объем государственного аудита в слу-
чаях признания результатов государственного аудита,
приняв за основу материалы государственного аудита,
проведенного другими органами государственного ауди-
та и финансового контроля;

8) осуществляет регистрацию аудиторских мероп-
риятий и проверок в уполномоченном органе по право-
вой статистике и специальным учетам в соответствии с
законодательством Республики Казахстан;

9) размещает материалы государственного аудита и
финансового контроля, отчетность в ведомственных
информационных системах Ревизионной комиссии и
Единой базе данных по государственному аудиту и
финансовому контролю, а также в согласованные сро-
ки осуществляет обмен информацией о перечнях объек-
тов государственного аудита на соответствующий год
до их утверждения, в целях эффективного планирова-
ния проведения государственного аудита и экспертно-
аналитических мероприятий;

10) согласовывает перечни объектов государствен-
ного аудита на соответствующий год и изменения к ним
с органами государственного аудита и финансового
контроля в целях исключения дублирования проверок;

11) направляет постановления и предписания руко-
водителям государственных органов и организаций для
рассмотрения и исполнения в указанные в них сроки
или, если срок не указан, в течение тридцати календар-
ных дней со дня их получения;

12) осуществляет на системной основе мониторинг
исполнения данных ими в аудиторском заключении ре-
комендаций и направленных для обязательного испол-
нения предписаний;

13) анализирует систематически итоги проводимых
аудиторских мероприятий, обобщает и исследует при-
чины и последствия выявленных нарушений и недо-
статков в процессе исполнения бюджета, использова-
ния активов государства и субъектов квазигосудар-
ственного сектора, а также разрабатывает предложе-
ния по совершенствованию бюджетного законодатель-
ства и развитию финансовой системы Республики Ка-
захстан и представляет их на рассмотрение соответ-
ствующим уполномоченным органам;

14) обеспечивает исполнение решений Координаци-
онного совета органов государственного аудита и фи-
нансового контроля и представление соответствующей
информации в Счетный комитет;

15) предоставляет информацию об исполнении ме-
стного бюджета по запросу Счетного комитета;

16) размещает информацию о своей деятельности в
средствах массовой информации с учетом обеспече-
ния режима секретности, служебной, коммерческой или
иной охраняемой законом тайны;

17) обеспечивает в пределах своей компетенции
принятие мер по противодействию коррупции.

3. Организация деятельности Ревизионной
комиссии и  полномочия ее должностных лиц

19. Состав руководства Ревизионной комиссии пред-
ставлен Председателем и четырьмя членами, назнача-
емыми сроком на пять лет.

20. Председатель Ревизионной комиссии назнача-
ется на должность и освобождается от должности мас-
лихатом по представлению Счетного комитета и согла-
сованию с Администрацией Президента Республики
Казахстан.

21. Члены Ревизионной комиссии назначаются и
освобождаются от должности маслихатом в соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан о
государственной службе.

22. Полномочия Председателя Ревизионной комис-
сии:

1) осуществляет общее руководство и несет пре-
дусмотренную законами Республики Казахстан ответ-
ственность за выполнение возложенных на Ревизион-
ную комиссию задач и функций;

2) утверждает регламент Ревизионной комиссии;
3) организует работу членов Ревизионной комиссии

и аппарата Ревизионной комиссии;
4) представляет Ревизионную комиссию в иных го-

сударственных органах, организациях Республики Ка-
захстан и за ее пределами;

5) утверждает структуру аппарата и штатное распи-
сание Ревизионной комиссии в пределах утвержден-
ной штатной численности и средств, предусмотренных
в областном бюджете;

6) назначает на должности и освобождает от долж-
ностей руководителя и работников аппарата Ревизион-
ной комиссии в установленном законодательством по-
рядке Республики Казахстан;

7) поощряет работников Ревизионной комиссии и
налагает дисциплинарные взыскания на них в установ-
ленном с законодательством о государственной служ-
бе порядке;

8) в пределах своей компетенции издает приказы,
дает указания, проверяет их исполнение, подписывает
постановления и предписания, принятые на заседани-
ях Ревизионной комиссии;

9) утверждает перечень объектов государственного
аудита на соответствующий год, предусматривающий
организацию государственного аудита на основании
системы управления рисками;

10) дает поручения членам Ревизионной комиссии
на проведение государственного аудита и (или) встреч-
ной, совместной и параллельной проверок;

11) определяет состав государственных аудиторов
Ревизионной комиссии, которые участвуют в проведе-
нии аудиторских мероприятий в пределах компетенции
Ревизионной комиссии;

12) определяет необходимость проведения контро-
ля качества аудиторской, экспертно-аналитической
деятельности Ревизионной комиссии на предмет со-
блюдения стандартов государственного аудита и фи-
нансового контроля, в том числе с доступом на объект
государственного аудита;

13) беспрепятственно знакомится с документацией,
относящейся к вопросам государственного аудита за
исполнением местного бюджета и использованием ак-
тивов государства и субъектов квазигосударственного
сектора, с учетом соблюдения режима секретности,
коммерческой и иной охраняемой законом тайны;

14) требует и получает в установленный им срок от
объектов государственного аудита необходимые справ-
ки, устные и письменные объяснения по вопросам,
связанным с проведением аудиторских мероприятий;

15) вносит на рассмотрение соответствующего мас-
лихата предложения по кандидатурам членов Ревизи-
онной комиссии при назначении, а также их освобожде-
нии;

16) возлагает на одного из членов Ревизионной ко-
миссии области обязанность по представлению годо-
вого отчета об исполнении бюджета района (города
областного значения) в маслихат соответствующей
административно-территориальной единицы;

17) вправе присутствовать на заседаниях акимата
области, района (города областного значения) соответ-
ствующей административно-территориальной единицы;

18) образовывает консультативно-совещательные и
консультативно-экспертные органы при Председателе
Ревизионной комиссии;

19) возлагает обязанности Председателя Ревизион-
ной комиссии, в случае своего отсутствия в соответ-
ствие с действующим законодательством, на одного из
членов Ревизионной комиссии;

20) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Республики Казахстан.

23. Полномочия членов Ревизионной комиссии:
1) организуют и осуществляют аудиторскую, экс-

пертно-аналитическую, информационную и иную дея-
тельность Ревизионной комиссии;

2) несут ответственность, предусмотренную зако-
нами Республики Казахстан, не создают препятствия
функционированию проверяемых объектов государ-
ственного аудита и не вмешиваются в их текущую хо-
зяйственную деятельность;

3) имеют беспрепятственный доступ к документа-
ции, относящейся к вопросам планирования и проведе-
ния государственного аудита за исполнением местных
бюджетов и использованием активов государства и
субъектов квазигосударственного сектора, с учетом
соблюдения режима секретности, коммерческой и иной
охраняемой законом тайны;

4) требуют и получают в установленные ими сроки
от объектов государственного аудита необходимые
справки, устные и письменные объяснения по вопро-
сам, связанным с осуществлением государственного
аудита;

5) в пределах своей компетенции самостоятельно
принимают решения по вопросам возглавляемых (кури-
руемых) ими направлений деятельности;

6) в пределах своей компетенции утверждают про-
граммы государственного аудита с определением объе-
мов необходимых ресурсов для эффективной органи-
зации государственного аудита, подписывают предпи-
сания в соответствии с распределением обязанностей
по организации аудиторской деятельности;

7) дают в соответствии с утвержденным перечнем
объектов государственного аудита на соответствую-
щий год поручения работникам аппарата Ревизионной
комиссии на проведение государственного аудита;

8) вправе присутствовать на заседаниях акимата
области, района (города областного значения) соответ-
ствующей административно-территориальной единицы;

9) осуществляют иные полномочия, предусмотрен-
ные законодательством Республики Казахстан.

24. Председателю и членам Ревизионной комиссии
выдаются удостоверения, подписываемые секретарем
маслихата области.

25. Ревизионная комиссия извещает за тридцать
календарных дней маслихат области о предстоящем
истечении срока полномочий Председателя и членов
Ревизионной комиссии.

26. Председатель и члены Ревизионной комиссии
досрочно освобождаются от должности вследствие:

1) принятия решения маслихатом об увольнении;
2) вступления в отношении их в законную силу об-

винительного приговора суда;
3) признания в установленном порядке ограниченно

дееспособными или недееспособными;
4) нарушения присяги, законов Республики Казах-

стан, актов Президента Республики Казахстан и насто-
ящего Положения, совершения порочащего поступка,
не совместимого с их статусом, несоблюдения должно-
стных обязанностей;

5) смерти, а также в случае признания безвестно
отсутствующими или объявления умершими;

6) прекращения гражданства Республики Казахстан;
7) выезда на постоянное местожительство за пре-

делы Республики Казахстан;
8) назначения на другую должность.
27. В случае досрочного прекращения полномочий

Председателя и члена Ревизионной комиссии в виде
подачи заявления об увольнении, Председатель и член
Ревизионной комиссии письменно уведомляет масли-
хат не позднее, чем за один месяц до подачи соответ-
ствующего заявления об увольнении.

28. Проведение аудиторских мероприятий, а также
информационно-аналитическая, правовая, консульта-
тивная, организационная и иная деятельность Ревизи-
онной комиссии обеспечивается аппаратом Ревизион-
ной комиссии. Аппарат Ревизионной комиссии состоит
из должностных лиц, являющихся административными
государственными служащими, возглавляется руково-
дителем аппарата, назначаемым Председателем Реви-
зионной комиссии.

29. Права, обязанности и ответственность работни-
ков аппарата, а также условия прохождения ими госу-
дарственной службы определяются законодательством
о государственной службе, трудовым законодатель-
ством, законодательством о государственном аудите и
финансовом контроле и настоящим Положением.

30. Переподготовка и повышение квалификации ра-
ботников аппарата Ревизионной комиссии осуществля-
ются в соответствии со статьей 39 Закона Республики
Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном
аудите и финансовом контроле".

31. Деятельность Ревизионной комиссии осуществ-
ляется в соответствии с перечнем объектов государ-
ственного аудита на соответствующий год, утверждае-
мым Председателем Ревизионной комиссии.

Не допускается внесение изменений в перечень
объектов государственного аудита на соответствую-
щий год Ревизионной комиссии, за исключением пору-
чений Президента Республики Казахстан, запросов
Счетного комитета, основанных на поручениях Адми-
нистрации Президента Республики Казахстан, решений,
соответствующих маслихатов и инициативы Председа-
теля Ревизионной комиссии.

32. При осуществлении своей деятельности Реви-
зионная комиссия независима от объекта государствен-
ного аудита.

Независимость Ревизионной комиссии обеспечива-
ется недопустимостью:

1)  неправомерного вмешательства государствен-
ных органов и иных организаций в деятельность Реви-
зионной комиссии;

2) привлечения государственных аудиторов и
иных должностных лиц Ревизионной комиссии по зап-
росам государственных органов для проведения про-
верок, не предусмотренных в перечне объектов госу-
дарственного аудита на соответствующий год.

33. Государственный контроль и надзор использо-
вания Ревизионной комиссией средств местного бюд-
жета осуществляется с согласия или по поручению
маслихата области.

34. Принятие решений Ревизионной комиссии осу-
ществляется коллегиально на заседании.

35. На заседании Ревизионной комиссии рассмат-
риваются итоги государственного аудита, вопросы пла-
нирования, методологии, иные вопросы, требующие
коллегиального решения.

36. Заседания Ревизионной комиссии проводятся в
открытой или закрытой форме. Решения Ревизионной
комиссии принимаются большинством голосов от об-
щего числа состава Ревизионной комиссии, присутству-
ющего на заседании. В случае равенства голосов при-
нятым считается решение, за которое проголосовал
председательствующий.

37. Порядок проведения заседаний Ревизионной
комиссии, вопросы организации работы и другие вопро-
сы определяются регламентом Ревизионной комиссии.

38. Ежегодно Ревизионной комиссией составляет-
ся и представляется на рассмотрение маслихата от-
чет об исполнении местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год по форме и структуре, определенной
процедурным стандартом внешнего государственного
аудита и финансового контроля по предоставлению
Ревизионными комиссиями отчета об исполнении мес-
тного бюджета маслихатам, утверждаемым Счетным
комитетом.

39. Ревизионной комиссией ежеквартально пред-
ставляется информация Счетному комитету о своей
работе за отчетный период по форме и структуре, опре-
деляемых процедурным стандартом внешнего государ-
ственного аудита и финансового контроля по предос-
тавлению Ревизионными комиссиями информации Счет-
ному комитету, утверждаемым Счетным комитетом.

4. Имущество Ревизионной комиссии

40. Ревизионная комиссия может иметь на праве
оперативного управления обособленное имущество в
случаях, предусмотренных законодательством Респуб-
лики Казахстан.

41. Имущество Ревизионной комиссии формирует-
ся за счет имущества, переданного ему собственни-
ком, а также имущества (включая денежные доходы),
приобретенного в результате собственной деятельнос-
ти и из иных источников, не запрещенных законода-
тельством Республики Казахстан.

42. Имущество, закрепленное за Ревизионной ко-
миссией, относится к коммунальной собственности.

43. Ревизионная комиссия не вправе самостоятель-
но отчуждать или иным способом распоряжаться зак-
репленным за ним имуществом и имуществом, приоб-
ретенным за счет средств, выданных ему по плану
финансирования, если иное не установлено законода-
тельством Республики Казахстан.

44. Материально-техническое и медицинское обес-
печение, а также транспортное обслуживание Предсе-
дателя, членов и работников аппарата Ревизионной
комиссии осуществляется в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.

5. Реорганизация и упразднение
Ревизионной комиссии

45. Реорганизация и упразднение Ревизионной ко-
миссии осуществляются в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан.
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Асќар таудай аѓамыз, ќамќоршы панамыз Сапар Єбішевке ж±байы, біздіњ
с‰йікті жењгеміз

Ќатира Ж‰сіпќызыныњ
ќайтыс болуына байланысты ќайѓыѓа ортаќтасып, кμњіл айтамыз. Жатќан
жері жайлы, топыраѓы торќа болсын.

Ємір Тμсекбай±лы отбасы жєне Ѓапбасовтар єулеті.

Аз. Е.П.Смакованыњ сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Воскресенов селосы аумаѓында орналасќан, маќсаттыќ нысаны –
шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан   μлшемі 80,0 га кадастрлік нμмірі 12-183-046-027 бμлінетін жер
теліміне  12.06.2050  жылѓа дейінгі мерзімге, μлшемі 4,8 га кадастрлік нμмірі 12-183-046-166 бμлінетін жер
теліміне  30.01.2052  жылѓа дейінгі мерзімге, μлшемі 15,0 га, кадастрлік нμмірі 12-183-046-150 бμлінетін  жер
теліміне  30.01.2052  жылѓа дейінгі мерзімге уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап ќолма-ќол аќшамен 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгі-
зіледі.

Сауда 24.05.2016 жылы саѓат 10.00 -де мына мекенжайда болады: Ќостанай ауданы, Воскресенов
селосы, Киров кμшесі, 40.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 23.05.2016  жылы саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналас-
ќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Затобол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел.
87773375466.

Доверенное лицо гр. Смаковой Е.П. Кудербекова А.М. в порядке внесудебной реализации залогового
имущества объявляет о проведении  торгов по продаже  права временного долгосрочного землепользо-
вания  на  делимые земельные участки сроком до 12.06.2050 года , мерою 80,0  га  с кадастровым номером
12-183-046-027; сроком до 30.01.2052 года , мерою 4,8  га  с кадастровым номером 12-183-046-166; сроком
до 30.01.2052 года , мерою 15,0  га  с кадастровым номером 12-183-046-150, предназначенные для ведения
крестьянского хозяйства, расположенные на территории   села Воскресеновка, Костанайского района,
Костанайской области;

Покупная цена вносится денежными средствами в течение 5 календарных дней после  проведения
торгов.

Торги состоятся  24.05.2016 года в 10.00. по адресу: Костанайский район,  село Воскресеновка, улица
Кирова, 40.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17.00 ч. 23.05.2016 года по месту нахождения доверенного
лица : Костанайская область,  Костанайский район, п.Затобольск ,улица Школьная, 52-2  т.87773375466

"Алтын-Нан" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Сарыкμл  ауданы Севастополь селолыќ округі аумаѓында орналасќан   ка-
дастрлік нμмірі 12-190-033-129, μлшемі 182,0 га шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан бμлінетін жер теліміне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолмаќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 21 мамырда саѓат 12.00-де мына мекенжайда болады:
Ќостанай облысы, Сарыкμл  ауданы, Севастополь селосы, "Каневская М.М."
ш/ќ офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 20 мамыр  саѓ. 18.00-ге дейінгі
мерзімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл  кенті,
Октябрь кμш., 23, 2 пєтер, аныќтама ‰шін  тел. -8-714- 51-22-2-41.

Доверенное лицо к/х "Алтын-Нан" в порядке внесудебной реализации
залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права
землепользования делимым земельным участком  расположенным на тер-
ритории Севастопольского сельского округа, Сарыкольского района, пред-
назначенным для ведния крестьянского хозяйства с кадастровым номером:
12-190-033-129, площадью 182,0 га.

 Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 21 мая 2016 года в 12.00 часов по адресу:с. Севастополь,
офис к/х "Каневская М.М.", Сарыкольский район,  Костанайская область.

 Заявки принимаются в  срок до 18.00 часов, 20 мая  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: п.Сарыколь, улица Октябрьская 23, кв.2,
телефон для справок- 8-714-51-22-2-41.

Аз. М.Л.Теличенконыњ  сенімді т±лѓасы А.М. К‰дербекова  кепілдік м‰лікті соттан тыс
μткізу тєртібімен  Ќостанай облысы, Мењдіќара ауданы, Введен селолыќ округі аумаѓында
орналасќан, маќсаттыќ нысаны – шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі
12-185-010-019, μлшемі 65,8 га бμлінетін жер теліміне  24.01.2050  жылѓа дейінгі мерзімге,
кадастрлік нμмірі 12-185-010-134, μлшемі 30,4 га бμлінетін жер теліміне  11.04.2053
жылѓа дейінгі мерзімге,  уаќытша ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен
сауда μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.
Соттан тыс μткізу бойынша сауда 2016 жылы 23 мамырда саѓат 10.00-де мына мекен-

жайда болады: Ќостанай облысы Мењдіќара ауданы, Введен селосы, ХПП.
¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 20 мамыр  саѓ. 17.00-ге дейінгі мерзімде сенімді

т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Зато-
бол кенті, Школьная кμш., 52/2, тел. 87774431698.

Доверенное лицо гр.Теличенко М.Л. Кудербекова А.М., в порядке внесудебной реа-
лизации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права  вре-
менного долгосрочного землепользования на делимые земельные участки: сроком до  до
24.01.2050 года с кадастровым номером 12-185-010-019, площадью 65,8 га; сроком  до
11.04.2053 года на делимый земельный участок с кадастровым номером 12-185-010-134,
площадью 30,4 га, с целевым назначением – для ведения крестьянского хозяйства,
расположенные на территории Костанайской области, Мендыкаринского района, Вве-
денского сельского округа. Покупная цена вносится в течение 10 календарных дней
после проведения торгов.

Торги по внесудебной реализации состоятся 23 мая  2016 года в 10.00 часов по
адресу: Костанайская область, Мендыкаринский район,  село  Введенка, ХПП.

Заявки принимаются в рабочие дни в срок до 17 часов 20 мая 2016 года по месту
нахождения доверенного лица:  Костанайская область, Костанайский район, пос.Зато-
больск, ул.Школьная, 52/2.тел. 87774431698

Умирбаев Ахметќали Тμлепбергенович –  Владимир Владимирович Соло-
довниктіњ сенімді  т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен келесі
м‰лікті сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды:

Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Мичурин селолыќ округі мекенжайын-
да орналасќан шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан кадастрлік нμмірі 12-
183-085-119 μлшемі  19,3 га бμлінетін жер теліміне 10.09.2051 жылѓа дейінгі
мерзімге жер пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы  сауда μткізілген сєттен бастап 10 к‰нтізбелік к‰нніњ
ішінде енгізіледі. Сауда 2016 жылѓы 24 мамыр саѓ 10.00-де мына мекенжайда
болады: Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы,  Мичурин с., Мир  кμш., 26 ‰й.

¤тінімдер 2016 жылѓы 23 мамыр саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќаласы, Киевская кμш.,
17 ‰й,  аныќтама ‰шін тел. 8-71-42-26-51-01.

Ќ¦ТТЫЌТАУ

Ќ±ттыќтаймыз!
Ќостанай облысы, Мењдіќара  ауданында т±ра-

тын досымыз  Асхат Жакен±лы Хасеновты  20 ма-
мырда 60  жасќа толуымен  ќ±ттыќтаймыз!

Біз досымызѓа зор денсаулыќ, ќажымас ќайрат,
±заќ ѓ±мыр тілейміз.

Дастарќаныњ берекелі, кμњіліњ шат, μміріњ ±заќ
болсын. Балаларыњныњ, туѓан-туысќан, достарыњныњ

ќызыќ-ќуанышына тоймай, ортамызда
жарќырап, к‰ліп-ойнап ж‰ре бер.

Ќамќорлыѓыња, аќж‰рек таза пейіліње
кμп рахмет.

Ізгі  тілекпен: балалыќ
шаќтан келе жатќан

достарыњ.

"Алтын-Нан" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
Сарыкμл  ауданы, Севастополь селолыќ округі аумаѓында орналасќан ка-
дастрлік нμмірі 12-190-033-481, μлшемі 97,2 га шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге
арналѓан бμлінетін жер теліміне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда
μткізілетіні туралы хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5
к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 21 мамырда саѓат 15.00-де мына мекенжайда болады:
Ќостанай облысы, Сарыкμл  ауданы, Севастополь селосы, "Каневская М.М."
ш/ќ офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 20 мамыр  саѓ. 18.00-ге дейінгі мер-
зімде сенімді т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл  кенті,
Октябрь кμш., 23, 2 пєтер, аныќтама ‰шін  тел. -8-714-51-22-2-41.

Доверенное лицо к/х "Алтын-Нан" в порядке внесудебной реализации за-
логового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права  зем-
лепользования делимым земельным участком  расположенным на террито-
рии Севастопольского сельского округа, Сарыкольского района, предназна-
ченным для ведния крестьянского хозяйства с кадастровым номером: 12-190-
033-481, площадью 97,2 га.

 Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5  календарных
дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 21 мая 2016 года в 15.00 часов по адресу: с.Севастополь,
офис к/х "Каневская М.М.", Сарыкольский район,  Костанайская область.

 Заявки принимаются в  срок до 18.00 часов, 20 мая  2016 года по месту
нахождения доверенного лица: п.Сарыколь, улица Октябрьская 23, кв.2,  те-
лефон для справок- 8-714-51-22-2-41.

"Клияненко Василий Павлович" ш/ќ  сенімді т±лѓасы  кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу
тєртібімен  Сарыкμл  ауданы, Тимирязев селолыќ округі аумаѓында орналасќан   ка-
дастрлік нμмірі 12-190-011-226, μлшемі 56,6 га шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арналѓан
бμлінетін жер теліміне  жер пайдалану ќ±ќыѓын сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы
хабарлайды.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік к‰н
ішінде енгізіледі.

Сауда 2016 жылы 22 мамырда саѓат 12.00 -де мына мекенжайда болады: Ќостанай
облысы, Сарыкμл  ауданы, Тимирязев селосы, "Драпеза В.В." ш/ќ офисі.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 2016  жылѓы 21 мамыр  саѓ. 18.00-ге дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Сарыкμл  кенті, Октябрь кμш., 23, 2 пєтер,
аныќтама ‰шін  тел. -8-714- 51-22-2-41.

Доверенное лицо к/х "Клияненко Василия Павловича" в порядке внесудебной реали-
зации залогового имущества объявляет о проведении торгов по продаже права  земле-
пользования делимым земельным участком  расположенным на территории Тимирязев-
ского сельского округа, Сарыкольского района, предназначенным для ведния крестьян-
ского хозяйства с кадастровым номером: 12-190-011-226, площадью 56,6 га.

 Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5  календарных дней с
момента проведения торгов.

Торги состоятся 22 мая 2016 года в 12.00 часов по адресу: с.Тимирязев, офис к/х
"Драпеза В.В.", Сарыкольского района,  Костанайской области.

 Заявки принимаются в  срок до 18.00 часов, 21 мая  2016 года по месту нахождения
доверенного лица: п.Сарыколь, улица Октябрьская 23, кв.2,  телефон для справок -
8-714-51-22-2-41.

Жапаров Кайрат Шакердаевичтіњ
сенiмдi т±лѓасы Турбабин И.Л.,
кепiлдiк м‰лiктi соттан тыс μткізу
тєртібімен Ќостанай облысы, Ќара-
су ауданы, Братское а. аумаѓында
орналасќан шаруа ќожалыѓын
ж‰ргiзуге арналѓан 1830,2 га кμлемі,
кадастрлік  нμмірі 12-181-056-046
бμлінетін жер учаскесіне жер пай-
далану (жалдау) ќ±ќыѓын сату
жμнінен сауда μткізеді. Сатып алу
баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда
μткiзілген сєттен бастап 5 к‰нтізбелік
к‰н ішінде енгiзiледi. Сауда 2016
жылѓы 31 мамыр 10.00 саѓатта мына
мекенжайда болады: Ќостанай об-
лысы, Ќарасу ауданы, Братское а.
¤тінімдер 2016 жылѓы 30 мамыр 18-
00 саѓатќа дейiнгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде
ќабылданады: Ќостанай ќ., Дзер-
жинский кμшесі, 61Б ‰й, телефон -
8-775-296-37-79.

Доверенное лицо Жапарова Кай-
рата Шакердаевича Турбабин И.Л.
в порядке внесудебной реализации
залогового имущества, объявляет о
проведении торгов по продаже пра-
ва временного возмездного земле-
пользования (аренды) на земель-
ный участок, расположенный на
территории с.Братское, Карасуско-
го района, Костанайской области,
предназначенный для ведения кре-
стьянского хозяйства, кадастровый
номер 12-181-056-046, площадью
1830,2 га. Покупная цена вносится
наличными деньгами в течение 5
календарных дней с момента  про-
ведения торгов. Торги состоятся  31
мая 2016 года в 10.00 часов по ад-
ресу: Костанайская область, Кара-
суский район, с.Братское. Заявки
принимаются в срок до 18-00 часов
30 мая 2016 года по месту нахож-
дения доверенного лица: г. Коста-
най, улица Дзержинского, дом 61Б,
телефон для справок - 8-775-296-37-
79.

 ЕСКЕ АЛУ

Доверенное лицо Демисеновой Анаргул Ундасыновны Ереже-
пов Максут Ермакович  в порядке внесудебной реализации зало-
гового имущества объявляет о проведении торгов по продаже:

– право временного возмездного  долгосрочного землепользо-
вания на условиях аренды  сроком до 24.01.2050 г., на оставший-
ся срок аренды на земельный участок площадью 162,8 га, делимо-
го, ограничения в использовании и обременения земельного уча-
стка –  не препятствовать доступу для ремонта и обслуживания
ЛЭП, с кадастровым номером 12-183-062-063,  расположенный на
территории Александровского сельского округа, Костанайского
района, Костанайской  области, предназначенный для ведения
крестьянского хозяйства;

– право временного возмездного  долгосрочного землепользо-
вания на условиях аренды  сроком до 24.01.2050 г., на оставший-
ся срок аренды на земельный участок площадью 531,0 га, делимо-
го, без ограничений в использовании и обременений, с кадастро-
вым номером 12-183-062-061,  расположенный на территории Алек-
сандровского сельского округа, Костанайского района, Костанай-
ской  области, предназначенный для ведения крестьянского хо-
зяйства;

– право временного возмездного  долгосрочного землепользо-
вания на условиях аренды  сроком до 24.01.2050 г., на оставший-
ся срок аренды на земельный участок площадью 405,2 га, делимо-
го, без ограничений в использовании и обременений, с кадастро-
вым номером 12-183-062-062,  расположенный на территории Алек-
сандровского сельского округа, Костанайского района.

Покупная цена вносится наличными деньгами в течение 5
календарных дней с момента проведения торгов.

Торги состоятся 25.05.2016 г. в 10.00 часов по адресу:с. Алек-
сандровка, ул. Октябрьская, 1, Костанайского района.

 Заявки принимаются в  срок до 24.05. 2016 г. по месту нахож-
дения доверенного лица: г. Костанай, пр. Абая 2А, кв. 31,  теле-
фон для справок- 8-777-969-01-52.

Еске алу
Аманкелді ауданы, ‡рпек ауылыныњ т±рѓыны, ар-

даќты да аяулы анамыз М‰сілімова К‰нжамила
Тілеуѓалиќызыныњ д‰ниеден озѓанына 2016 жыл-
дыњ 20 мамырында бес жыл толады. Анамыз тірі
болѓанда мамыр айыныњ 22-сінде 55 жасќа толар
еді. ¤мірдіњ талай ќуанышы мен кμп ќызыѓын кμре
алмай кеткен аяулы анамызды саѓынышпен еске
алып, мына μлен жолдарын арнаймыз.

Еске алып отырмыз б‰гін ортамызда,
Ойымызды жан-жаќќа жортамыз да.
¤зіњізбен μткен к‰ндер елес болып,
Амалсыздан саѓыныштыњ ауасын ж±тамыз да.

Ана деген шуаѓымен бар єлемді жылытты,
Міне анашым, μзіњізсіз бес жыл да μте шыѓыпты.
Тєрбиењіз, айтќан аќылыњыз мєњгілік жадымызда,
Аман ж‰рсењіз кμрер едіњіз барша ќызыќты.

Аллам сізге ж±маќтыњ тμрінен орын бергей,
Єкешім еске алады "жан жоќ" деп дєл сіздей.
Аѓайын туыс, "Ємин" деп ќол жайѓан баршамызды,
Кμкте анашым μзіњіз ќолдап ж‰ргей.

Ќимастыќпен еске алушылар: жолдасы – Оразымбек, балалары
Мейрам-Сымбат, Жанар, немересі Айбегім, жєне аѓайын-туыстары.

 Демисенов Анарг‰л Оњдасыновнаныњ сенімді  т±лѓасы – Ере-
жепов Максут Ермакович кепілдік м‰лікті соттан тыс μткізу тєртібімен
келесі м‰лікті сату жμнінен сауда μткізілетіні туралы хабарлайды:

–  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Александров селолыќ
округі аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арнал-
ѓан, жер телімін пайдалануда шектеулер  жєне ауыртпалыќтар –
ЛЭП жμндеуге жєне ќызмет кμрсетуге кедергі жасамау, кадастрлік
нμмірі 12-183-062-063, алањы 162,8 га бμлінетін жер теліміне, жал-
даудыњ ќалѓан мерзіміне 24.01.2050 ж. дейінгі мерзімге жалдау
шартымен  уаќытша μтеулі  ±заќ мерзімді жер пайдалану ќ±ќыѓы;

   –  Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Александров село-
лыќ округі аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге ар-
налѓан, жер телімін пайдалануда шектеулер  жєне ауыртпалыќтар
жоќ, кадастрлік нμмірі 12-183-062-061, алањы 531,0 га бμлінетін
жер теліміне, жалдаудыњ ќалѓан мерзіміне 24.01.2050 ж. дейінгі
мерзімге жалдау шартымен  уаќытша μтеулі  ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓы;

– Ќостанай облысы, Ќостанай ауданы, Александров селолыќ
округі аумаѓында орналасќан, шаруа ќожалыѓын ж‰ргізуге арнал-
ѓан, жер телімін пайдалануда шектеулер  жєне ауыртпалыќтар
жоќ, кадастрлік нμмірі 12-183-062-062, алањы 405,2 га бμлінетін
жер теліміне, жалдаудыњ ќалѓан мерзіміне 24.01.2050 ж. дейінгі
мерзімге жалдау шартымен  уаќытша μтеулі  ±заќ мерзімді жер
пайдалану ќ±ќыѓы.

Сатып алу баѓасы ќолма-ќол аќшамен сауда μткізілген сєттен
бастап 5 к‰нтізбелік к‰н ішінде енгізіледі.

Сауда 25.05.2016 жылы саѓат 10.00-де мына мекенжайда бола-
ды: Ќостанай ауданы, Александров с.,  Октябрьская кμш., 1.

¤тінімдер ж±мыс к‰ндері 24.05.2016  ж. дейінгі мерзімде сенімді
т±лѓаныњ орналасќан жерінде ќабылданады: Ќостанай ќ., Абай
д-лы, 2А, 31 п., аныќтама ‰шін  тел. -8-777-969-01-52.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Ќостанай облысыныњ кєсіпкерлер палатасы "Биз-
нестіњ жол картасы–2020" Бизнесті дамыту мен  ќол-
даудыњ бірыњѓай баѓдарламасыныњ "Кєсіпкерлікті ќол-
даудыњ ќаржылыќ емес шаралары" тμртінші баѓыты
аясында ж±мыс істейтін кєсіпкерлік ќызметті ж‰ргізуге
сервистік ќолдауды ±сыну туралы хабарлайды.

Ќызметтер мына т‰рлер бойынша кμрсетіледі:
– Бухгалтерлік жєне салыќтыќ есеп ж‰ргізумен, сон-

дай-аќ статистикалыќ есептілікті жасаумен байланыс-
ты кμрсетілетін ќызметтер;

– Кедендік рєсімдер бойынша кμрсетілетін ќызмет-
тер;

–  Менеджмент ж‰йелерін енгізу жμніндегі барлыќ  про-
цессті толыќ с‰йемелдеу жєне консультация беру;

– Зањгерлік ќызметтер кμрсету;
– Маркетинг мєселелері бойынша ќызметтер;
– Аќпараттыќ технологияларѓа ќызмет кμрсету са-

ласындаѓы консультациялар;
– Мемлекеттік сатып алуѓа, ±лттыќ компаниялар мен

жер ќойнауын пайдаланушылардыњ сатып алуына бай-
ланысты кμрсетілетін ќызметтер;

– Менеджмент мєселелері жμніндегі ќызметтер.
Сервистік ќолдау экономиканыњ барлыќ секторла-

рында єрекет ететін шаѓын жєне орта кєсіпкерлік субъек-
тілеріне μтеусіз негізде ±сынылады.

Ќызметтерді алу ‰шін Ќостанай облысы Кєсіпкерлер
палатасыныњ (Ќостанай ќ., Єл-Фараби дањѓ., 116 ‰й, 1
ќабат) Кєсіпкерлерге ќызмет кμрсету орталыѓына (КЌКО)
немесе "Даму" Кєсіпкерлікті дамыту ќоры" АЌ μњірлік
филиалыныњ КЌКО (Єл-Фараби дањѓ., 65 ‰й, Бизнес-
орталыќ ѓимараты), сондай-аќ Ќостанай облысы
Кєсіпкерлер палатасыныњ аудандыќ орталыќтарындаѓы
жєне моноќалалардаѓы филиалдарыныњ жанындаѓы
Кєсіпкерлікті ќолдау орталыќтарына ж‰гіну ќажет.

Толыѓыраќ аќпаратты мына телефон бойынша алуѓа
болады: 8 (7142) 39 42 08 (ішк. 3914).

«ЌОСТАНАЙ ТАЊЫ»

газетіне   жарнама

бергіњіз келсе,

мына

телефондарѓа

хабарласыњыз:

54-33-22,
54-99-69
(факс)
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Туѓан жер, μскен елді сыртќы жаулардан  азат ету жолында
ќаншама ерж‰рек  ата-бабаларымыз жандарын пида  етті. Олар-
дыњ жауынгерлік ерліктері – елге м±ра, ±рпаќќа ‰лгі.

Кеше  ѓана  7  мамыр – Отан ќорѓаушылар к‰ні мен ¦лы жењістіњ
71 жылдыѓын тойладыќ. Ќостанай ауданына ќарасты Половников
орта мектебінде де осы мерейлі мерекелерге байланысты мєдени
іс-шаралар μткізілді.

Жалпы, біздіњ ауылда елеулі ењбегімен, жасампаз істерімен аудан
ж±ртшылыѓыныњ  ќ±рметіне  бμленген,  еселі ењбегімен елге таныл-
ѓан ењбек ардагерлері μте кμп. Мейрам ќарсањында ата-бабалары-
мыздыњ жауынгерлік ерлігі мен ардагерлеріміздіњ ерен ењбегін жас
±рпаќтыњ санасына сіњіру барысында бірталай ж±мыстар атќарыл-
ды. Сондай-аќ, мерекелік шаралар барысында бастауыш сынып
оќушылары арасында "Туѓан жердіњ ќорѓаушылары" таќырыбында
сурет салудан жарыс ±йымдастырылды. Ал, Отан ќорѓаушылар к‰ні
ќарсањында ауыл ардагерлерімен жєне ¦лы Отан соѓысына ќатыс-
ќандармен кездесу μткізіліп, μнерпаз оќушылардыњ ќатысуымен
мерекелік концерт ±йымдастырылды.

З.ХУЖАЕВ,
Половников  орта мектебініњ м±ѓалімі.

Ќостанай ауданы.

Мемориалдыќ таќта
ашылды

Биыл алтыншы мєрте μткiзi-
летiн "Ќазаќстан барысы" рес-
публикалыќ турнирiне Ќостанай
облысыныњ атынан ќатысатын
палуандардыњ есімі белгілі бол-
ды. "Ќостанай ќыраны" бєсекесі
‰ш к‰нге созылды. Алѓашќы
к‰ндері балѓын палуандардыњ
арасында облысымыздыњ "жас
ќырандары" аныќталды.

Іріктеу жарысына ќатысќан
палуандардыњ арасында олќы-
сы жоќ. Кілењ "сен т±р, мен атай-
ындар" жарыстыњ соњѓы к‰ні боз
кілемге шыќты. Талай додалар-
да дара шыѓып ж‰рген Азамат
Ерєділов, Ержан Ќабидулинов,
Максим Гербер, Ерќанат Рыздыќ,
Данияр Баќќараевтар да μз
аудандарыныњ намысын ќорѓау
‰шін келді. Ылѓи бабы келіскен
палуандардыњ белдесуі балалар
мен жасμспірімдер спорт мекте-
біне жиылѓан  ќазаќ к‰ресініњ
жанк‰йерлерін ‰лкен єсерге

¦лы Жењіс к‰ні ќарсањында Ќостанай облысыныњ екі аудан-
дыќ сотында ¦лы Отан соѓысына ќатысќан ардаќты ардагер-
лер, Ќостанай облысыныњ сот саласында ±заќ жылдар ењбек
еткен судьялар  Баймаќанов Бекмаѓамбет Шоќай±лы мен Ерм±-
хамбетов Кенжеѓали ¤теген±лыныњ ќ±рметіне мемориалдыќ таќ-
та ашылды.

Таќтаныњ ашу салта-
натына сот жєне атќару-
шы органдар μкілдері,
сонымен ќатар ардагер-
лердіњ туыстары ќатыс-
ты. К.Ерм±хамбетовке
арналѓан мемориалдыќ
таќта ол кісі ж±мыс істе-
ген Федоров аудандыќ
сотында, ал Б.Баймаќа-
нов таќтасы Ќарабалыќ аудандыќ сотыныњ ѓимаратында ашылды.
Осы к‰ні Ќостанай облыстыќ сотында есімі аталѓан ардагерлерге
арналѓан м±ражай б±рышы да ашылды. Майдан даласында болып
ел ќорѓаѓан азаматтардыњ жаќындары олардыњ жеке заттарын об-
лыстыќ сот м±ражайына тапсырѓан болатын. М±ражай б±рышын ашу
салтанатында сμз алѓан облыстыќ сот тμраѓасы Асламбек Мерѓали-
ев сотќа келген ардагерлердіњ жаќындарына алѓысын білдіріп, єрќа-
шанда кμмек ќолын созуѓа дайын екендігін айтты.  Ал, ардагерлер
±рпаѓы сот ±жымы тарапынан кμрсетіліп отырѓан ќ±рметке ризашы-
лыќтарын білдіріп, ж±мыста табыс тіледі.

Ќостанай облыстыќ сотыныњ баспасμз ќызметі.

бμледі.
2014 жылѓы осы жарыстыњ же-

њімпазы, арќалыќтыќ Ѓабит Бал-
ѓынбаев пен былтырѓы "ќыран",
ќостанайлыќ Ерлан Омаров жар-
тылай  финалда  кездесті. Б±л
екеуініњ арасындаѓы тартыс ќы-
зыќты μтті. Дегенмен, соњѓы се-
кундта Науырзым ауданыныњ ту-
масы Е.Омаров жењісті ж±лып
єкетті.

Сондай-аќ, аќтыќ белдесуге
жолдама ‰шін ќамыстылыќ Ле-
ван Джваридзе мен Ќостанай
ауданыныњ "Т‰йе палуаны" Абы-
лайхан Ќасымхан ж±п ќ±рады.
Белдесу  басталмай  жатып жан-
к‰йерлер тєжірибелі Леван же-
њеді деп болжап ќойѓан. Алайда,
жас болса да жігерлік танытќан
А.Ќасымхан ќарсыласын тізе б‰к-
тірді. Еске сала кетсек, саќа па-
луандардыњ с±рыптауына т‰скен
Абылайханныњ жасы жиырма
бірде ѓана.

Бір-бірініњ айла-тєсілдерін
жаттап алѓан Е.Омаров пен

А.Ќасымхан μзара кім мыќтыны
аныќтады. Тєжірибесі мол Ерлан
аздаѓан басымдыќпен жењіске
жетті. Сμйтіп, "Ќостанай ќыраны"
атанѓан палуанѓа арнайы кубок
пен 150 мыњ тењге табыс етілді.

– "Ќостанай ќыраны" жоѓары
дењгейде ±йымдастырылды.
Жартылай финалѓа дейінгі бел-
десулердіњ бєрі де тартысты μтті.
Жыл сайын турнирдіњ мањызды-
лыѓы артып келедi. Ерлан да,
Абылайхан да – талантты палу-
андар. Меніњ кμз алдымда жат-
тыѓатын жігіттер ѓой. Оларѓа рес-
публикалыќ турнирде сєттілік
тілеймін, – дедi облысќа ењбегі
сіњген жаттыќтырушы Бейсенбай
Єубєкіров.

Енді финалѓа шыќќан екеуі
Астанада μтетін "Ќазаќстан бары-
сы" турнирінде облыс намысын
ќорѓайтын болады.

СУРЕТТЕ: палуандар жењіс
т±ѓырында.

Суретті т‰сірген А. Ж‡ЗБАЙ.

"Таѓзым саѓан, ¦лы Жењіс"

"ЌАЗАЌСТАН БАРЫСЫ"

Ќасќырбай
          ЌОЙШЫМАНОВ

Н.Ахметбеков атын-
даѓы мєдениет ‰йінде
μткен ¦лы Жењістіњ
71 жылдыѓына арналѓан
салтанатты іс-шараѓа
ќатысќан аудан т±рѓын-
дары кешегі соѓыс жыл-
дарында Отан ‰шін кеу-
делерін оќќа тосып
шейіт болѓан  батыр ба-
баларымызды бір сєт
‰нсіздікпен еске алды.

Аудан єкімі Асќарбек
Кенжеѓарин  ењбек жєне ауѓан соѓысыныњ ардагерлерін айтулы ме-
рекемен ќ±ттыќтап, аќ тілегін білдірді. Сонымен ќатар, "Елбасымыз
Н.Є.Назарбаев республика ардагерлерініњ жоѓары форумында:
"‡лкенін дєл біздей ќастерлейтін, ќ±рмет т±татын ел некен-саяќ шы-
ѓар-ау", деген болатын. Шындыѓында, атадан балаѓа м±ра болып ке-
ле жатќан ежелгі дєст‰ріміз – ардагерлердіњ елге сіњірген ерен ењбек-
тері ешќашан ±рпаќтар санасынан μшпейді, уаќыт μткен сайын ол
асќаќтай т‰сері сμзсіз. ¦лы Отан соѓысы адамзат тарихында орны
толмас ќайѓы-ќасірет єкелген тењдесі жоќ  оќиѓа болды. Ќаншама
адам с±рапыл соѓыста бейбіт μмірді саќтау ‰шін жанкешті ерлік
кμрсетті.  Тылда тізе б‰кпестен аянбай ењбек етті.  Ќаћармандыќ пен
патриоттыќ μнегесін кμрсетіп, ќайсарлыќ танытты. Онсыз Жењіске
жету м‰мкін емес еді. Халќымыздыњ басына т‰скен сол бір ауыр
жылдардыњ салмаѓы ел есінде. ¦лы ерлікке таѓзым – елдік парыз.
Отан ‰шін от кешкендердіњ μшпес ерлігі мен ењбегі б‰гінгі ±рпаќќа
μнеге", – деді μз сμзінде аудан басшысы.

Аудандыќ мєдениет ‰йініњ єншілері мен Н.Иванов атындаѓы орта
мектебініњ оќушылары  соѓыс уаќытында ата-бабаларымыздыњ ру-
хын кμтеріп, жењіске жетелеген єуезді єндерді кμптеп шырќады. Ба-
лалар-жасμспірімдер спорт мектебініњ ±йымдастыруымен  ±лттыќ
ойынымыз тоѓызќ±малаќтан жарыс μтті. Жењімпаздар аныќталып,
алѓыс хаттармен жєне баѓалы сыйлыќтармен марапатталды.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

¦лы Жењістіњ 71 жылдыќ мерекесіне арќа-
лыќтыќтар осындай атаумен мерекелік шара
μткізді. Еліміздіњ єн±раны шырќалып, мемле-
кеттік туымыз салтанат ќ±рды.

 Орталыќ "Наурыз" алањына жиналѓан халыќ-
ты ќала єкімі Ѓазиз Бекм±хамедов пен ќалалыќ
ардагерлер кењесініњ тμраѓасы Жєнібек Ѓапбас-
±лы ќ±ттыќтады.

 Дала сахнасында жењіс шаттыѓын бейнеле-
ген театрландырылѓан ќойылымдар кμрсетіліп,
патриоттыќ єндер єуеледі. Ќала мекемелері мен
±жымдары Абай дањѓылын бойлай шеру жасап,
"Дањќ" аллеясындаѓы мєњгілік алау басына г‰л
шоќтарын ќойды. Соѓыс ќ±рбандары ‰нсіздікпен
еске алынды.

 Сондай-аќ, б±л к‰ні соѓыс жєне тыл ардагер-
лері мерекелік дастарќаннан дєм татты.

Арќалыќ ќаласы.

Он жылѓа жуыќ созылып, талай
боздаќтыњ μмірін ќиып, айрандай
±йыѓан шањыраќќа ќайѓы-ќасірет
єкелген ауѓан соѓысыныњ аяќталѓа-
нына 27 жыл толды.

Осыѓан орай аудандыќ ќорѓаныс
істер  жμніндегі  бμлімініњ  ±жымы
9 мамыр ¦лы Жењіс к‰ніне арнап,
ауѓан соѓысыныњ ардагерлеріне ме-
рекелік дастарќан жайып, ізгілікті ілти-
патпен ќ±рмет кμрсетті.

– ¤мірініњ μлшеулі бір бμлігі, жау-
ќазын жастыќ шаѓыныњ с‰белі ‰лесін

М±рат
      Ж‡НІС¦ЛЫ

СУРЕТТЕ: Мерекелік кμрініс.
Суретті т‰сірген автор.

 ¦лы Жењіс¦лы Жењіс¦лы Жењіс¦лы Жењіс¦лы Жењіс
жањѓырыѓыжањѓырыѓыжањѓырыѓыжањѓырыѓыжањѓырыѓы

¦рпаќќа ‰лгі

Ардагерлерге ќ±рметАрдагерлерге ќ±рметАрдагерлерге ќ±рметАрдагерлерге ќ±рметАрдагерлерге ќ±рмет
оќ пен от астында μткізіп, таѓдырдыњ
жазуымен елге аман-сау оралып, ту-
ѓан жерімен ќауышќан ауѓан соѓысы-
ныњ ардагерлерімен кездесіп, бір дас-
тарќан басында отыру – біз ‰шін бір
ѓанибет. Біз сіздерді   Отан алдында
борышын адал атќарѓан абзал азамат,
μз елініњ патриот жауынгері ретінде
жоѓары баѓалаймыз. Сіздерге  мыќ-
ты денсаулыќ, ±заќ ѓ±мыр, отбаста-
рыњызѓа баянды баќыт тілейміз, – деді
ќорѓаныс істер жμніндегі бμлім  бас-
шысы, майор Ќайрат Тμлебаев.

Жат жерде єскери борышын μтеп,
антќа адалдыќ танытќан ауѓан арда-
герлері аталмыш бμлімніњ ±жымына
шексіз ризашылыќтарын білдіріп, игі
тілектерін жолдады.

Ауѓан соѓысыныњ ардагерлеріне
бμлім басшысы естелік сыйлыќтар
табыстап, ќыздар ±жымы мерекелік
єн-шашуларын жолдады.

Байбатыр АХМЕТБЕКОВ.
Жанкелдин ауданы.

сапќа ќосылды
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сымен сəйкес келе бермейдi. Редакция оқырман хаттарына 
жауап бермейдi, оны қайтармайды.  Үш компьютерлiк беттен 
асатын материалдар қабылданбайды.  “Қостанай таңында” 
жарияланған материалдарды сiлтемесiз көшiрiп басуға 
болмайды. Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны мен 
мəтiнiне жарнама берушi жауап бередi.   

А  – ақылы жарияланым.
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Газет аптасына  үш рет шығады.  
Газет Қазақстан Республикасының Мəдениет жəне ақпарат 
министрлiгiнде 30.05.2012 жылы тiркелiп, № 12790-Г куəлiгi 
берiлген. 
Газет “Қостанай таңының” компьютер орталығында терiлiп, 
беттелдi. Офсеттiк басылым. “Қостанайполиграфия” ЖШС 
баспаханасы. Мекенжайы: С.Мəуленов көшесі, 16.
Бағасы келiсiм бойынша.

Аталар 
берген 

«Ақ бата»
«Қымбат дүние қолға түсе 

бермейді, қымбат сөз ауызға 
түсе бермейді» дейді дана 
халқымыз. Құнды сөз, ба-
та-тілекті жоғалтып алмай, 
ұрпақтан-ұрпаққа аманат 
ету бағзыдан қалыптас қан 
игі дәстүр.  

Таяуда Меңдіқара ауданында жергілікті  Мәде-
ниет және тілдерді дамыту бөлімі және аудандық 
«Юбилейный» мәдениет үйінің ұйымдастыруымен 
алғаш рет аудандық «Аталар айтқан ақ бата» атты 
байқау ұйымдастырылған болатын. Бұл мәдени – 
көпшілік  іс-шара ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналды, оны Мәдениет үйінің өнерпазы Мұрат 
Нағашыбай жүргізді. 

Байқауға Теңіз, Жанкелдин, Краснопреснен, 
Көктерек селолық округтері мен Боровское село-
сынан тілек білдірген ақсақалдар қатысты. 

Үш айналымнан тұрған байқаудың әділ бағасын 
Зұлқарнайұлы Мұса қажы атындағы мешіттің Бас 
имамы Қыдырбек Исмайлов, ҚР еңбек сіңірген мә-

дениет қызметкері Бақытжан Сәуекенов және ау-
дандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 
басшысы Айнұр Салпенова берді. 

Байқау шарты бойынша өздерін таныстырудан 
бастаған қатысушылар екінші кезеңде мақал-мәтел 
сайысынан да сүрінбей өтті. Ал, үшінші айналымда 
ақсақалдар сахна төрінде бата беріп, ақ тілектерін 
арнады. 

Іс-шара барысында «Әжелер» ансамблімен қоса 
сахна төрінде өнерлі азаматтар Марат Омаров,  Қа-
нат Ражанов, Тобыл Болатов әннен шашу шашты. 

Байқау қорытындысы бойынша «Ақ бата» сай-
ысына белсенді атсалысқан ақсақалдар Амангелді 
Сатаев, Есмырза Сералин, Нұрахмет Қашқынбаев, 
Өтеген Қошанов, Батырғали Бекетов, Керей Оңай-
беков, Сапаржан Тиышбаев марапатталды. 

Қымбат НАҒАШЫБАЙ.

Суретті түсірген автор.

ФУТБОЛ

«Қайратқа» есе жiбердi
Қасқырбай 
    ҚОЙШЫМАНОВ

Қазақстан чемпиона-
тының оныншы турын-
да «Тобыл» алматылық 
«Қайратты» қабылдап, 
1:2 есебімен жол берді. 
Алғашқы минуттарда алаң 
иелері белсенді қимылдады. Оңтүстік астаналық ұжым алаңға бой үйрет-
кенше тобылдықтар жылдам гол соғып кетті. «Қайрат» қорғаушысы Ти-
мур Рудосельский қарсыласы Сергей Яворскийді өз айып алаңында шалып 
жығып, бас қазы Болат Қарлыбаев он метрлік соққы белгіледі. Ал, Томаш 
Шимкович нүктеден қателеспеді 

Дегенмен, «Қайрат» қарымта шабуылдардың бірінде В.Логиновский 
қақпасына гол соғып, таблодағы көрсеткішке өзгеріс əкелді. Доптың ав-
торы – Жерар Гоу. Осыдан соң ойын сəл бəсеңсіді. Бірінші тайм аяғына 
дейін қостанайлық Альмир Мухутдиновтың соққысын айтпағанда кездесу 
бірсыдырғы өтіп жатты. 

Ойынның екінші бөлігінде «Қайрат» футболшыларының жылдамдықты 
күшейткені байқалды. Тəжірибелі А.Тимощук пен И.Қуат орта тұстан өз 
командасының шабуылына дем беріп отырды. «Тобыл» есепті еселейді 
деп жүргенде, алматылықтар алға шығып кетті. Қонақтардың капитаны 
Б.Исламхан қорғаушылардан сытылып шығып, Ж.Гоуға пас берді. Ал Ж.Гоу 
жақын жерден қақпаны дəл көздеді.  

«Тобыл» тағы да ұпай жоғалтты. Келесі ойын 15 мамыр күні көкшетау-
лық «Оқжетпеске» қарсы өтеді. 

 
СУРЕТТЕ: «Тобыл» ойыншысы Т.Шимкович.
Суретті түсірген Айбек ЖҮЗБАЙ.

– Дəрігер, бүгінде қуықалды 
безі аденомасы мен простатит 
жайында  мамандар жиі айтып 
жүр. Расында, бұл сырқаттар 
қатерлі ме?

– Əрине, екеуі де қатерлі. 
Алайда, олардың зардабы тіпті де 
қауіпті. Түсінікті болу үшін егжей-
тег жейлі тоқталайын.  Ең əуелі, 
көпшілік ойлайтындай, қуықалды 
без аденомасы (аденома проста-
ты) мен простатиттің бір-біріне түк 
қатысы жоқ. Ол екі ауру – өз алды-
на жеке сырқат.

Аденома – қуықалды бездегі 
құрылым элементтерінің көбеюі. 
Əдетте, ол шау тартқан шақта, 
яғни, ағзада аталық гормонның 
бөлінуі (тестостерон) азайып, ана-
лық гормон (эстроген)  көбейгенде 
пайда болады. Қуықалды бездің 
несеп пен ұрық жолдарын қоршай 
орналасқанын ескерсек, ол сон-
дай-ақ шəует шығаруды реттейді. 
Ол шəуеттің қуыққа түсуіне бөгет 
болады жəне несептің шығуын 
бақылайды. Сол себепті де оның 
ұлғаюы бүкіл несеп жүйесінің жұ-
мысына кері əсерін тигізеді. Дер 
кезінде жəне тиімді емделмесе, 
зəрдің шығуын қиындатады. Оған 
қоса, жоғары жыныс жолдары мен 
қуықтың үрпі бүйірқалтасындағы 
инфекцияға, несеп жолдарының 
жұқпалы ауруларына, қуық пато-
логиясына, сондай-ақ бүйрек ау-
руларына жол ашады. 

Простатит көп жағдайда со-
зылмалы сипатқа ие. Созылмалы 
простатит – қуықасты без тінінің со-
зылмалы қабынуы. Заманауи зерт-

теулер көрсеткендей, созылмалы 
простатиттің бірден-бір себепшісі – 
қуықалды без тіндеріндегі тұрақты 
қабынуға ықпал ететін инфекция. 
Простатиттің белгілері аденомаға 
ұқсас. Қуықасты без қабынғанда не-
месе ұлғайғанда өз қызметін атқара 
алмайды. Ескеретін бір жəйт, ауру 
тек қуықасты «аумағымен» шек-
телмейді. Жанындағы тіндер мен 
органдарға да шабады. Көбіне 
бұл үрпінің артқы бөлігі, бульбоу-
ретралдық бездер, тұқым көпіршік-
тері, қуық, яғни бүкіл несеп-жыныс 
жолдарының негізгі органдары. 
Қуықалды аденомасы мен проста-
титтегі ең басты қауіп – көбіне 45 
жастан  кейін пайда болады жəне 
əдетте, екеуі қатар жүреді. Бел-
гілері ұқсас болғандықтан, ерлердің 
көбі екеуін бір сырқат деп ойлайды. 
Қаншалықты қауіпті екенін біле бер-
мейді. Егер қуықалды без тіндері 
жасушаларында еркін радикал-
дар көбейсе, ДНК молекулаларын 
зақымдайды. Ақырында сау жасу-
ша ракқа айналуы мүмкін. 

– Дəрігер, осы сырқаттарға  
шалдыққан ерлерге қандай 
кеңес берер едіңіз?

– Ең алдымен қуықалды без 
бен несеп-жыныс жолдарында 
пайда болған əлгіндей белгілер-
ден дереу арылу керек. Себебі, 
ем-домды шегерген сайын  еркек-
тің жағдайы мүшкілдене бермек. 
Ауру асқынған соң хирургиялық 

емдеуден басқа жол жоқ. 
Адам егде тартқанда жүрек-

қан тамырлары мен тыныс жүйесі 
əлсірейтіні белгілі. Сондықтан жас 
ұлғайған сайын операция жасау 
қауіпті саналады.  Осы секілді сыр-
қаты бар адам операцияны көтере  
алмауы да мүмкін. Операция сəтті 
өткен күннің өзінде қалпына келу 
процесі өте қиынға соғады. 

Бірақ, бір қуанарлығы, ме-
дицина бір орнында тұрған жоқ. 
Қазірдің өзінде қуықалды бездегі 
дертті жойып, бүкіл несеп-жыныс 
жолдарының жұмысын қалпына 
келтіретін қуатты құрал бар. 

Ол – «Мастер Мен» коллоид 
ерітіндісі. Оның құрамы ерлердің 
түрлі сырқатын емдеу жəне алдын 
алу саласында керемет жаңалыққа 
айналды. «Мастер Мен» ерітіндісі 
– британиялық ғалымдардың ең 
соңғы кереметі. Ол əлемдегі бүкіл 
ерлер қауымын сырқаттан құтқара-
тын дəру. Құрамында ерлер дертін 
жазатын батыс пен шығыс ел-
дерінің ең пəрменді компоненттері 
бар. Коллоид ерітіндісінің сапасы 

жоғары. Оны Еуропаның ең қатаң 
GMP стандарты, халықаралық сер-
тификаттар жəне беделді ғылыми 
орталықтың ұсынымы растайды. 

– Сонда бұл коллоид ерітін-
дісі қалай əсер етеді? 

– «Мастер Мен» несеп-жыныс 
жолдарының зақымданған бөлігіне 
жағымды əсер етеді. Зəр шығару-
ды қалпына келтіріп, сауығып 
кетуге септігін тигізеді. «Мастер 
Мен» аталық ұрық бездерінің жұ-
мысын қалпына келтіреді. Олар 
өз кезегінде, тиісті мөлшерде тес-
тостерон шығара бастайды. Ал 
еркек үшін тестостеронның қан-
шалықты маңызды екенін білеміз. 
Ол эрекцияны жақсартып қоймай, 
сонымен бірге аденоманың өсуін 
тежейді.  

«Мастер Менді» қолдана 
бастағаннан-ақ ол қуықалды 
бездегі қабынуды басады жəне 
простатиттің салдарын жояды.  
«Мастер Мен» бүкіл несеп-жыныс 
жүйесін кешенді түрде емдейді.  
Салыстырып айтсақ, қазіргі  қол-
даныстағы дəрі-дəрмектің көбі ау-
руды жай ғана басумен шектеледі. 
Соның кесірінен ауру біраз уақытқа 
дейін білінбей,  жазылғандай көрі-
неді.  Ал «Мастер Мен» ең əуелі 
сырқаттың себебімен күреседі 
жəне құлан-таза жазылып кетуге 
сеп болады. Құрамында химиялық 
жолмен синтезделген қоспалар 
жоқ болғандықтан, «Мастер Мен» 
ағзадағы басқа органдарға кері 
əсерін тигізбейді.   

Əзірлеуші: AD «Medicine 
Limited», Ұлыбритания.

Өндіруші: AD «Medicine 
Limited», АҚШ, Калифорния.

Сіз «Мастер Мен» курсына 
тапсырыс беріп, кеңес алу үшін 
мына телефондарға: қазақ тілінде 
– 87273505978   жəне орыс тілінде 
– 87273505952 хабарласа аласыз. 

Далластағы Бэйлор медицина университетінің 
уролог-дәрігері, профессор Эрик Кастл:

АДЕНОМА мен ПРОСТАТИТ! 
Қашанғы шыдауға болады!
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