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  2014 жылдың 13 
желтоқсаны күні сағат 
11-де Қ.Əбенов атындағы 
Мəдениет үйінде 
Қазақстан Республикасы 
Тəуелсіздігінің 23 жылдық 
мерекесі аталып өтті. 
  Мерекеге қатысушы-
ларды аудан əкімі 
Ж . Қ . Т а у к е н о в 
құттықтады. Аудан бас-
шысы Тəуелсіздігіміздің 
елімізге сыйлаған ұлы 
жетістіктерін жəне Елба-
сымыз  - Ұлт Көшбасшысы 
Н . Ə . Н а з а р б а е в т ы ң 
осы жолдағы ересен 
еңбектеріне кеңінен 
тоқтала келе, таяуда 
жарияланған «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдаудан ту-
ындайтын міндеттерге 
кеңінен тоқталды. 
Тəуелсіздігімізді баянды 
ету жолында халық баты-
ры Аманкелді атамыздың 
атындағы аудан халқының 
іргелі істер тындыраты-
нына сенім білдірді. 
 Салтанатты рəсімде 
жиналған көпшілікке 
аудандық орталық ауру-
хана хирургия бөлімінің 
меңгерушісі, Қазақ 
ССР-інің еңбек сіңірген 
дəрігері, «Құрмет» 

ТӘУЕЛСІЗДІГ ІМІЗГЕ  ТАҒЗЫМ

орденінің иегері, 
«Аманкелді ауданының 
Құрметті азаматы» 
Б.К.Кенжебеков мерекелік 
жылы лебізін білдірді. 

Тəуелсіздігіміздің ба-
янды болып, еліміздің 
мəртебесінің биіктей 
беруіне тілектестігін ар-
нады. 

   Аудан əкімі Ж.Қ.Тауке-
нов мұнан соң 
ауданымыздың эконо-
микасы мен əлеуметтік 
жағдайын жақсарту жо-

лында елеулі еңбек етіп 
жүрген бір топ озаттарға 

өзінің грамотасын тапсы-
рып, оларға жаңа табы-
стар тіледі.
   Мұнан кейін аудандық 
əкімдік биылғы жылы 
ұйымдастырған «Ең үздік 
мекеме» байқауының 
нəтижесі танысты-
рылды. Ол бойынша 
аудандық орталық ауру-
хана, аудандық телеком-
муникациялар торабы, 
аудандық кіріс комитеті, 
Ы.Алтынсарин атындағы, 
Б.Қолдасбаев атындағы 
мектептер жоғары бағалар 
алып, оң нəтижеге 
жеткені хабарланды. 
Ал «Ең үздік мекеме - 
2014» атағы «Қаламқас» 
балабақшасына берілді. 
Балабақша ұжымына 100 
000 теңгенің сертификаты 
табыс етілді.
  Салтанатты рəсім 
соңынан жиналған 
қауымға концерт 
көрсетілді. 
   Тəуелсіздігіміздің 23 
жылдық мерекесі жоғары 
деңгейде аталып өтілді. 
    Мереке ауданымыздың 
барлық ауылдық 
округтерінде де тойланды. 

  Суретте: Тəуелсіздігіміздің 23 жылдығына 
арналған салтанатты рəсімнен көрініс.

      2014 жылдың 12 желтоқсаны күні сағат 10-да Қ.Əбенов 
атындағы Мəдениет үйінде аудан ауылшаруашылығы 
қызметкерлері күні жəне тың игерудің 60 жылдық 
мерекесі аталып өтті. 
   Салтанатты жиынға аудан мекеме, кəсіпорын басшы-
лары, қоғамдық-саяси ұйым жетекшілері, БАҚ өкілдері, 
тың ардагерлері, ауыл жəне ауылдық округ əкімдері 
жəне облыстық аумақтық орман жəне аң шаруашылығы 
инспекциясының басшысы М.Ə.Бегімбетов қатысты. 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ  ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КҮНІ ЖƏНЕ ТЫҢНЫҢ 60 ЖЫЛДЫҒЫ АТАЛЫП ӨТТІ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ ƏКІМІНІҢ 
ГРАМОТАСЫМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР:

1. Жанауов Зəмза – зейнеткер, Байғабыл ауылдық округі.
2. Ибраев Шаймерден Ғұмарұлы – «КазАгроФум» 
ЖШС директоры.
3.  Молдыбаев Шалабай Биекеұлы – «Нұрай-Н» ЖШС 
агрономы.
4.   Сыздықұлы Сейілхан – тыл, тың жəне еңбек ардагері, 
Үрпек ауылдық округі.
5.   Əйтішев Жылқышы Бердіқожаұлы – тың жəне еңбек 
ардагері, Үштоғай ауылдық округі.
6.  Саматов Бірнар Əділұлы – «Табыс» ЖШС директо-
ры.

Құттықтаймыз!
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ  МИНИСТРЛІГІНІҢ 

ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫМЕН 
МАРАПАТТАЛҒАНДАР:

    1.   Шайхин Ғалымжан Мырзаханұлы – «Шайхин» 
шаруа қожалығының төрағасы.
   2.    Кəкімжанов Алмас Сабырұлы – «Дəулетбике» 
шаруа қожалығының төрағасы.

АМАНКЕЛДІ АУДАНЫ ƏКІМІНІҢ 
ГРАМОТАСЫМЕН 

МАРАПАТТАЛҒАНДАР:
1. Исмағұлов Абылай Орынбасарұлы - РФБƏО ММ 
жүргізушісі.
2. Нұржанова Ақжиде Мұқанбетжанқызы – аудандық 
«Мал дəрігері» лабораториясының лаборанты.
3. Дəуғарин Сағадат Сайлаубекұлы – «Кəусар» шаруа 
қожалығының төрағасы, Қарасу ауылдық округі.
4. Беркінбаев Сəкен Оспанұлы – «Нұрай-Н» ЖШС бас 
инженері, Қарынсалды ауылдық округі.

    Рəсімде аудан əкімінің орынбасары Т.Т.Карбозов «Ау-
дан ауыл шаруашылығы саласының қазіргі жағдайы 
жəне алда тұрған міндеттер туралы» баяндама жасады.
  Келесі кезекте аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов мерекеге 
қатысушы барша қауымды қос мерекемен құттықтап, 
ізгі тілектерін білдірді. 
  Аудан басшысы мұнан соң бір топ азаматтарға 
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы 
Министрлігінің Құрмет грамотасын, облыс əкімінің 

Құрмет грамотасын жəне өзінің Құрмет грамоталарын 
тапсырды.Марапатталғандарға еңбекте табыс тіледі. 
(Марапатталғандар төменде жарияланып отыр)
  Мұнан соң жиналған көпшілікті тың жəне еңбек 
ардагері М.Ходенұлы құттықтады. 
      Рəсім соңынан қос мерекеге қатысқан барша қауымға 
аудан өнер шеберлері концерт көрсетті. Соңынан 
«Ақниет» тойханасында ақ дастархан жайылып, оларға 
мерекелік қонақасы берілді.

І-ШІ ДƏРЕЖЕЛІ «ЕҢБЕК ДАҢҚЫ» 
БЕЛГІСІМЕН МАРАПАТТАЛҒАНДАР:

ҚР АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ЖƏНЕ 
ҚАЙТА ӨҢДЕУ ҰЙЫМДАРЫ 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ КƏСІПОДАҚТАР 
ОДАҒЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР 
БІРЛЕСТІГІНІҢ ҚҰРМЕТ 

ГРАМОТАСЫМЕН МАРАПАТТАЛДЫ:

     Мусилов Олжас Утеулиевич – РФБƏО ММ бас маманы.

    1.  Бірсейтов Серік Сəкенұлы – РФБƏО ММ бас ма-
маны.
    2. Бимағанбетова Рысбике Бикенқызы – РФБƏО ММ 
бас маманы.

5. Əбілхайыров Мэлс Назарбекұлы – «Нұрай-Н» ЖШС 
директорының орынбасары, Қарынсалды ауылдық 
округі.
6. Авсиевич Василий Михайлович – «Виктория» шаруа 
қожалығының төрағасы, Үштоғай ауылдық округі.

ОБЛЫСТЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ 
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ГРАМОТАСЫМЕН 

МАРАПАТТАЛДЫ:

1. Кенжебаев Қыйлымбек Қайдарұлы – аудандық жер 
қатынастары бөлімінің басшысы.

Р.S.  Салтанатты рəсімде ауданымыз бойынша тың 
игеруге қатысқан 34 ардагерге ақшалай сыйлықтар 
тапсырылды.
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  2014 жылдың 12 жел-тоқсаны 
күні сағат 15-те Есір ауылын-
да Н.Мейірманов атындағы орта 
мектепте аудан мемлекеттік 
қызметкерлері спартакиадасының 
салтанатты ашылуы болды. 
Оған ауданымыздың мелекеттік 
қызметкерлері қатысты. 
   Спартакиаданың салтанатты ашы-
луында аудан əкімі Ж.Қ.Таукенов 
құттықтау сөз сөйлеп, мемлекеттік 
қызмет спортшыларына жетістіктер 
тіледі. Спартакиада спорттың 5 
түрінен өткізілді. 
   Жарыс 2 күнге созылды. 
Нəтижесінде волейболдан  болған 
сайыста 1-ші орынды мекеме бас-
шылары командасы, 2-ші орынды – 

АУДАН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ СПАРТАКИАДАСЫ
аудан əкімі аппараты, 3-ші орынды 
аудандық мəслихат аппараты, 4-ші 
орынды ауыл əкімдері командалары 
иеленді.
   Стол теннисінен болған сайыста 
командалық сайыста  - аудан əкімі 
аппараты 1-ші орынды, 2-ші орын-
ды – мекеме басшылары командасы, 
3-ші орынды – ауыл əкімдері коман-
далары иеленді.
  Стол теннисінен жекелеген ой-
ыншылар арасында 1-ші орын-
ды – С.Хайруллин, 2-ші орын-
ды – А.Исмаилов, 3-ші орынды 
– Н.Тəжин, 4-ші орынды – Ғ.Хамитов 
еншіледі.
  Шахмат сайысында 1-ші орын-

ды – Қ.Кенжебаев, 2-ші орын-
ды – Н.Тəжин, 3-ші орынды – 
Ж.Құсайынов алды.
  Футбол сайысында 1-ші орынды 
– аудан əкімі аппараты, 2-ші орын-
ды – мəслихат аппараты, 3-ші орын-
ды – мекеме басшылары командасы 
иеленді.
   Шаңғы сайысында командалар бой-
ынша – 1-ші орынды ауыл əкімдері, 
2-ші орынды мекеме басшылары, 
3-ші орынды – аудандық мəслихат 
аппараты командалары иеленді. 
   Шаңғыдан жекелеген сайыскерлер 
арасында 1-ші орынды – Д.Тоқтаров, 
2-ші орынды – Д.Сəкетов, 3-ші 
орынды – М.Талқанов иеленді.
  Əйелдер арасында 1-ші орынды – 
аудан əкімі аппаратының қызметкері 
Қымбат Мусина иеленді.

    2014 жылдың 8 желтоқсан күні 
сағат 15-те аудандық кəмелетке 
толмағандардың істері жəне 
олардың құқығын қорғау жөніндегі 
комиссияның кезекті №23 отырысы 
өткізілді. 
  Комиссия отырысын оның 
төрағасы, аудан əкімінің орынбаса-
ры С.У.Хайруллин ашып, жүргізіп 
отырды.
  Отырыстың күн тəртібінде 
төмендегі мəселелер қаралды:
 1.Жастар жəне балалардың 
жұмыспен қамтылуы жəне 
кəмелетке толмағандардың 
жазғы демалыстары мен еңбегін 
ұйымдастыру, сонымен қатар, 
əлеуметтік қауіпті жағдайда жəне 
қиын өмірлік жағдайдағы кəмелетке 
толмағандар туралы.
 (Хабарламашы: Амантоғай 
ауылдық округінің əкімі 
Ж.Р.Ильясов).
 2.Кəсіптік лицей, колледж 
түлектерін жұмысқа орналастыру-
ды ұйымдастыру жəне кəмелетке 
толмағандардың жұмыспен 
қамтылуларын қамтамасыз ету ту-
ралы. 
 (Хабарламашы: аудандық 
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі ММ басшысы 
М.М.Тобағабылов).
 3.Барлық тиісті органдардың 
қатысуымен «Балалар түнгі қалада» 
, «Тұрмыс», «Жасөспірім» атты же-
дел алдын алу шараларын өткізу 
туралы. 
  (Хабарламашы: аудандық ІІб 
жасөспірімдер инспекторы 
Е.Ə.Тобылбаев).
    Комиссия отырысы күн 
тəртібіндегі 1-ші мəселені қарап, 
жан-жақты талқылай келе, 4 
тармақтан тұратын ұсыным 
қабылдады. Олар төмендегідей:
    Барлық ауылдық округ əкімдеріне:
  1.Амантоғай ауылдық округ əкімі 
Ж.Р.Ильясовтың хабарламасы еске 
алынсын.
  2.Кəмелетке толмағандардың бос 
уақытында жұмыспен қамтылуын 
ұйымдастыру жұмыстары үнемі 
жүргізілсін.
 3.Жазғы демалыс уақытында 
оқушылардың демалыс уақытын 
тиімді өткізу мақсатында мектеп 
жанындағы лагерьлердің сапа-
лы жұмыс жасалуын қадағалау 
сұралсын (үнемі).
  4.Жазғы демалыс кезінде мектеп 
оқушыларының толық демалуына 
тиімді жұмыс жасалсын.
   Аудандық жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің 
басшысы М.М.Тобағабыловқа 
ұсынылды:
 1.Аманкелді ауданының 
жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі ММ басшы-

БИЛІК  ТЫНЫСЫ

КОМИССИЯ   ОТЫРЫСТАРЫ
сы М.М.Тобағабыловтың ақпараты 
назарға алынсын.
   2.Əлеуметтік көмекке мұқтаж от-
басыларда тəрбиеленетін кəмелетке 
толмағандарға уақытылы қолдау 
жасау сұралсын (үнемі).
  Комиссия отырысы күн тəртібіндегі 
3-ші мəселені қарап, төмендегідей 
ұсынымдар жасады.
   1.Аудандық ІІб жасөспірімдер ин-
спекторы Е.Ə.Тобылбаевтың хабар-
ламасы еске алынсын.
 2.Кəмелетке толмағандар 
бағыты бойынша жедел 
жағдайда сауықтыру, білім беру 
ұйымдарында тиісті құқықтық 
тəртіпті қамтамасыз ету сұралсын 
(үнемі).
  3.Кəмелетке толмағандар ара-
сында құқық бұзушылықтың ал-
дын алу жəне олардың құқықтық 
сауаттылығын арттыру мақсатында 
кездесулер (дəрістер оқу) 
ұйымдастырылып, өткізілсін (2015 
жыл тоқсан сайын).
  Қабылданған шаралар туралы 
аудандық комиссияға көрсетілген 
мерзімдерге сəйкес хабарлансын.

***

     2014 жылдың 10 желтоқсаны 
күні сағат 15-те аудандық кəмелетке 
толмағандардың істері жəне 
олардың құқығын қорғау жөніндегі 
комиссияның №24 отырысы 
өткізілді.
  Оны комиссия төрағасы, ау-
дан əкімінің орынбасары 
С.У.Хайруллин ашып, жүргізіп 
отырды.
 Отырыстың күн тəртібінде 
төмендегі мəселелер қаралды:
 1.Жыл ішіндегі комиссияның 
жұмысын қорытындылау, саралау, 
талдау жасау. 
   (Хабарламашы: комиссия төрағасы 
С.У.Хайруллин).
 2.Аудандық кəмелетке 
толмағандардың істері жəне 
олардың құқығын қорғау жөніндегі 
комиссияның 2015 жылға арналған 
жұмыс жоспарын бекіту. 
   (Хабарламашы: комиссия төрағасы 
С.У.Хайруллин).
   3.2014 жылдың 5 желтоқсаны күнгі 
аудандық ІІБ №5/3227 ұсынысына 
сəйкес Аманкелді ауданы Үштоғай 
ауылының тұрғыны Ə.Боранбаев 
атындағы орта мектептің 10 сынып 
оқушысы Қайыржан Наурызбекті 
аудандық ІІб профилактикалық 
есепке алу туралы. 
 (Хабарламашы: аудандық 
ІІб кəмелетке толмағандар 
істері жөніндегі инспекторы 
Е.Ə.Тобылбаев).
 Комиссия отырысы күн 
тəртібіндегі 1-ші, 2-ші мəселелерді 
қарап, талқылап, олар бойын-

ша төмендегідей ұсынымдар 
қабылдады.
  1.2015 жылға арналған кəмелетке 
толмағандардың ісі жəне олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссияның жұмыс жоспары 
бекітілсін.
 2.Комиссияның мүшелері 2015 
жылға арналған кəмелетке 
толмағандардың ісі жəне олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссиясының жұмыс жоспарын 
қабылдасын.
 3.Комиссия мүшелері 2015 
жылға арналған кəмелетке 
толмағандардың ісі жəне олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссиясының жұмыс жоспарын 
орындасын.
  4.Жыл ішіндегі комиссияның 
жұмысының қорытындысы БАҚ 
жариялансын.
Комиссия хатшысына ұсынылды:  
    5.2015 жылға арналған кəмелетке 
толмағандардың ісі жəне олардың 
құқықтарын қорғау жөніндегі 
комиссиясының жұмыс жоспары 
комиссия мүшелеріне, тиісті меке-
ме басшыларына  таратылсын.

***

    2014 жылдың 12 желтоқсаны 
күні сағат 15-те аудандық кəмелетке 
толмағандардың істері жəне 
олардың құқығын қорғау жөніндегі 
комиссияның №25 отырысы 
өткізілді.
  Оны комиссия төрағасы, ау-
дан əкімінің орынбасары 
С.У.Хайруллин ашып, жүргізіп 
отырды.
 Отырыстың күн тəртібінде 
төмендегі мəселе қаралды:
  1.04.12.2014 жылғы аудандық 
ІІБ №5/3227 ұсынысына 
сəйкес Амангелді ауданы 
Степняк ауылының тұрғыны 
А.Абдрахмановтың отбасын 
аудандық ІІБ профилактикалық 
есепке алу туралы. 
 (Хабарламашы: Степняк 
ауылының учаскелік инспекторы 
Ш.С.Изтелеуов)
     Комиссия отырысы күн 
тəртібіндегі мəселені қарап, 
талқылай келе төмендегідей 
ұсыным қабылдады:
   1.Степняк ауылының учаскелік 
инспекторы Ш.С.Изтелеуовтың ха-
барламасы еске алынсын.
   2.Степняк ауылының тұрғыны 
А.Абдрахманов спирттік ішімдік 
ішіп заңды некедегі жолдасы 
Г.Бегалинаға жəне балалары-
на балағат сөздер айтып, жанұя 
шырқын бұзғаны (ƏҚБтК-
нің 79-5 бабы 1 бөлігі) үшін 
А.Абдрахмановтың отбасы 
аудандық ІІБ-нің профилактикалық 
есебіне алынсын.

Өз тілшіміз.     Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер 
комитетінің Қостанай облысы бойынша Мемлекеттік кірістер 
департаменті хабарлайды:
   Қазақстан Республикасының « Салық  жəне бюджетке төленетін 
басқада міндетті төлемдер туралы»  Кодексінің 653 бабына сəйкес ,ша-
рап материалы жəне сыраны қоспағанда ,алкоголь өнімдері  -Қазақстан 
Республикасының Үкіметі белгілеген тəртіппен есепке алу-бақылау 
таңбаларымен (УКМ) таңбалануға жатады.
   Тексерулерге моратория қойылуына байланысты, Қостанай облысы 
бойынша Мемлекеттік кірістер департаментінде , халықтың сатып алған 
алкоголь өнімдерінің есепке алу –бақылау таңбаларның дұрыстығын 
тексеру пункті ұйымдастырылды.
Есепке алу-бақылау таңбаларының дұрыстығын тексеру  жəне есепке 
алу-бақылау таңбаларындағы штрих-кодтардағы мəліметтерді  оқу ска-
нер арқылы жəне ИС УКМ бағдарламасы арқылы жүргізіледі.
   Алкоголь өнімдерінің ,есепке алу-бақылау таңбаларының (УКМ) 
дұрыстығын  тексеру пункті мына мекенжайда орналасқан:
Қостанай қаласы,Майлин көшесі 2,кабинет 101 ( Акциз өнімдерін 
əкімшілдендіру  басқармасы)
             

Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.

САЛЫҚ ЕСЕПТІЛІГІН ЭЛЕКТРОНДЫ 
ТҮРДЕ ТАПСЫРУ

    Қазіргі уақытта көптеген салық төлеушілердің ,салық есептілігін 
электронды түрде тапсырудың өте ыңғайлы екеніне көздері жетті. 
Салық есептілігін электронды тапсыру үшін төмендегідей жұмыстар 
жүргізілуі керек :
    Мемлекеттік кірістер басқармасына (салық басқармасы) электронды 
салық төлеуші ретінде тіркелуге өтініш беру .
Үйдегі компьютерлеріне СОНО бағдарламасын ,Салық төлеушінің 
Кабинеті бағдарламасын орнату.
    Салық төлеушінің өзіне керекті ,салық есептерінің үлгілерін (ФНО)  
бағдарлама  арқылы  алу.
  Компьютерді интернетке қосып, салық төлеушінің электрондық 
кілтінің көмегімен , өзінің салықтық есептерін толтырып жіберу.
      Мемлекеттік кірістер  органының электрондық кілті 3 жыл мерзімге 
беріледі.   Электрондық  кілтті  ХҚО(ЦОН)  арқылыда алуға бола-
ды. Электрондық кілттің көмегімен салық төлеуші үйінде,немесе 
жұмысында отырып –декларацияларын,патент алуға есептерін,салыққа 
берешегі  жоғы туралы аныктаманы ,салық есептілігін табыс етуді 
тоқтата тұру,ұзарту,қайта бастау туралы өтініштерін  ,салық есептілігін 
қайтарып алу туралы арызын жібере алады. Салық есептіліктерін элек-
тронды түрде тапсыру, салық төлеушілердің уақыттарын үнемдеуіне, 
қызметтерінің жақсаруына көп əсерін тигізеді.

             Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Салық жəне халық

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ ЕСІНЕ!

 

  Жарылғыш құрылғыға ұқсастықты байқаған жағдайда 
əрекет жасау тəртібі:
 - күдікті затты байқағанда тиіспеуге, жақындамауға жəне 
көтермеуге! Аталған заттың жанында темекі шекпеуге, 
радиобайланыспен жəне ұялы телефонмен пайдаланбауға:
  - егерде байқаған жағдайда, жылдамдатып құқыққорғау 
органдарына жəне құтқару қызметіне телефоны 102,112 
хабарласу;
  - көрген орнымен уақытын жазып қою;
 - 100 метр аумақ жерде адамдарды қауіпті зонадан боса-
туды;
  - қауіпті зонадағы күдікті затқа күзетті қамтамасыз ету 
қажет;
 - күдікті затты қорғау кезінде мүмкіндігінше, заттан, 

Төтенше жағдайлар бөлімі ескертеді
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ НАЗАРЫНА

қорғауды қамтамасыз ету кезінде (ғимараттың бұрышын, 
тізбек сапты, автокөлікті жəне т.б.) бақылауды жасауды;
  - құқыққорғау органдарының өкілдері келгенше, орынын, 
уақытын жəне байқаған заттың сыртқы түрінің мəн-жайын 
көрсетіңіз;
  - əрі-қарай құқыққорғау органдарының нұсқауы бойынша 
əрекет етуді;
  - үреуді тудырмаңыз. Қауіпті зонанын аумағынан адамдар-
ды ұйымдастыру əрекетімен қауіпсіз жерге көшіру;
  - үрейді тудырмау үшін, қауіп-қатерді ешкімнің білмеуіне, 
тек қана болған жағдайды білу қажет адамдарға ғана хабар-
лау..                               Есте сақтаңыз !
     Заттың сыртқы беті өзінің нақты түрін жасыруы мүмкін.
Біркемелеу түріне жарылғыш заттарға қарапайым 
тұрмыстық заттар: олар сөмке, қорап, ойыншық жəне т.б. 
пайдаланылады. 

АУДАНДЫҚ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ

  Аудандық «Аманкелді 
арайы» газетінің редакция-
сында бұрын радио хабарын 
ұйымдастырушысы болып 
қызмет атқарған, бұл күнде Қазақ 
радиосының əдеби-музыкалық 
редакциясының Бас редакторы 
болып қызмет істейтін жерлесіміз, 
Қазақстан Республикасының 
Мəдениет қайраткері, Қазақстан 
Журналистер Одағының 
мүшесі Лəззат Мейрамханқызы 
Қапышева Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлығымен 
Тəуелсіздік күні мерекесі күні 
қарсаңында «Құрмет» орленімен 
марапатталды. 
  Лəззат Мейрамханқызының қала-
мынан «Мұң мен сыр» жəне «Өмірдің 
өзі новелла» атты кітаптар өмірге келіп, 
оқырмандар тарапынан оң баға алған 
болатын.
   «АА» газетінің редакциясы жəне 
оқырмандар қауымы əріптесімізді 
мемлекеттік жоғары наградасымен 
құттықтап, оған шығармашылық тың 
табыстар тілейді!

Құттықтаймыз!
«ҚҰРМЕТ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ
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     В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казах-
стан от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и 
с Указом Президента Республики Казахстан от 3 декабря 
2013 года №704 «Об утверждении Типового регламента 
маслихата», Амангельдинский районный маслихат РЕ-
ШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 9 апреля 2014 года №230 
«Об утверждении Регламента Амангельдинского районно-
го маслихата» (зарегистрировано в Реестре государствен-
ной регистрации нормативтых правовых актов за №4682, 
опубликовано 23 мая 2014 года в газете «Аманкелді 
арайы») следующее изменение:
в Регламенте Амангельдинского районного маслихата, 
утвержденного указанным решением на государственном 
языке:
второй абзац пункта 35 изложить в новой редакции:
«Ауылдар, ауылдық округтер тұрғындарын мəслихаттың 
есебімен жергілікті қоғамдастықтың жиындарын-
да мəслихаттың хатшысы, тұрақты комиссиялардың 
төрағалары басқаратын депутаттар тобы таныстырады.»;
текст на русском языке остается без изменения.
     2. Настоящее решение вводится в действие по истече-
нии десяти календарных дней после дня его первого офи-
циального опубликования.
Зарегистрировано в Реестре государственной реги-

страции нормативных правовых актов за №5218,    09 
декабря 2014 года

 Председатель
 внеочередной сессии                                 Максутбаева К.
 Секретарь районного маслихата       Саматов А.

   Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Заңының 9-бабына 
жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 
3 желтоқсандағы «Мəслихаттың үлгі регламентін бекіту 
туралы» №704 Жарлығына сəйкес, Аманкелді аудандық 
мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
   1. Мəслихаттың 2014 жылғы 9 сəуірдегі №230 «Аманкелді 
аудандық мəслихатының Регламентін бекіту туралы» 
шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №4682 тіркелген, 2014 жылғы 23 мамыр-
да «Аманкелді арайы» газетінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген мемлекеттік тілдегі 
Аманкелді аудандық мəслихатының регламентінде:
35-тармағының екінші абзацы жаңа редакцияда жазылсын:
«Ауылдар, ауылдық округтер тұрғындарын мəслихаттың 
есебімен жергілікті қоғамдастықтың жиындарын-
да мəслихаттың хатшысы, тұрақты комиссиялардың 
төрағалары басқаратын депутаттар тобы таныстырады.»;
орыс тіліндегі мəтін өзгермейді.
   2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

       Нормативтік құқықтық акті 2014 жылғы 09 
желтоқсанда  Нормативтік құқықтық кесімдерді  

мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №5218 болып енгізілді
  Кезектен тыс сессия төрайымы       Қ.Мақсұтбаева
  Аудандық мəслихат хатшысы       Ə.Саматов 

Аудандық мəслихаттың №270 ШЕШІМІ
17 қараша 2014 жыл.       Аманкелді ауылы.
Мəслихаттың 2014 жылғы 9 сəуірдегі 

№230  «Аманкелді аудандық 
мəслихатының Регламентін  бекіту 

туралы» шешіміне өзгеріс енгізу туралы

РЕШЕНИЕ №270 районного маслихата
17 ноября 2014 года.     с. Амангельды.
О внесении изменения в решение 

маслихата от 9 апреля 2014 года №230 
«Об утверждении Регламента 

Амангельдинского районного маслихата»

А Қ П А Р А Т Т Ы Қ    Х  А Б А Р Л А М А
     Қостанай облысы, Аманкелді ауданының əкімдігі  19 қаңтар  2015 жылы сағат 15:00-де Аманкелді селосы, Б. Майлин көшесі 
№ 14 ғимаратта мемлекеттік меншіктегі ауылшаруашылығы  мақсатындағы босалқы жер қорындағы жер учаскелерін жалдау 
құқығымен алуға ашық конкурс өткізілетіні туралы хабарлайды. Жалдау құқығымен берілетін жер учаскелері:

      Лот № Жер учаскесінің қысқаша сыйпаттамасы
Жер 
учаскесінің 
көлемі, га

Жалға 
беру 
мерзімі, 
жыл

1 га жердің 
кадастрлық  
құны. мың.
теңге

Жер учаскесінің 
орналасқан мекен жайы 

1 Егістіктері-707 га, жолдар астындағы жерлер-1 га 708 48 9,7 Қарынсалды а/о 110 шм
2 Егістіктер-200 га 200 48 9,7 Қарынсалды а/о 110 шқ

3 Егістіктері-157 га, жайылымдықтар 2587 га, жолдар астындағы 
жерлер-9 га,басқа да алқаптар-7 га 2760 48 9,7    3,6 Қарынсалды а/о 110 шм

4 Егістіктері-408 га, жолдар астындағы жерлер-1 га 409 48 9,7 Қарынсалды а/о 110 шм
5 Жайылымдықтар- 640 га, жолдар астындағы жерлер-1 га 641 48 3,6 Қарынсалды а/о 90 шм
6 Егістіктері-398 га, жолдар астындағы жерлер-1,2 га,басқа да 

жерлер-0,2 га 399,4 48 9,7 Қарынсалды а/о 90 шм
7 Жайылымдықтар- 414 га, жолдар астындағы жерлер-1 га 415 48 3,6 Амантоғай а/о.  60 шм 
8 Жайылымдықтар- 702,5 га, жолдар астындағы жерлер-1,5 

га,басқа да алқаптар-2,га 706 48 3,6 Амантоғай а/о 60 шм
9 Егістіктері-199,7 га, басқа да алқаптар-0,3 га 200 48 9,7 Тасты а/о 90 шқ
10 Егістіктері-203 га, басқа да алқаптар-3 га 206 48 9,7 Тасты а/о 90 шқ
11 Егістіктер-109 га 109 48 9,7 Тасты а/о 90 шқ
12 Егістіктер-100 га 100 48 9,7 Тасты а/о 90 шқ
13 Жайылымдықтар- 1542 га, жолдар астындағы жерлер-2 га,басқа 

да алқаптар-4 га 1548 48 3,6 Тасты а/о 90 шқ
14 Жайылымдықтар- 150 га 150 48 3,6 Тасты а/о 90 шқ
15 Жайылымдықтар- 50 га 50 48 3,6 Тасты а/о 90 шқ
16 Егістіктер-183 га 183 48 9,7 Тасты а/о 90 шқ
17 Жайылымдықтар- 459,5 га,басқа да жерлер-0,5 га 460 48 3,6 Қарасу а/о 20 шқ
18 Шабындықтар-100 га 100 48 5,6 Қарасу а/о 20 шқ
19 Жайылымдықтар- 77 га, шабындықтар-90 га,басқа да 

жерлер-15 га 182 48 3,6   5,8 Байғабыл а/о 25 шқ

20 Жайылымдықтар- 210 га, шабындықтар-420 га,басқа да 
жерлер-3 га 633 48 3,6   5,8 Байғабыл а/о 25 шқ

21 Жайылымдықтар- 7206 га, шабындықтар-2794 га 10000 48 3,6   5,8 Үштоғай а/о 130 шқ

22 Жайылымдықтар-1546 га,су астындағы жерлер-31 га,жолдар-5 
га,құрылыс астында-8 га,басқа да жерлер-17 га 1607 48 3,6 Үштоғай а/о 130 шқ

23 Егістіктер-800 га 800 48 9,7 Үштоғай а/о 130 шқ
24 Жайылымдықтар-402,7 га,жолдар астындағы жерлер-1,3 га 404 48 3,6 Ақсай а/о  140 шқ

  Жалдау құқығымен берілетін жер учаскелерінің нысаналы 
мақсаты өзгертілмейді.  
    Конкурсқа қатысу үшін тіркелуге қажетті құжаттар. 
    1. Заңды тұлғалар үшін:
1. Конкурсқа қатысу үшін өтінім (түпнұсқа). 2. Заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы нотариальды 
куəландырылған қөшірмесі. 3. Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес төлеу мерзімі ұзартылған жағдайларды 
қоспағанда, конкурстық өтінімдер салынған конверттерді 
ашу күнінің қарсанында салық  жəне жинақтаушы зейнетақы 
қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша үш айдан 
асатын мерзімі өткен берешегінің жоқ немесе бар екендігі туралы 
бірінші басшының немесе қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы 
қойылған, осы салық органынның мөрі басылған тиісті салық 
органының белгіленген нысандағы анықтамасының  түпнұсқасы 
немесе нотариалды куəландырылған көшірмесі. 4. Ерікті түрдегі 
бизнес жоспары немесе жер учаскесін пайдаланудың ерікті 
түрдегі бағдарламасы 5. кəсіпорын штатында ауылшаруашылығы 
мамандықтары бойынша біліктілігі мен жұмыс өтілі қөрсетілген, 
кемі екі маманы бар болуытуралы, бірінші басшының немесе 
қол қоюға құқығы бар тұлғаның қолы қойылған, заңды тұлғанын 
мөрі басылған анықтамасының түпнұсқасы. 6. Ауылшаруашылық 
дақылдарын өндіру үшін қажетті ауылшаруашылығы маши-
налары бар болуы туралы (бірінші басшысының немесе қол 
қоюға құқығы бар тұлғаның қолы қойылған, заңды тұлғанын 
мөрі басылған) анықтамасының түпнұсқасы жəне (немесе) олар-
ды сатып алу (жалға алу, қызмет көрсетуді сатып алу жəне т.б.) 
шартының қөшірмесі. 7. Конкурсқа қатысушы конкурс жеңімпазы 

атану үшін конкурстық комиссияға басқа да ақпараттарды ұсына 
алады.
    2.  Жеке тұлғалар үшін:
1. Жеке тұлға куəлігінің (төлқұжат) немесе уақытша куəлігінің 
көшірмесі. 2. Конкурсқа қатысу үшін өтінім (түпнұсқа). 
3.Қатысушы ұсынатын бизнес-жоспар немесе ауылшаруашылық 
дақылдар өндіру үшін қажетті ауылшаруашылық машинала-
ры көрсетілген ерікті түрде дайындалған жер учаскесін пай-
далану бағдарламасы жəне (немесе) оларды сатып алу (жалға 
алу,қызмет көрсетуді сатып алу жəне т.б.) шартының көшірмесі. 
4. Білімі туралы дипломының көшірмесі (болған жағдайда) не-
месе ауылшаруашылығы саласындағы еңбек өтілі көрсетілген 
өмірбаяны. 5. Конкурсқа қатысушы конкурс жеңімпазы атану 
үшін конкурстық комиссияға басқа да ақпараттарды  ұсына алады.
  Конкурсқа қатысушы бизнес жоспарында немесе өндірістік 
бағдарламасында топырақ қорғау шаралары туралы, алдыңғы 
қатарлы агротехнологиялық шараларды қолдану туралы жəне ау-
ыспалы егіс жүйесін жүргізу туралы  іс шараларын көрсетуі тиіс.  
 Конкурстық өтініштер салынған конверттің сыртына 
«Ауылшаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауылщаруащылығы 
мақсатындағы жер учаскелерін жалға беру жөніндегі конкурс» 
«2015 жылдың 19 қаңтар сағат 15-00-ге дейін ашуға болмайды» 
деп жазылуы керек.
   Конкурсқа қатысушылар конкурстық өтініштерін бір немесе 
бірнеше жер телімдеріне ұсынуға құқылы. Өтінімдер конкурсқа 
үш күн қалғанша ғана қабылданады.
      Қосымша ақпараттар пен анықтамаларды мына телефон 
арқылы алуға болады: (8714-40) 21276. ф.   (8714-40) 21276
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2014 жылдың 12 желтоқсаны күні аудан əкімі аппаратының 
мəжіліс залында аудандық əкімдіктің жанындағы құқық 
бұзкушылықьтың алдын алу жөгіндегі ведомствоаралық 
комиссияның кезекті отырысы өткізілді. 
Отырысты аталмыш комиссияның төрағасы, аудан əкімі 
Ж.Қ.Таукенов ашып, жүргізіп отырды. 
Отырысқа комиссия мүшелеріə жəне аудан əкімінің орын-
басарлары, ауыл, ауылдық округтер əкімдері, аудандық 
мемлекеттік мекеме, кəсіпорындар басшылары, ішкі істер 
бөлімінің жауапты қызметкерлері, БАҚ өкілдері , учаскелік 
полиция инспекторлары қатысты. 
Отырыстың күн тəртібінде төмендегі мəселелер қаралды. 
1. «Амангелді аудандық ішкі істер бөлімінің 2014 жылдың 
өткен мерзімінде  қылмыстың алдын алуда атқарған 
жұмыстары  туралы». 
 (Ж.Қ.Таукенов, А.Б.Тентеков, М.Р.Сыздықов) 
2. «Сот актілерін орындау бойынша бөлімнің 2014 жылдың 
өткен мерзімінде атқарған жұмыстары туралы». 
(Ж.Қ.Таукенов, А.Б.Тентеков, Е.М. Сулейменов) 
   Комиссия отырысы аталмыш екі мəселені қарап, кеңінен 
талқылай келе, төмендегідей хатталық шешім қабылдады:
 1. Күн тəртібіндегі  мəселелер  бойынша  лауазымды 
тұлғалардың есебі еске алынсын. 
   2. Ауыл, ауылдық округ əкімдері:
1) жергілікті халықты  құқық бұзушылықтың алдын 
алу жұмыстарына белсенді түрде тарту арқылы жұмыс  
жүргізілсін;
2)  жергілікті БАҚ  - мен бірлесіп  құқық бұзушылықтың ал-
дын алу жұмыстарын жүргізілсін;
3) жол қауіпсізідігінің алдын алу мақсатында  тұрғындар ара-
сында үгіт-насихат жүргізілсін.
     3. Амангелді аудандық ішкі істер бөлімі (келісім бойынша):
1) Амангелді аудандық ішкі істер бөлімімен қылмыс пен 
құқық бұзушылыққа қарсы күрес жөніндегі атқарылатын 
жұмыстарды осы деңгейде əрі-қарай жалғастыру ұсынылсын;
2)  аудан аумағында жол қауіпсіздігіне ерекше назар аудару 

қажет, оның ішінде жол-көлік оқиғасының алдын алу, соның 
ішінде тұрақты патрульдеу арқылы;
3) криминогендік ахуалды үнемі назарда ұстау арқылы, 
ауданның мемлекеттік жəне құқық қорғау органдары-
мен бірлесіп  заң бұзушылықтарды жою жөнінде күресті  
жалғастыруы қажет, сонымен қатар, аса ауыр қылмыс, 
бөтеннің мүлкін ұрлау қылмысына, көше қылмысына,  жол 
қауіпсіздігіне ерекше  назар аударуы қажет;
4) қыс мезгілінде алыс жолдарға таксимен  жолаушылар-
ды  тасымалдау  қызметін  көрсетіп жүрген тұлғалардың 
жолаушылардың қауіпсіздігін назарда болуына тиісті жұмыс 
жүргізілсін.
4. Амангелді аудандық аумақтық сот орындаушылар  бөлімі 
(келісім бойынша):
1) мемлекет пайдасына аяқталған атқару құжатының  толық 
көлемде орындалуы бақылауда болсын;
 2) əкімшілік  құқық бұзғаны үшін айыппұл салушы 
мемлекеттік мекемелермен бірлесіп,  борышты өндіріп алу 
жүргізілсін;
5. Ауданның  мемлекеттік жəне құқық қорғау органдары:  
1) Мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат 
құралдарының, қоғамдық бірлестіктердің, мемлекеттік 
емес ұйымдардың  барлық қол жетімді  құралдарды пайда-
лана отырып, қылмысқа қарсы бағытталған іс-шараларды  
ұйымдастыру  тапсырылсын;
2)  сот орындаушыларына əкімшілік айыппұл салу туралы 
қаулыларды орындау кезінде тиісті қолдау көрсетілсін.
 6.  Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның берілген тапсырыстардың 
орындалуы жөнінде 2015 жылдың  1 наурызына дейін аудан 
əкімі аппаратына  хабарлансын.
 7.    Осы хаттамалық шешімнің орындалуына бақылау жасау 
аудан əкімінің аппарат басшысы,  Амангелді ауданы əкімдігі 
жанындағы құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссияның мүшесі – Қ.У.Кеделбаевқа 
жүктелсін.

Аудандық əкімдікте
ТАЛАП  ПЕН  ТƏРТІП  ЖƏНЕ  ЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙТІЛСІН

 2014 жылғы қаңтар-қараша аралығында Амангелді ауданы халқының  
көші-қоны келесі деректермен сипатталады
   2013жылдың қаңтар-қараша  аралығымен 2014 жылдың қаңтар-қараша 
аралығын салыстырғанда  2014 жылы тіркеуге алынғандар саны 30% 

ХАЛЫҚТЫҢ  КӨШ І -ҚОНЫ көбейді, ал тіркеуден шыққандар саны 17% азайды. 
  2014 жылы қаңтар-қараша айлар аралығында келгендер саны 274 адам-
ды құрайды, кеткендер саны 408 адам, көші-қондық  кему 134 адамды 
құрайды жəне 2013 жылы қаңтар-қараша айларында  келгендер саны 
210 адам, тіркеуден шыққандар саны 492, немесе көші-қондық  кему 282 
адамды құрайды.                                                                 К.МУСТАФИНА,

аудандық Статистика басқармасы басшысы.

БИЛІК  ТЫНЫСЫ

      Құрметті редакция!  Аманкелді арайы газетінің  № 45 
(7635) 14 қараша 2014 жылғы жұма күні шыққан санында 
Аманкелді аудандық ауруханасының кір  жуушысы Махамбе-
това Күлəш  Байсеитовнаның  ЖЕҢІЛДІКПЕН  ТӨЛЕУІМЕ 
БОЛМАЙ  МА? атты жазған сұрағына жауап беретін болсам:
    Махамбетова Күлəш Байсеитовна Аманкелді аудандық 
ауруханасында 1990 жылдан  бастап  кір  жуушы маши-
нист  болып  қызмет атқарып келеді. 13 ақпан  2013 жылғы 
өз қолымен жазған денсаулық жағдайына байланысты 0,5 
ставкаға  жазған  жазбаша өтініші бар. Төсек санының  аза-
юына байланысты кір жуушы аптаның бес күні төрт сағаттан  
жұмыс жасайды, екі күн демалады. Ал енді баласы  Серік  
Қостанай индустриалдық колледжінің 3 курс студенті, бұл 
жерде медициналық анықтама деп отырғаны, баласына 
көлік жүргізуші куəлігін алуға өтетін анықтама оның бағасы 
– 3 000 (үш мың) теңге. Ол Қазақстан Республикасының 
Үкіметінің  №29  27 қаңтар 2014 жылғы қаулысына сəйкес 
«Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі» 
тізбесінде көрсетілмеген, бұл жөнінде аурухана  əкімшілігі 
тарапынан  жəне өзіме жолыққанында  Күлəш Махамбетоваға 
түсіндіріліп, айтылған болатын.

Р.ЕСМАҒАМБЕТОВ,
аудандық орталық аурухананың бас дəрігері                                                      

Сұраңыз - жауап береміз
ЖЕҢІЛДІКПЕН ТӨЛЕМ 

ЖАСАУ ҮКІМЕТ ҚАУЛЫСЫНДА  
ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН



4 amangeldy-arai@
mail.ru

№ 50  (7640)
19 желтоқсан 2014 жыл

   Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы 
Бюджет кодексінің 109-бабына, 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңының 6-бабына сəйкес, Аманкелді 
аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №192 
«Аманкелді ауданының 2014-2016 жылдарға арналған 
аудандық бюджеті туралы» шешіміне (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4390 тіркелген, 
2014 жылғы 24 қаңтарда «Аманкелді арайы» газетінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:        
1. «Аманкелді ауданының 2014-2016 жылдарға арналған 
бюджеті тиісінше 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның 
ішінде 2014 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1821450,3 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 184192,0 мың теңге; 
салықтық емес түсімдер бойынша – 4795,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 4058,0 
мың теңге;
трансферттер түсімдері бойынша – 1628405,3 мың теңге; 
2) шығындар – 1827397,4 мың теңге; 
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 3348,1 мың теңге, оның iшiнде: 
бюджеттiк кредиттер –  8947,4  мың теңге; 
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 5599,3 мың теңге; 
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 
теңге,   
оның ішінде: қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 9295,2 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдала-
ну) – 9295,2 мың теңге.»; 
    көрсетілген шешімнің 2-тармағының үшінші, төртінші, 
жетінші, сегізінші  азат жолдары жаңа редакцияда жазылсын:
   «Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 
асыруға, оның ішінде:
  негізгі орта жəне жалпы орта білім беретін мемлекеттік 
мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу 
жабдығымен жарақтандыруға – 10324,7 мың теңге сомасында;
үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен 
мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға – 9092,0 мың 
теңге сомасында;
мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі іс-əрекеттер жоспарын іске 
асыруға – 376,0 мың теңге сомасында.»;
көрсетілген шешімнің 2-2, 2-3, 2-4 тармақтары жаңа редакци-
яда жазылсын:
«2-2. Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметші болып 
табылмайтын қызметкерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджет-
терден қаржыландырылатын мемлекеттік кəсіпорындардың 
қызметкерлерінің лауазымдық жалақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге – 53199,9 
мың теңге сомасында;
2-3. 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 
төлеуге – 14278,0 мың теңге сомасында;
2-4. Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек төлеуге  - 1799,7 
мың теңге сомасында.»;
көрсетілген шешімнің 1 жəне 5-қосымшалары осы шешімнің                                    
1, 2-қосымшаларына сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2014 жылғы 04 желтоқсанда  
Нормативтік құқықтық кесімдерді  мемлекеттік тіркеудің 

тізіліміне №5188 болып енгізілді

          Кезектен тыс сессия төрағасы  Н.Игіліков 
          Аудандық мəслихат хатшысы  Ə.Саматов 
       
      КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы _____________________ М. Сакетов        «28» қараша 
2014 жылғы

Аудандық мəслихаттың №275 ШЕШІМІ
28 қараша 2014 жыл.     Аманкелді ауылы.

Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы 
№192  «Аманкелді ауданының 2014-2016 
жылдарға арналған аудандық бюджеті 

туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Мəслихаттың 2014 жылғы 28 қарашадағы  №275 шешіміне 1-қосымша 
Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы №192 шешіміне 1-қосымша

Аманкелді ауданының 2014 жылға арналған аудандық бюджеті
  
Санаты
 Сыныбы
  Iшкi сыныбы
   Ерекшелігі
    Атауы Сомасы, 

мың теңге
1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1821450,3
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 184192,0
1 01 0 00 Табыс салығы 88860,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 88860,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 74354,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 74354,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 16570,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 4231,0
1 04 3 00 Жер салығы 1113,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 8308,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2918,0

1 05 0 00
Тауарларға, жұмыстарға жəне 
қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар

2849,0

1 05 2 00 Акциздер 836,0

1 05 3 00
Табиғи жəне басқа да ресурстарды 
пайдаланғаны үшін түсетiн 
түсiмдер

593,0

1 05 4 00
Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi 
жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

1420,0

1 08 0 0

Заңдық мəнді іс-əрекеттерді 
жасағаны жəне (немесе)  оған 
уəкілеттігі бар мемлекеттік 
органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін 
алынатын міндетті төлемдер

1559,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 4795,0

2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 
кірістер 2576,6

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың 
таза кірісі бөлігінің түсімдері 416,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2152,0

2 01 7 00 Мемлекеттiк бюджеттен берiлген 
кредиттер бойынша сыйақылар 8,6

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Өзге де салықтық емес түсiмдер 2208,4
2 06 1 00 Өзге де салықтық емес түсiмдер 2208,4

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан түсетін 
түсімдер 4058,0

3 01 1 00 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мемлекеттік мүлікті сату 3881,0

3 03 1 00 Жерді сату 177,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1628405,3

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1628405,3

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1628405,3

      
Функционалдық топ

  Кіші функция

  Бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiсi

   Бағдарлама

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1827397,4
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 

қызметтер 226004,3

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

203171,1

  112  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мəслихатының аппараты 17357,1

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

13934,1

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 3423,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 91023,1

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

89898,1

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 1125,0

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

94790,9

   001

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

92120,9

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2670,0

 2   Қаржылық қызмет 13684,5

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 13684,5

   001

Ауданның (областық манызы бар 
қаланың) бюджетін орындау жəне 
ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) коммуналдық меншігін 
басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

13433,3

   010

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

151,2

   018 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 100,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық 
қызмет 9148,7

  453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

9148,7

   001

Экономикалық саясатты, 
мемлекеттік жоспарлау жүйесін 
қалыптастыру жəне дамыту жəне 
ауданды (облыстық маңызы бар 
қаланы) басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

9148,7

02    Қорғаныс 4704,5
 1   Əскери мұқтаждар 4704,5

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 4704,5

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4704,5

04    Бiлiм беру 1013523,9
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне 

оқыту 90486,4

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 90486,4

   009
Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

55393,3

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

35093,1

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру 876869,7

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 876869,7

   003 Жалпы білім беру 858484,2
   006 Балаларға  қосымша білім беру  18385,5

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 46167,8

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) білім бөлімі 46167,8

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

10715,9

   005

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

10290,0

   015

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

3341,9

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

21820,0

06    Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк 
қамсыздандыру 107525,3

 2   Əлеуметтiк көмек 88447,3

  451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

88447,3

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 17141,5
   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 

көмек 4451,9
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 114,4

   007
Жергілікті өкілетті органдардың 
шешімі бойынша мұқтаж 
азаматтардың жекелеген 
топтарына əлеуметтік көмек

11552,3

   010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

356,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 2704,7

   016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақылар 51330,3

   017

Мүгедектерді оңалту жеке 
бағдарламасына сəйкес, мұқтаж 
мүгедектерді міндетті гигиеналық 
құралдармен жəне ымдау тілі 
мамандарының қызмет көрсетуін, 
жеке көмекшілермен қамтамасыз 
ету 

796,2

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк 
қамтамасыз ету салаларындағы 
өзге де қызметтер

19078,0

  451  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жұмыспен қамту жəне 
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі

18702,0

   001

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

17859,0

   011
Жəрдемақыларды жəне басқа да 
əлеуметтік төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу бойынша 
қызметтерге ақы төлеу

843,0

  458  

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

376,0

   050
Мүгедектердің құқықтарын 
қамтамасыз ету жəне өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі іс-
шаралар жоспарын іске асыру

376,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 197395,8

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 878,6

  458  

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

878,6

   003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 878,6

 2   Коммуналдық шаруашылық 176286,0

  458  

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

8000,0

   029 Сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту 8000,0

  472  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сəулет жəне 
қала құрылысы бөлімі

168286,0

   058
Елді мекендердегі сумен 
жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту

168286,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 20231,2

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

20231,2

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4472,5

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 1000,1

   011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру 14758,6

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне 
ақпараттық кеңістiк 99493,4

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 38128,6

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бөлімі

38128,6

   003 Мəдени-демалыс жұмысын 
қолдау 38128,6

 2   Спорт 9106,2

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

9106,2

   001

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

4974,2

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту 1596,5

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

318,0

   007

Əртүрлi спорт түрлерi бойынша 
аудан (облыстық маңызы бар 
қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау жəне 
олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

2217,5

 3   Ақпараттық кеңiстiк 40137,5

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бөлімі

38067,0

   006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi 37557,0

(Жалғасы 5-бетте.)
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19 желтоқсан 2014 жыл

Мəслихаттың 2014 жылғы 28 қарашадағы №275 шешіміне 2-қосымша
Мəслихаттың 2013 жылғы 28 желтоқсандағы  №192 шешіміне 5-қосымша

 
2014 жылға арналған Аманкелді ауданының кенттер, ауылдар, 

ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.
 

Фукционалдық топ

 Кіші функция

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 92690,9

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

92690,9

  123  
Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8236,8

   001

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

8236,8

  123  
Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

17219,5

   001

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

16649,5

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 570,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 7413,4

   001

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

7413,4

   022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2100,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 7398,1

   001

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

7398,1

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

6338,0

   001

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

6338,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

7913,7

   001

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

7913,7

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

6969,6

   001

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

6969,6

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7311,9

   001

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

7311,9

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8189,3

   001

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

8189,3

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

6781,2

   001

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

6781,2

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8919,4

   001

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

8919,4

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 20231,2

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 20231,2

  123  
Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі  əкімінің 
аппараты

19358,7

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 3600,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 1000,1

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 14758,6

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

140,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

120,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 120,0

  123  
Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

151,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 151,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 0,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

170,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

120,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 120,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 83,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 83,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

78,5

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 78,5

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 10,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 10,0

13    Басқалар 17340,0
 9   Басқалар 17340,0

  123  
Амангелді ауданының Амангелді 
ауылдық округі  əкімінің 
аппараты

2840,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

2840,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 600,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

600,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

4117,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

4117,0

  123  
Амангелді ауданының Амантоғай 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

3500,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

3500,0

  123  Амангелді ауданының Үштоғай 
селолық округі əкімінің аппараты 900,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

900,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 600,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

600,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

400,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

400,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

4383,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық 
дамытуға жəрдемдесу бойынша 
шараларды іске асыру

4383,0

   007
Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан 
халықтарының  басқа да тілдерін 
дамыту

510,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 2070,5

   002
Газеттер мен журналдар арқылы 
мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер

2070,5

 9   
Мəдениет, спорт, туризм 
жəне ақпараттық кеңiстiктi 
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 
қызметтер

12121,1

  455  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) мəдениет жəне тілдерді 
дамыту бөлімі

6046,8

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

6046,8

  456  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ішкі саясат бөлімі 6074,3

   001

Жергілікті деңгейде ақпарат, 
мемлекеттілікті нығайту жəне 
азаматтардың əлеуметтік 
сенімділігін қалыптастыру 
саласында мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

5774,3

   003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 300,0

10    

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

81748,7

 1   Ауыл шаруашылығы 27704,7

  453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

8477,0

   099
Мамандардың əлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды 
іске асыру

8477,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 19227,7

   001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5013,9

   006 Ауру жануарларды санитарлық 
союды ұйымдастыру 12077,4

   007
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулауды жəне жоюды 
ұйымдастыру

1320,2

   010
Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сəйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

816,2

 6   Жер  қатынастары 7470,5

  463  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) жер қатынастары бөлімі 7470,5

   001

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

7470,5

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

46573,5

  473  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) ветеринария бөлімі 46573,5

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу 46573,5

11    Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы 
жəне құрылыс қызметі 8170,9

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 8170,9

  472  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) құрылыс, сəулет жəне 
қала құрылысы бөлімі

8170,9

   001

Жергілікті деңгейде құрылыс, 
сəулет жəне қала құрылысы 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

8111,9

   015 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары  59,0

12    Көлiк жəне коммуникация 46559,5
 1   Автомобиль көлiгi 46559,5

  458  

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

46559,5

   023 Автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 46559,5

13    Басқалар 42159,5
 9   Басқалар 42159,5

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

17340,0

   040

«Өңірлерді дамыту» 
Бағдарламасы шеңберінде 
өңірлерді экономикалық дамытуға 
жəрдемдесу бойынша шараларды 
іске асыру

17340,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 1083,9

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

1083,9

  454  
Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл 
шаруашылығы бөлімі

14587,4

   001

Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті 
жəне ауыл шаруашылығын 
дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

14587,4

  458  

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

9148,2

   001

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

7048,2

   013 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 2100,0

14    Борышқа қызмет көрсету 8,6
 1   Борышқа қызмет көрсету 8,6

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлiмi 8,6

   013

Жергiлiктi атқарушы органдардың 
облыстық бюджеттен қарыздар 
бойынша сыйақылар мен өзге 
де төлемдердi төлеу бойынша 
борышына қызмет көрсету

8,6

15    Трансферттер 103,0
 1   Трансферттер 103,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) қаржы бөлімі 103,0

   006
Нысаналы пайдаланылмаған 
(толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

103,0

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 3348,1

10    

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

8947,4

 1   Ауыл шаруашылығы 8947,4

  453  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) экономика жəне 
бюджеттік жоспарлау бөлімі

8947,4

   006
Мамандарды əлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер

8947,4

Санаты 

 Сыныбы

  Ішкі сыныбы

   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3

  1  Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу 5599,3

   13
Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

5599,3

    IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) -9295,2

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану)

9295,2

(Соңы. Басы 4-бетте.)

АУДАНДЫҚ  БЮДЖЕТ



6 amangeldy-arai@
mail.ru

№ 50  (7640)
19 желтоқсан 2014 жыл

     В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Ре-
спублики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона 
Республики Казахстан от  23 января 2001 года «О местном го-
сударственном управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан», Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ: 
1. Внести в решение маслихата от 28 декабря 2013 года №192 
«О районном бюджете Амангельдинского района на 2014-2016 
годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов №4390, опубликовано 24 
января 2014 года в газете «Аманкелді арайы») следующие из-
менения:
     пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. «Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2014-2016 
годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том чис-
ле на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 1821450,3 тысяч тенге, в том числе по:
    налоговым поступлениям – 184192,0 тысяч тенге; 
    неналоговым поступлениям – 4795,0 тысяч тенге;
   поступления от продажи основного капитала – 4058,0 тысяч 
тенге;
    поступлениям трансфертов – 1628405,3 тысячи тенге; 
2) затраты – 1827397,4 тысяч тенге; 
3) чистое бюджетное кредитование – 3348,1 тысяч тенге, в том 
числе: 
    бюджетные кредиты – 8947,4 тысяч тенге; 
    погашение бюджетных кредитов – 5599,3 тысяч тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге,
    в том числе: приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9295,2 тысяч тенге; 
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюд-
жета – 9295,2 тысяч тенге.»; 
     абзац третьй, четвертый, седьмой, восьмой  пункта 2 указан-
ного решения изложить в новой редакции:
   «на реализацию Государственной программы развития обра-
зования  в Республике  Казахстан на 2011-2020 годы, из них:
   на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, 
химии, биологии в государственных учреждениях  основного 
среднего и общего среднего образования в сумме – 10324,7 ты-
сяч тенге;
     на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повыше-
ние квалификации по трехуровневой системе в сумме – 9092,0 
тысяч тенге;
    на реализацию Плана действий по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни инвалидов в сумме – 376,0 тысяч тенге.»;
    пункты 2-2, 2-3, 2-4 указанного решения изложить в новой 
редакции:
«2-2. на выплату ежемесячной надбавки за особые условия 
труда к должностным окладам работников государственных 
учреждений, не являющихся государственными служащими, а 
также работников государственных предприятий, финансируе-
мых из местных бюджетов – 53199,9 тысяч тенге;
2-3. на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 
14278,0 тысяч тенге;
2-4. на выплату государственной адресной социальной помощи 
– 1799,7 тысяч тенге.»;
    приложение 1 и 5 к указанному решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов за №5188, 

04 декабря 2014 года

      Председатель внеочередной сессии Игиликов Н. 
      Секретарь районного маслихата                      Саматов А. 

    СОГЛАСОВАНО:
   Руководитель коммунального государственного учреждения 
«Отдел экономики и бюджетного планирования акимата Аман-
гельдинского района  ______________________  М.Сакетов
«28» ноября 2014 года

РЕШЕНИЕ №275 районного маслихата
28 ноября 2014 года      с.Амангельды

О внесении изменений в решение маслихата от 
28 декабря 2013 года №192 «О районном 
бюджете Амангельдинского района на 

2014 - 2016 годы»

Приложение 1 к решению маслихата от 28 ноября 2014 года №275
Приложение 1 к решению маслихата от 28 декабря 2013 года №192

Районный бюджет
Амангельдинского района на 2014 год

  
Категория

 Класс

  Под класс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2 3 4 5 6
I    І.Доходы 1821450,3
1 00 0 00 Налоговые поступления 184192,0
1 01 0 00 Подоходный налог 88860,0
1 01 2 00 Индивидуальный подоходный 

налог 88860,0
1 03 0 00 Социальный налог 74354,0
1 03 1 00 Социальный налог 74354,0
1 04 0 00 Hалоги на собственность 16570,0
1 04 1 00 Hалоги на имущество 4231,0
1 04 3 00 Земельный налог 1113,0
1 04 4 00 Hалог на транспортные средства 8308,0
1 04 5 00 Единый земельный налог 2918,0

1 05 0 00 Внутренние налоги на товары, 
работы и услуги 2849,0

1 05 2 00 Акцизы 836,0
1 05 3 00 Поступления за использование 

природных и других ресурсов 593,0

1 05 4 00
Сборы за ведение 
предпринимательской и 
профессиональной деятельности

1420,0

1 08 0 0

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

1559,0

2 00 0 00 Неналоговые поступления 4795,0

2 01 0 00 Доходы от государственной 
собственности 2576,6

2 01 1 00
Поступления части чистого 
дохода государственных 
предприятий

416,0

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

2152,0

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

8,6

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Прочие неналоговые 
поступления 2208,4

2 06 1 00 Прочие неналоговые 
поступления 2208,4

3 00 0 00 Поступления от продажи 
основного капитала 4058,0

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

3881,0

3 03 1 00 Продажа земли 177,0
4 00 0 00 Поступления трансфертов 1628405,3

4 02 0 00
Трансферты из вышестоящих 
органов государственного 
управления

1628405,3

4 02 2 00 Трансферты из областного 
бюджета 1628405,3

     
Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Программа

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

     ІІ.Затраты 1827397,4

01    Государственные услуги общего 
характера 226004,3

 1   

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

203171,1

  112  Аппарат маслихата района 
(города областного значения) 17357,1

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

13934,1

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 3423,0

  122  Аппарат акима района (города 
областного значения) 91023,1

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

89898,1

   003 Капитальные расходы 
государственного органа 1125,0

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

94790,9

   001

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

92120,9

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 2670,0

 2   Финансовая  деятельность 13684,5

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 13684,5

   001

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

13433,3

   010

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

151,2

   018 Капитальные расходы 
государственного органа 100,0

 5   Планирование и статистическая 
деятельность 9148,7

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

9148,7

   001

Услуги по реализации 
государственной политики 
в области формирования 
и развития экономической 
политики, системы 
государственного планирования 
и управления района (города 
областного значения)

9148,7

02    Оборона 4704,5
 1   Военные нужды 4704,5
  122  Аппарат акима района (города 

областного значения) 4704,5

   005
Мероприятия в рамках 
исполнения всеобщей воинской 
обязанности

4704,5

04    Образование 1013523,9

 1   Дошкольное воспитание и 
обучение 90486,4

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 90486,4

   009
Обеспечение деятельности 
организаций дошкольного 
воспитания и обучения

55393,3

   040
Реализация государственного 
образовательного заказа в 
дошкольных организациях 
образования

35093,1

 2   Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование 876869,7

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 876869,7

   003 Общеобразовательное обучение 858484,2

   006 Дополнительное образование 
для детей 18385,5

 9   Прочие услуги в области 
образования 46167,8

  464  Отдел образования района 
(города областного значения) 46167,8

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

10715,9

   005

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

10290,0

   015

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

3341,9

   067
Капитальные расходы 
подведомственных 
государственных учреждений и 
организаций

21820,0

06    Социальная помощь и 
социальное обеспечение 107525,3

 2   Социальная помощь 88447,3

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

88447,3

   002 Программа занятости 17141,5
   005 Государственная адресная 

социальная помощь 4451,9

   006 Оказание жилищной помощи 114,4

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

11552,3

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

356,0

   014
Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

2704,7

   016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет 51330,3

   017

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

796,2

 9   
Прочие услуги в области 
социальной помощи и 
социального обеспечения

19078,0

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

18702,0

   001

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

17859,0

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

843,0

  458  

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

376,0

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

376,0

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 197395,8

 1   Жилищное хозяйство 878,6

  458  

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

878,6

   003
Организация сохранения 
государственного жилищного 
фонда

878,6

 2   Коммунальное хозяйство 176286,0

  458  

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

8000,0

   029 Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения 8000,0

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

168286,0

   058
Развитие системы 
водоснабжения и водоотведения 
в сельских населенных пунктах

168286,0

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 20231,2

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

20231,2

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 4472,5

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 1000,1

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 14758,6

08    Культура, спорт, туризм и 
информационное пространство 99493,4

 1   Деятельность в области 
культуры 38128,6

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

38128,6

   003 Поддержка культурно-досуговой 
работы 38128,6

 2   Спорт 9106,2

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

9106,2

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

4974,2

   005 Развитие массового спорта и 
национальных видов спорта 1596,5

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

318,0

   007

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

2217,5

 3   Информационное пространство 40137,5

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

38067,0
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   006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 37557,0

   007
Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

510,0

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

2070,5

   002
Услуги по проведению 
государственной 
информационной политики 
через газеты и журналы 

2070,5

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

12121,1

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

6046,8

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

6046,8

  456  
Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

6074,3

   001

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

5774,3

   003 Реализация мероприятий в 
сфере молодежной политики 300,0

10    

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

81748,7

 1   Сельское хозяйство 27704,7

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

8477,0

   099
Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки 
специалистов

8477,0

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 19227,7

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

5013,9

   006 Организация санитарного убоя 
больных животных 12077,4

   007
Организация отлова и 
уничтожения бродячих собак 
и кошек

1320,2

   010
Проведение мероприятий 
по идентификации 
сельскохозяйственных животных

816,2

 6   Земельные отношения 7470,5

  463  
Отдел земельных отношений 
района (города областного 
значения)

7470,5

   001

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

7470,5

 9   

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

46573,5

  473  Отдел ветеринарии района 
(города областного значения) 46573,5

   011
Проведение 
противоэпизоотических 
мероприятий

46573,5

11    
Промышленность, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8170,9

 2   
Архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность

8170,9

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

8170,9

   001

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

8111,9

   015 Капитальные расходы 
государственного органа 59,0

12    Транспорт и коммуникации 46559,5
 1   Автомобильный транспорт 46559,5

  458  

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

46559,5

   023 Обеспечение функционирования 
автомобильных дорог 46559,5

13    Прочие 42159,5
 9   Прочие 42159,5

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

17340,0

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

17340,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 1083,9

   012
Резерв местного 
исполнительного органа района 
(города областного значения) 

1083,9

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

14587,4

   001

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

14587,4

  458  

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

9148,2

   001

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

7048,2

   013 Капитальные расходы 
государственного органа 2100,0

14    Обслуживание долга 8,6
 1   Обслуживание долга 8,6

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 8,6

   013

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

8,6

15    Трансферты 103,0
 1   Трансферты 103,0

  452  Отдел финансов района (города 
областного значения) 103,0

   006
Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

103,0

    ІІІ. Чистое бюджетное 
кредитование 3348,1

10    

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

8947,4

 1   Сельское хозяйство 8947,4

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

8947,4
   006

Бюджетные кредиты для 
реализации мер социальной 
поддержки специалистов

8947,4

Категория

 Класс

  Подкласс

   Специфика

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

5    Погашение бюджетных кредитов 5599,3
 01   Погашение бюджетных кредитов 5599,3

  1  
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из 
государственного бюджета

5599,3

   13
Погашение бюджетных 
кредитов, выданных из местного 
бюджета физическим лицам

5599,3

    IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами 0,0

    V. Дефицит (профицит) бюджета -9295,2

    
VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

9295,2

Приложение к решению маслихата  от 28 ноября 2014 года №275
Приложение 5 к решению маслихата от 28 декабря 2013 года №192

  
Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских

округов Амангельдинского района на 2014 год
  

Функциональная группа

 Функциональная подгруппа

  Администратор бюджетных программ

   Подпрограмма

    Наименование
Сумма, 
тысяч 
тенге

01    Государственные услуги общего 
характера 92690,9

 1   

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

92690,9

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

8236,8

   001

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

8236,8

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

17219,5

   001

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

16649,5

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 570,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 7413,4

   001

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

7413,4

   022 Капитальные расходы 
государственного органа 2100,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 7398,1

   001

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

7398,1

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

6338,0

   001

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

6338,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

7913,7

   001

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

7913,7

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

6969,6

   001

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

6969,6

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

7311,9

   001

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

7311,9

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8189,3

   001

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

8189,3

  123  
Аппарат акима 
Карынсалдинского сельского  
округа Амангельдинского района

6781,2

   001

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

6781,2

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

8919,4

   001

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

8919,4

07    Жилищно-коммунальное 
хозяйство 20231,2

 3   Благоустройство населенных 
пунктов 20231,2

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

19358,7

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 3600,0

   009 Обеспечение санитарии 
населенных пунктов 1000,1

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 14758,6

  123  
Аппарат акима Урпекского 
сельского округа 
Амангельдинского района

140,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 140,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

120,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 120,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

151,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 151,0

   011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов 0,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

170,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 170,0

  123  
Аппарат акима Кумкешуского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

120,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 120,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 83,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 83,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

78,5

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 78,5

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 10,0

   008 Освещение улиц населенных 
пунктов 10,0

13    Прочие 17340,0
 9   Прочие 17340,0

  123  
Аппарат акима 
Амангельдинского сельского 
округа Амангельдинского района

2840,0

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

2840,0

  123  Аппарат акима села Аксай 
Амангельдинского района 600,0

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

600,0

  123  
Аппарат акима Байгабылского 
сельского  округа 
Амангельдинского района

4117,0

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

4117,0

  123  
Аппарат акима Амантогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района 

3500,0

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

3500,0

  123  
Аппарат акима Уштогайского 
сельского округа 
Амангельдинского района

900,0

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

900,0

  123  Аппарат акима села Тасты 
Амангельдинского района 600,0

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

600,0

  123  
Аппарат акима Кабыргинского 
сельского округа 
Амангельдинского района

400,0

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

400,0

  123  
Аппарат акима Карасуского 
сельского округа 
Амангельдинского района

4383,0

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

4383,0

(Конец. Начало на 6-стр.)
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Қайран əке, ақ сұңқарым, жанашырым,
Біз үшін биік еді ау, дара шыңың.
Жаратқан жаныңды алып, кеттің жырақ,
Жасқа малып, көзімнің  қарашығын.
                         Қайтемін, асыл əке, мұңайғанда,
                         Титімдей сабыр берер құдай жанға.
                         Өмірде жақсы адамды қасына алып,
                         Осылай бəрімізді сынайды Алла.
Қамқоршым едің əке, жұбанышым,
Жадымда кетпей мəңгі тұрады ісің.
Ел-жұртың шығарып сап сапарыңа,
Дер енді «бақұл бол» деп Қуанышым.
                        Тажалдың жабысып ап дерті меңдеп,
                        Ажалдың арпалысты сертімен көп.
                        Соңғы жылдар қатарына ілесе алмай,
                        Өкініш жүре алмады, еркімен тек.
Əкемді  теңеуші едім дара жанға,
Көрмеймісің жақсы адамға санады Алла.
Бұл қалай болды деп мен таңырқаймын,
Жақсы еді ғой Астанада қаралғанда.
                         Бұл сізге шығармам еді жазар алып,
                         Сенбеп ем, кетті деуге ажал алып.
                         Қиядан жан ұшыра жеткенімде,
                         Əкемнің тарқапты шын базары анық.
Ыстық еді, құшағың, алып тұлғаң,
Жігеріңді қалайша мамық қылған.
Пейішке жол тарттыңда, жаным əке,
Кенде боп қала бердің, жарық нұрдан.
                         Жүзеге асырып ең сан арманды,
                         Артыңда он құлының балаң қалды.
                         Бізбенен зар еңіреп бүгін міне,
                         Қырық бес жыл отасқан анам қалды
Ел-жұртыңның жиылған қаншамасы, 
Сенемін бəрініңде тамса жасы.
Жиырма бес жыл күндіз-түні еңбек еткен,
Əкемнің жұмысы еді заң саласы.
                         Біз үшін болып едің асқан алып,
                         Кеттің-ау көзімізді жасқа малып.
                         Өсірдің, аяладың ,қақтың, бақтың,
                         Өзіңсіз қалай атар енді таңым.
Қамқоршым, жаны жайсаң, дара əкем,
Бұл тағдыр басқа сынақ салады екен.
Асқар тау демі бітіп құлағанда,
Егіліп қарақтары қалады екен.
                         Сағыныш құйды сірə бағыма жыр.
                         Жүрегім егіледі ағыла бір,
                         Сен бүгін бейіш бақтан орын алдың,
                         Құйылсын шуақ болып бағыңа нұр.
 Осылай қызың мұңды оқыр əнін,
Бейнеңді есіме алып отырамын.
Үлгілі өмір сүрген қайран əке,
Бақұл бол, торқа болсын топырағың.

           Еске алушылар: Жұбайы Нұрсұлу жəне балалары.

    Ардақты əке, асыл жар, Садуақасов Қуанышбай  
Садуақасұлы 67 жасында дүниеден озды. Бұл кісі адал 
еңбек етіп, үлкен-кішіге қол ұшын берген, ақтық демі 
қалғанша бала-немере үшін өмір сүрген кісі еді. Жатқан 
жері жайлы, топырағы торқа болсын. Қырық күніне 
арналған ас Амангелді ауылы, «Өтей» тойханасында 2015 
жылы 3 қаңтарда сағат 12.00.де  беріледі.

Садуақасовтар отбасы.

  2014 жылдың 27 желтоқсан 
күні əкеміз Қуанышбай 
СА Д УА Қ АС ҰЛЫНЫҢ 
өмірден озғанына  1 ай болады. 
Ардақты əкемізді сағынышпен 
еске ала отырып, рухына мына 
жыр жолдарын арнаймыз.

ЕСКЕ АЛУ

 ƏКЕМЕ АРНАУ

Құлыным, құтты болсын, мүшел жасың,
Əрдайым аман болсын алтын басың.
Талабың таудай болсын болашақта,
Əн-жырың болсын əркез жан-жолдасың.

Ата-ана үмітісің, бауырдың да,
Əке үмітін жетеле алғы шыңға.
Рухымен қолдасын əкең бүгін,
Тірі болса айтар ед «балам шыңдал!»

Құттықтаймыз!
МҮШЕЛТОЙ – 13 ЖАС!

  Сүйікті ұл, сүйкімді бауыр, адал дос, ағайынға 
қадірлі, халқына қалаулы бола білген ұлымыз 
Заманбек Теміржанұлы БАЛАХМЕТТІ 29 
желтоқсанда болатын 13 жас – туған күнімен 
құттықтаймыз.

Тіл-көз тасқа деймін мен, көрген жұрттың,
Өнерің өрге өрлесін, бақ таймасын.
Заманбегім, талапты, ғұмырлы бол,
Тілеймін мен жан əкеңнің атынан.
Асыл əкең бір аунап түсмкен шығар,
Тірі болса дүркіретіп ол тойлар.
Қайтем, жаным ғұмыр берсін өзіңе,
Толып жатыр көкейімде сан ойлар.
Балаларым талаптарың таудай болсын,
Көкірегің əн кернеп, көмейің əнге толсын.
Елімнің мақтанышы боп жүріңдер,
Аналық ақ тілегім осы болсын.

Тілек білдірушілер: анаң Күнсұлу 
Жұмаділқызы, апа-жезделерің 

Жалғас, Гүлімжан, Мырзахан-Жаңыл, 
Сəрсенбай-Жұмагүлсін, нағашыларың 

Боранбай-Нұржамал.

  Қоршаған ортаға эмиссия үшін төлемақы (бұдан əрі - төлемақы) 
қоршаған ортаға эмиссия үшін арнайы табиғат пайдалану тəртібімен 
алынады.
     Қозғалмалы көздерден шығатын ластағыш заттар шығарындыларын 
қоспағанда, арнайы табиғат пайдалану қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы уəкілетті мемлекеттік орган немесе облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың жəне астананың жергілікті 
атқарушы органдары (бұдан əрі - рұқсат құжатын беретін орган) 
беретін экологиялық рұқсат (бұдан əрі - рұқсат құжаты) негізінде 
жүзеге асырылады.
  Белгіленген тəртіппен ресімделмеген рұқсат құжатынсыз қоршаған 
ортаға эмиссиялар, қозғалмалы көздерден шығатын ластағыш заттар 
шығарындыларын қоспағанда, қоршаған ортаға белгіленген эмис-
сиялар нормативтерінен артық қоршаған ортаға эмиссиялар ретінде 
қарастырылады.
    Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уəкілетті мемлекеттік органның 
аумақтық органдары жəне облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдары өзінің 
орналасқан жері бойынша салық органдарына уəкілетті орган белгілеген 
нысан бойынша төлемақы төлеушілер мен салық салу объектілері тура-
лы мəліметтерді тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 15-
інен кешіктірмей табыс етеді.
   Қазақстан Республикасының аумағында қызметін арнайы табиғат пай-
далану тəртібімен жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар төлемақы 
төлеушілер болып табылады.
    Заңды тұлға өз шешімімен өзінің құрылымдық бөлімшесін осын-
дай құрылымдық бөлімшенің орналасқан жері бойынша салық салу 
объектілері жөніндегі төлемақыны дербес төлеуші ретінде тануға 
құқылы.
    Қоршаған ортаға эмиссиялардың:
1) ластаушы заттар шығарындыларының;
2) ластаушы заттар төгінділерінің;
3) өндіріс пен тұтынудың орналастырылған қалдықтарының;
4) мұнай операцияларын жүргізу кезінде түзілетін, орналастырылған 
күкірттің белгіленген нормативтері шегінде жəне (немесе) одан да көп 
мөлшерде қоршаған ортаға эмиссиялардың нақты көлемі салық салу 
объектісі болып табылады.
     Есептеу мен төлеу тəртібі
1. Төлемақы төлеушілер төлемақы сомасын қоршаған ортаға эмиссияның 
нақты көлемдерін жəне белгіленген ставкаларды негізге ала отырып дер-
бес есептейді.
2. Жылдық жиынтық көлемі 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
төлемдер көлемінде төлемақы төлеушілер рұқсат құжатын беретін орган 
белгілеген, қоршаған ортаға эмиссиялар нормативін сатып алуға құқылы. 

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЭМИССИЯ  ҮШІН ТӨЛЕМАҚЫ
Нормативті сатып алу рұқсат құжаты есепті салық кезеңінің 20 науры-
зынан кешіктірілмей ресімделген кезде ағымдағы жыл үшін алдын ала 
толық ақы төлеу арқылы жүргізіледі.
3. Рұқсат құжаты осы Кодекстің 498-бабының 3-тармағында белгіленген 
мерзімнен кейін алынған кезде нормативті сатып алу рұқсат құжаты 
алынған айдан кейінгі айдың 20-күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.
4. Ластанудың қозғалмалы көздерін қоспағанда, төлемақы сомасы 
қоршаған ортаға эмиссиялар көзінің (объектісінің) рұқсат құжатында 
көрсетілген орналасқан жері бойынша бюджетке төленеді.
   Ластанудың қозғалмалы көздері бойынша төлем сомасы бюджетке:
1) мемлекеттік тіркеуге жататын қозғалмалы көздер бойынша - мұндай 
тіркеуді жүргізу кезінде мемлекеттік уəкілетті орган айқындайтын 
қозғалмалы көздерді тіркеу орны бойынша;
2) мемлекеттік тіркеуге жатпайтын ластанудың қозғалмалы көздері бой-
ынша - салық төлеушінің орналасқан жері бойынша енгізіледі.
5. Төлемақы төлеушілер қоршаған ортаға эмиссиялардың нақты 
көлемі үшін төлемақының ағымдағы сомаларын осы баптың 2 жəне 
6-тармақтарында аталған төлеушілерді қоспағанда, есепті тоқсаннан 
кейінгі екінші айдың 25-інен кешіктірмей енгізеді.
      Салық есептілігі
1. Ластанудың қозғалмалы көздерi бойынша декларацияны қоспағанда, 
төлемақы төлеушiлер ластану объектiсiнiң орналасқан жерi бойынша 
салық органдарына декларация тапсырады.
    Ластанудың қозғалмалы көздерi бойынша декларация салық орган-
дарына:
1) мемлекеттік тіркеуге жататын қозғалмалы көздер бойынша - мұндай 
тіркеуді жүргізу кезінде мемлекеттік уəкілетті орган айқындайтын 
қозғалмалы көздерді тіркеу орны бойынша;
2) мемлекеттік тіркеуге жатпайтын ластанудың қозғалмалы көздері бой-
ынша - салық төлеушінің орналасқан орны бойынша тапсырылады.
2. Төлемақы төлеушілер декларацияны, осы баптың 3 жəне 
5-тармақтарында аталғандарды қоспағанда, есепті тоқсаннан кейінгі 
екінші айдың 15-інен кешіктірмей табыс етеді.
3. Жылдық жиынтық көлемі 100 айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
төлемдер көлемінде төлемақы төлеушілер декларацияны есепті салық 
кезеңінің 20 наурызынан кешіктірмей табыс етеді.
4. Рұқсат құжаты осы баптың 3-тармағында белгіленген мерзімнен 
кейін ресімделген жағдайда, аталған төлеушілер декларацияны рұқсат 
құжатын алған айдан кейінгі айдың 20-сынан кешіктірмей табыс етеді.
5. Шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін 
қолданатын салық төлеушілер төлемақы жөніндегі декларацияны табыс 
етпейді.

 М.СЕЙТКАМАЛОВ,       
аудандық мемлекеттік кірістер басқармасының басшысы

 Қазақстан Республикасы 
Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 
«Қазақстан Республика-
сы мемлекеттік басқару 
жүйесіндегі өзгерістерге» бай-
ланысты 06 тамыз 2014 жылғы 
№875 қаулысына сəйкес ҚР 
ҚМ Салық комитеті, ҚР ҚМ 
Кедендік бақылау комитеті, ҚР 
экономикалық жəне жемқорлық 

КІРІСТЕР БАСҚАРМАСЫНДА «ДӨҢГЕЛЕК СТОЛ» ӨТТІ
қылмыстармен күрес Агенттігі 
(экономикалық қылмыстар 
бөлігінде) қосылу арқылы тара-
тылып, жаңадан ҚР Мемлекеттік 
кірістер комитеті болып 
құрылды.
    Осыған байланысты аудандық 
мемлекеттік кірістер комитетінде 
«Дөңгелек стол» өткізілді. Оған 
қатысқандарды жоғарыда ата-

лып өткен өзгерістерге сай ҚР 
Мемлекеттік кірістер комитеті 
алдында тұрған міндеттері 
туралы басқарма басшысы 
М.С.Сейткамалов таныстыр-
ды жəне Амангелді ауданы 
бойынша мемлекеттік кірістер 
басқармасында 2014 жылдың 
15 желтоқсаны күні аудандық 
«Аманкелді арайы» газеті ре-

дакциясы ЖШС директоры-
бас редакторы Х.Қ.Мұсабаев, 
кəсіпкерлер палатасы аудандық 
филиалының директоры 
А.А.Жамансарин, кəсіпкерлік 
жəне ауылшаруашылық бөлімінің 
бас маманы Е.Е.Жүмекенов, 
«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының хатшы-референті 
Г.Сейдахметова жəне басқарма 
қызметкерлері «Дөңгелек стол-
да» пікір алысып, ой бөлісті.

    2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап Заңмен   алкоголь 
өнімдерін көтерме жəне 
бөлшек  саудамен сатушыларға, 
жылдық  лицензия қызметі 
үшін алым енгізіледі.     Алко-
голь өнімдерін бөлшек саудамен 
сатушыларға,алымның  сомасы 
,орналасқан əкімшілік –аумақтық  
жерлері бойынша есептеледі 
(Астанада, республикалық, 
облыстық маңызы  бар қалалар 
үшін -100 төменгі есептік 
көрсеткіш мөлшерінде (198200 

АЛКОГОЛЬ ӨНІМДЕРІН САТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН 
ЖЕКЕ КƏСПКЕРЛЕРДІҢ ЕСІНЕ!

тенге), аудандық  маңызы бар 
қалалар мен поселкілер үшін-
70ТЕК(138740 тенге) ,ауылдық  
елді мекендерде  тұратындар 
үшін -30ТЕК (59460 тенге) 
   Жылдық лицензиялық қызмет 
үшін алым, əрбір  объектіге 
жеке –жеке төленеді.     Жылдық 
лицензиялық алымды төлеу 
мерзімі, бұл қызметпен бірінші 
жылы айналысатындардан 
басқалар үшін,ағымдағы жылдың 
20 қаңтарына дейін.
     2015 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап лицензия алуға құжат тап-
сыратын тұлғалар, объектілерінің 
орналасқан жерлеріне бойын-
ша, лицензиялық алым төлейді: 
Қостанай қаласы -100ТЕК 
(198200 тенге), Рудный , Ли-
саковск, Арқалық жəне посел-
келер -70ТЕК (138740 тенге) 
жəне ауылдық елді мекендерде 
-30ТЕК (59460 тенге). Алдағы 
жылдары жылдық лицензиялық 
алымның сомасы, айлық есептік 

көрсеткіштің өсуіне байланысты 
өзгеріп, əр жылдың 20 қаңтарына 
дейін төленеді.
   2015 жылдың 21 қаңтарынан 
бастап жылдық лицензиялық 
алымның, уақытында төленбеу 
фактілері анықталған жағдайда : 
шағын бизнес субъектілері болып 
есептелетін жеке кəсіпкер,заңды 
тұлғаларға -150 ТЕК (297300 тен-
ге) айыппұл салынады, лицензия 
қызметі тоқтатылады. 
      Бұл заң бұзушылық қайталан-
ған жағдайда, 150 ТЕК(297300 
тенге) айыппұл салынады жəне 
лицензиясынан айырылады.

Аманкелді ауданы бойынша мемлекеттік кірістер  басқармасы

САЛЫҚ ЖƏНЕ ХАЛЫҚ

ЕСКЕ АЛУ

Беу, дүние жалған-ай,
Талайлардан қалған-ай.
Ажалдың оғы кез болып, 
Бейсенбайды ерте алғаны-ай.
Қазасы еске түскенде
Көзімізге жас толғаны-ай.
38-ге де жете алмай,
Кеткені оның арман-ай.

  Ата-анасына сүйікті бала 
болған, зайыбына адал жар 
болған, балаларына сүйікті 
əке болған марқұм Бейсенбай 
Алпысұлы ҚОЙБАҒАРОВ тірі 
болса 38 жасқа келіп, мəре-сəре 
болып тойлар едік-ау. Амал не, 
Аллатағаланың оған сыйлаған 
ғұмыры 37 жас болды. Аяулы 
Бейсенбайды сағынышпен еске 
алып, рухына Алладан медет, 
пайғамбардан шапағат тілейміз.

Көнбеске лаж бар ма екен,
Алланың басқа салғаны-ай.

Тəңірдің бұл да сынағы,
Ерте сөнді шырағы.
Жаны жайсаң сабаздың,
Пейіштен болғай тұрағы.

Еске алушылар: əке-шешесі Алпыс-Биғатша, зайыбы 
Балдырған, балалары Маржан, Əсем, Санжар, Жəния, 

жəне жолдастары.

Əке, ана аяулы да сүйікті,
Біздер үшін кеуің де биіксің.
Жарық дүниеден бақилыққа кеттіңдер,
Жүректерге түсті қайғы, түсті мұң.

Өмір сыйлап, тірлік берген біздерге,
Қымбатты əке, аяулы ана сіздерге,
Алладан рахым тілейміз,
Еске алсақ жас келеді көздерге.

Еске алушылар: балалары.

ЕСКЕ АЛУ      Абзал əкеміз Базарбай ƏБЕНҰЛЫ мен 
аяулы анамыз Бапан ОСПАНҚЫЗЫ тірі 
болса бірі 70 жасқа, бірі 66 жасқа толып, сол 
қос мерекені біз атап өткен болар едік. Əкеміз 
еңбек жолын Байғабыл ауылында жүргізуші 
болып бастады. Одан кейін Абай атындағы 
совхозда механик болды. 1982-84 жылдарда 
Сүйіндік ауылында бөлімше басқарушысы 
болды. 1984-86 жылдарда Ə.Жанкелдин 
атындағы совхозда бас инженер, 1986-1989 
жылдарда «Сельхозтехникада» директор, одан 
кейін «Қабырға» совхозында директор болып 
қызмет жасады. Марқұм əкеміз 47 жасын-
да, анамыз 43 жасында бір жылы дүниеден 

өтті. Анамыз көпке сыйлы, көп бала өсірген 
ардақты кісі еді. Марқұмдарды еске алып, рух-
тарына тағзым етеміз. 


