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ҰЛЫТАУ 
ӨҢІРІ

Береке, байлық — бірлікте!

Аймақтық Гала-концерттің шымылдығын Ш.Сүлейменовтің «Ассалаумаға-
лейкум» әнімен Байқоңыр елді мекенінің өнерпаздары Азамат Маекенов пен 
Гаухар Ғабдұлмәлік ашты. Кешті Жезді кенті Мәдени-сауықтыру орталығының 
мәдени-көпшілік іс-шара ұйымдастырушысы, Тәуелсіздік құрдасы Жаннұр 
Ерденова мен Байқоңыр селолық Мәдениет үйінің әдіскері Азамат Маекенов 
жүргізді. 

Концертке Ұлытау ауданына қарасты елді мекендерден келген өнер-
паздар, атап айтсақ, Шеңбер ауылынан Айымгүл Алпысбекова «Қазақстан, 
Алға», Гүлманат Қасымова «Қырманға кел, қалқатай», Қаракеңгір ауылынан 
«Кеңгір» триосы «Қазақ елі», «Сенің көзің», қарсақбайлық «Ару» дуэті «Туған 
жер», «Елім менің», Егінді ауылынан Жансая Мұқанова «Қазақ елі осындай», 
«Арманыма асығамын», байқоңырлық Гаухар Ғабдұлмәлік «Қазақтың ерке 
қызымын», Ұлытау аудандық Мәдениет үйінің жас әншісі Рашид Жолдасбек-
тің «Қазақ жастары», «Түнгі клуб» әндерін орындап, күйшілері Елжас Кари-
мов пен Нұржан Сүйінбайдың күй тартысымен көрермендердің ықыласына 
бөленді.

«Мен Тәуелсіздіктің құрдасымын» атты Гала-концертте жезділік жастар 
да өз өнерлерін аяп қалмады. Жезді кенті әкімдігінен Досмұхаммед Уатаев 
«Күзгі қайың», кітапханасынан Тұрсынай Байғабұлова «Ағажан», Аралас мек-
теп-интернатынан Дана Мырзабекова «Мереке», Асылай Садырбекова «Қос 
бәйтерек», Мұражайдан Алтынай Төлегенова «Алғашқы көктем», «Айгөлек» 
балабақшасынан «Арай» дуэті «Адамзатқа арнау», «Таңшолпан» балабақша-
сынан Динара Базарбек «Мәңгілік ел» әндерін орындаса, «Көркем» бишілер 
тобының мың бұралған биші қыздары испан, ұйғыр билерін билеп, көрермен-
дерді қуанышқа бөледі. 

Концертте Ұлытау аудандық жастар ресурстық орталығының инспекторы 
Гаухар Төлеубай құттықтау сөз сөйлеп, осындай ауқымды мәдени іс-шараны 
ұйымдастырып отырған Жезді кенті Мәдени-сауықтыру орталығының дирек-
торы А.Бейсенбаевқа алғысын білдіре келе Құттықтау хат табыстап,  сыйлық 
тарту етті. Кеш соңында А.Бейсенбаев мерекелік құттықтау сөз сөйлеп, кон-
цертке қатысқан өнерпаздардың барлығына  рахметін айтып, Алғыс хат та-
быстаса, Азамат Смағұлов Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен» әнімен кеш 
шымылдығын жапты. Осындай жас өнерпаздар жырларын Тәуелсіз елімізге 
арнай берсін! Тәуелсіздігіміз баянды болсын!

Ғ.ЖЕҢСІКБАЕВА,
Жезді кенті Мәдени-сауықтыру 

орталығының жасөспірімдермен 
іс-шара ұйымдастырушысы. 

ТӘУЕЛСІЗДІК 
ҚҰРДАСТАРЫ

Жезді кенті Мәдени-сауықтыру орталығында 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған «Мен Тәуелсіздіктің 
құрдасымын» атты  аймақтық 

Гала-концерт өтті. Байқау 2 кезеңнен тұр-
ды.  1-ші кезеңде Қараған-
ды облысы, өзінің ауданы 
және ауылы туралы, 2-ші 
кезеңде Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған 
әндер орындалды. Қа-
рағанды облысының 
түкпір-түкпірінен 50-ге 
жуық жас таланттар, со-
нымен қатар Жезді кенті-
нен Сайлау Нұрперзент,  
Әділбек Аружан,  Төлеу-
бай Айсұлу қатысты. Жас 
өнерпаздарымыз Әділбек 
Аружан ІІ санат бойынша 
«Жезді вальсі», «Туған 
жер», Сайлау Нұрперзент 
І санат бойынша «Ұлы-
тау», «Жаса, Қазақстан»  
әндерін орындап қатысқа-
ны үшін Алғыс хатпен 
марапатталса, Төлеубай 
Айсұлу І санат бойынша 
«Ұлытау», «Астана» ән-
дерін орындап, жүлделі 
І-орынды жеңіп алып, Ди-
плом мен ақшалай сый-
лыққа ие болды. Сонымен 
қатар қатысушылары-
мызға жетекшілік жасап, 
шығармашылықтарын 
дамытудағы еңбегі және 
өнер жолында шәкірт 
тәрбиелеуге қосқан үлесі 
үшін Смағұлов Азамат 
Қарағанды облысының 

мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы 
«Кеншілер Мәдениет са-
райы» КМҚК басшысы 
Ж.Акишевтің  Алғыс ха-
тымен марапатталды.

Өнерлерімен көзге 
түсіп, шығармашылықта  
жүрген жеткіншектер мен 
өнерлері шыңдалып  келе 
жатқан жас өнерпаздар-
ды тәрбиелеудегі мектеп 
ұстаздары мен ата-анала-

рына және жетекшілері-
не үлкен алғысымызды 
айта отырып, балаларға 
шығармашылық табыс 
тілей келе, талаптарыңа 
нұр жаусын демекпіз!

Ж.АЙНАБЕК,
Жезді кенті Мәдени-

сауықтыру орталығының 
мәдени-көпшілік іс-шара 

ұйымдастырушысы.

Қарағанды қаласы Кеншілер Мәдениет сарайында Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және Қарағанды
 облысының 80 жылдығына орай 10-16 жас  аралығындағы 

жасөспірімдер мен жастар арасында «Әнімді саған арнаймын» атты 
облыстық патриоттық әндерді орындаушылар байқауы өтті.

ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ 

газетіне 2017 жылға жазылу басталды 

ЖАЗЫЛУ БАҒАСЫ: 
жеке тұлғалар үшін — 2000 теңге

мекемелер үшін — 4000 теңге

"ҰЛЫТАУ ӨҢІРІ"



2 29 қазан, 2016 жыл 
№44-45 (6068)

Ұлытау 
өңірі

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

1. Ұлытау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы ХХХ сессиясы-
ның №285 «2016-2018 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №3620 болып тіркелген, 2016 жылғы 4 
ақпанында «Әділет» құқықтық-ақпараттық  жүйесінде  және 2016 жылғы 23 қаңтардағы №3-4 
(6027) «Ұлытау өңірі» газетінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:

1 тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын: 
«1. 2016-2018 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1,2,3-қосымшаларға сәй-

кес, оның ішінде 2016 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 5 835 177 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер – 5 137 174 мың теңге; 

салықтық емес түсімдер — 5 350 мың теңге; негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 210 
мың теңге; трансферттердің  түсімдері – 692 443 мың теңге;

2) шығындар – 5 918 822 мың теңге;
3) таза  бюджеттік кредиттеу – 46 069 мың теңге: бюджеттік кредиттер – 54 085 мың теңге; 

бюджеттік кредиттерді өтеу – 8 016 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге; қаржы активтерін 

сатып алу – 0 мың теңге; мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың 
теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – алу 129714 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 129714 мың теңге:  

қарыздар түсімі – 54085 мың теңге; қарыздарды өтеу – 8016 мың теңге; бюджет қаражат-
тарының пайдаланылатын қалдықтары – 83645 мың теңге.»; көрсетілген шешімге 1, 4, 5, 6, 
8-қосымшалары осы шешімге 1, 2, 3, 4, 5-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда мазмұн-
далсын.

2. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.     

           Сессия төрағасы                                                           А.БЕЙСЕНБАЕВ                                                                            

           Аудандық мәслихаттын  хатшысы                            Т. СЕЙТЖАНОВ     

12 қазан  2016 жыл                                       №47

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ  
2015 ЖЫЛҒЫ 25 ЖЕЛТОҚСАНДАҒЫ  ХХХ СЕССИЯСЫНЫҢ 

№285 «2016-2018 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АУДАН 
БЮДЖЕТІ  ТУРАЛЫ» ШЕШІМІНЕ 

ӨЗГЕРІСТЕР  ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ V СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ұлытау аудандық мәслихаты V сессиясының  2016 жылғы 12 қазандағы 
№47 шешіміне 1-қосымша

Ұлытау аудандық мәслихаты XXX сессиясының   2015 жылғы 25 желтоқсандағы 
№285 шешіміне 1-қосымша

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ

Санаты   Сома                                         
(мың 
теңге)

Сыныбы
 Ішкі 

сыныбы                                        
Атауы

1 2 3 4 5
І. КІРІСТЕР 5835177    

1    Салықтық түсімдер 5137174    
01 Табыс салығы 4417    

2    Жеке табыс салығы 4417    
04 Меншiкке салынатын салықтар 5100083    

1    Мүлiкке салынатын салықтар 5083235    
3    Жер салығы 3820    
4    Көлiк құралдарына салынатын салық 11328    
5    Бірыңғай жер салығы 1700    

05  Тауарларға,  жұмыстарға және қызметтерге  
салынатын  ішкі салықтар

31514    

 2    Акциздер 34    
3    Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланға-

ны үшін түсетін түсімдер
27500    

4    Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар

3980    

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

1160    

1    Мемлекеттік баж 1160    
2   Салықтық емес түсімдер 5350    

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1731    
1    Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 231    
5    Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 

түсетін кірістер
1500    

02 Мемлекеттік бюджеттен  қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмы-
старды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

5    

1    Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмы-
старды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

5    

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

1814    

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

1814    

06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 1800    
1    Басқа да салықтық емес түсiмдер 1800    

3      Негізгі капиталды сатудан түсетін түсім-
дер

210    

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату

114    

1    Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату

114    

03 Жерді және материалдық емес активтерді сату 96    
1    Жерді сату 96    
2    Материалдық емес активтерді сату 0    

4      Трансферттердің түсімдері 692443    
02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органда-

рынан түсетін трансферттер
692443    

2    Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 692443    

Функ-
цио-
налдық  
топ

Сома                            
(мың 
теңге) 

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкімшісі 

Бағдар-
лама                                   

Атауы
1 2 3 4 5 6

II. ШЫҒЫНДАР 5918822
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік 

қызметтер  
1573207

1 Мемлекеттік басқарудың 
жалпы функцияларын орын-
дайтын өкілді, атқарушы және 
басқа органдар

358918

112 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мәслихатының  аппараты

18818

001 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мәслихатының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызмет-
тер

18332

003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

486

122 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) әкімінің аппараты

94245

001 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) әкімінің қызметін қамтама-
сыз ету жөніндегі қызметтер

88675

003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

5570

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

245855

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

239640

022 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

6215

2 Қаржылық қызмет 1126157
459 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі

1126157

003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу

295

010 Жекешелендіру, коммуналдық 
меншікті басқару, жекешелендіру-
ден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу

1000

028 Коммуналдық меншікке мүлікті 
сатып алу

1124862

9 Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттік қызметтер  

88132

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

47941

001 Ауданның (облыстық маңызы бар 
қаланың) экономикалық саяса-
тын қалыптастыру мен дамыту, 
мемлекеттік жоспарлау, бюджет-
тік  атқару және коммуналдық 
меншігін басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

38775

015 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

9166

492 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі

26483

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылық, жолаушы-
лар көлігі, автомобиль жолдары 
және тұрғын үй инспекциясы са-
ласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

22213

013 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

4270

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

13708

(Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 12 қазандағы №47 шешімі Қараған-
ды облысы Әділет департаментінде 2016 жылдың 24 қазанда тіркеліп, норма-
тивтік-құқықтық актілердің тізіліміне 4010 нөмірімен енгізілді).
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2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті 
және өнеркәсіпті дамыту саласын-
дағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

13573

003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

135

02 Қорғаныс 16974
1 Әскери мұқтаждар 8241

122 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) әкімінің аппараты

8241

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар

8241

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі 
жұмыстарды ұйымдастыру

8733

122 Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) әкімінің аппараты

8733

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

8733

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, 
құқықтық, сот, қылмыстық-атқа-
ру қызметі

2575

9 Қоғамдық тәртіп және қа-
уіпсіздік саласындағы басқа да 
қызметтер

2575

492 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі

2575

021 Елді мекендерде жол қозғалысы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

2575

04 Білім беру 1805177
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және 

оқыту
267625

464 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі

267625

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
ұйымдарының қызметін қамтама-
сыз ету

61537

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

206088

2 Бастауыш, негізгі орта және 
жалпы орта білім беру

1481511

464 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі

1458456

003 Жалпы білім беру 1412619
006 Балаларға қосымша білім беру 45837

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

23055

017 Балалар мен жасөспірімдерге 
спорт бойынша қосымша білім 
беру

23055

467 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс бөлімі

0

024 Бастауыш, негізгі орта және жалпы 
орта білім беру объектілерін салу 
және реконструкциялау

0

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер

56041

464 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі

56041

001 Жергілікті деңгейде білім беру са-
ласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

12760

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

18000

015 Жетім баланы (жетім балаларды) 
және ата-аналарының қамқорын-
сыз қалған баланы (балаларды) 
күтіп-ұстауға қамқоршыларға 
(қорғаншыларға)  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемі 

2074

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

0

067 Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

23207

06 Әлеуметтiк көмек және әлеумет-
тiк қамсыздандыру

135893

1 Әлеуметтік қамсыздандыру 7790
451 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

7790

005 Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк 
көмек

1490

016 18 жасқа дейінгі балаларға мемле-
кеттік жәрдемақылар

6300

2 Әлеуметтік көмек 106672
451 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі

106672

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 18556
004 Ауылдық жерлерде тұратын 

денсаулық сақтау,  білім беру, әле-
уметтік қамтамасыз ету, мәдениет, 
спорт  және ветеринар маманда-
рына отын сатып алуға Қазақстан 
Республикасының заңнамасына 
сәйкес әлеуметтік көмек көрсету

10000

006 Тұрғын үйге көмек көрсету 2420
007 Жергiлiктi өкiлеттi органдардың 

шешiмi бойынша мұқтаж азамат-
тардың жекелеген топтарына 
әлеуметтiк көмек

16186

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

357

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеумет-
тік көмек көрсету

43874

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

11445

023 Жұмыспен қамту орталықтарының 
қызметін қамтамасыз ету

3834

9 Әлеуметтiк көмек және әлеу-
меттiк қамтамасыз ету сала-
ларындағы өзге де қызметтер

21431

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

21431

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

20161

011 Жәрдемақыларды және басқа да 
әлеуметтік төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу бойынша қыз-
меттерге ақы төлеу

410

021 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

360

067 Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

500

07 Тұрғын үй-коммуналдық шару-
ашылық

256985

1 Тұрғын үй шаруашылығы 95376
467 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) құрылыс бөлімі
92710

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін жобалау және (неме-
се) салу, реконструкциялау

88518

004 Инженерлік коммуникациялық ин-
фрақұрылымды жобалау, дамыту 
және (немесе) жайластыру

4192

492 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі

2666

041 Жұмыспен қамту 2020 жол кар-
тасы бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу 
және абаттандыру

2666

2 Коммуналдық шаруашылық 109227
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ әкімінің аппа-
раты

50548

014 Елді мекендерді сумен жабдықтау-
ды ұйымдастыру 

50548

467 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың)   құрылыс бөлімі

58679

006 Сумен жабдықтау және су бұру 
жүйеcін дамыту

58679

3 Елді-мекендерді көркейту 52382
123 Қаладағы аудан, аудандық 

маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ әкімінің аппа-
раты

52382

008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру

18948

009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету

4186

011 Елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру

29248

492 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі

0

015 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру

0

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістік

604748

1 Мәдениет саласындағы қыз-
мет

293464
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455 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімі

293464

003 Мәдени-демалыс  жұмысын 
қолдау

293464

2 Спорт 205836
465 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) дене шынықтыру  
және спорт бөлімі

19405

001 Жергілікті деңгейде дене шы-
нықтыру және спорт саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

13049

006 Аудандық (облыстық маңызы бар 
қалалық) деңгейде спорттық жары-
стар өткізу

2330

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

4026

467 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс бөлімі

186431

008 Спорт объектілерін дамыту 186431
3 Ақпараттық кеңістік 63204

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

38204

006 Аудандық (қалалық) кітапханалар-
дың жұмыс істеуі

37904

007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан 
халқының басқа да тiлдерін 
дамыту

300

456 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

25000

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер

25000

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

42244

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

12742

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

8795

010 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

15

032 Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары

3932

456 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі

29502

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, 
мемлекеттілікті нығайту және аза-
маттардың әлеуметтік сенімділі-
гін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

16008

003 Жастар саясаты саласында іс-ша-
раларды іске асыру

12694

006 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

800

10 Ауыл, су, орман, балық шару-
ашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ор-
таны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

151781

1 Ауыл шаруашылығы 48831
459 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі

10278

099 Мамандардың әлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды іске 
асыру

10278

462 Ауданның (облыстық маңы-
зы бар қаланың) ауыл шару-
ашылық бөлімі

19940

001 Жергілікті деңгейде ауыл шару-
ашылығы саласындағы мемлекет-
тік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

14979

006 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

4961

467 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс бөлімі

134

010 Ауыл шаруашылығы объектілерін 
дамыту

134

473 Ауданның (облыстық маңы-
зы бар қаланың) ветеринария 
бөлімі

18479

001 Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

15679

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды 
аулауды және жоюды ұйымда-
стыру

500

008 Алып қойылатын және жойылатын 
ауру жануарлардың, жануарлар-
дан алынатын өнімдер мен шикі-
заттың құнын иелеріне өтеу

0

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөнiндегi iс-шара-
ларды өткізу

2300

6 Жер қатынастары 14068
463 Ауданның  (облыстық маңызы 

бар қаланың)  жер қатынастары  
бөлімі

14068

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

14068

9 Ауыл, су, орман, балық шару-
ашылығы, қоршаған ортаны 
қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да қызмет-
тер

88882

473 Ауданның (облыстық маңы-
зы бар қаланың) ветеринария 
бөлімі

86377

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу

86377

492 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) тұрғын үй-ком-
муналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі, автомобиль 
жолдары және тұрғын үй ин-
спекциясы бөлімі

2505

052 Жаңартылатын энергия көздерін 
пайдалануды қолдану

2505

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылы-
сы және құрылыс қызметі 

30226

2  Сәулет, қала құрылысы және 
құрылыс қызметі 

30226

467 Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) құрылыс бөлімі

19020

001 Жергілікті деңгейде құрылыс са-
ласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

19020

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

11206

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

10929

004 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары

277

12 Көлік және коммуникация 91633
1 Автомобиль көлігі 91633

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ әкімінің аппа-
раты

91633

013 Аудандық  маңызы бар қалаларда, 
кенттерде, ауылдарда, ауылдық  
округтерде автомобиль жолдары-
ның жұмыс істеуін қамтамасыз ету

91633

13 Басқалар 16167
9 Басқалар 16167

123 Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы бар қала, кент, ауыл, 
ауылдық  округ әкімінің аппа-
раты

5387

040 «Өңірлерді дамыту» Бағдарлама-
сы шеңберінде өңірлерді эконо-
микалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша шараларды іске асыру

5387

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

10780

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

10780

15 Трансферттер 1233456
1 Трансферттер 1233456

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

1233456

006 Нысаналы пайдаланылмаған 
(толық пайдаланылмаған) транс-
ферттерді қайтару

12442

007 Бюджеттік алып қоюлар 1202664
051 Жергілікті өзін-өзі басқару орган-

дарына берілетін трансферттер
18350

III. Таза бюджеттік кредиттеу 46069
Бюджеттік кредиттер 54085

10 Ауыл, су, орман, балық шару-
ашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ор-
таны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары

54085

1 Ауыл шаруашылығы 54085
459 Ауданның (облыстық маңызы 

бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі

54085

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

54085

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ

Атауы
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№44-45 (6068)

Санаты
Сыныбы

Ішкі сы-
ныбы                                        

Атауы

1 2 3 4 5
Бюджеттік кредиттерді өтеу 8016

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 8016
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 8016

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген 
бюджеттік кредиттерді өтеу

8016

Функ-
цио-
налдық  
топ

 Атауы

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкімшісі 

Бағдар-
лама                                   

1 2 3 4 5
IV. Қаржы активтерімен опера-
циялар бойынша сальдо

0

0
Функ-
цио-
налдық  
топ                                               

Атауы

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкімшісі 

Бағдар-
лама                                   

1 2 3 4 5
Қаржылық активтерін сатып алу 0

13 Басқалар 0
9 Басқалар 0

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

0

014 Заңды тұлғалардың жарғылық 
капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

0

Санаты
Сыныбы

Ішкі сы-
ныбы                                        

Атауы

1 2 3 4
Мемлекеттің қаржы активтерін 
сатудан түсетін түсімдер

0

0
                                                                              Атауы
1

V. Бюджет тапшылығы (профи-
циті) 

-129714

VI. Бюджет тапшылығын қаржы-
ландыру (профицитін пайда-
лану) 

129714

Санаты
Сыныбы

Ішкі сы-
ныбы                                        

Атауы

1 2 3 4
Қарыздар түсімдері 54085

7 Қарыздар түсімдері 54085
01 Мемлекеттік ішкі  қарыздар 54085

2 Қарыз алу келісім-шарттары 54085

Функ-
цио-
налдық  
топ

                                       Атауы

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкімшісі 

Бағдар-
лама                                   

1 2 3 4 5
Қарыздарды өтеу 8016

16 Қарыздарды өтеу 8016
1 Қарыздарды өтеу 8016

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

8016

005 Жергілікті атқарушы органның 
жоғары тұрған бюджет алдындағы 
борышын өтеу

8016

Санаты
Сыныбы

Ішкі сы-
ныбы                                        

Атауы

1 2 3 4
Бюджет қаражаттарының  пай-
даланылатын  қалдықтары

83645

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІ
Ұлытау аудандық мәслихаты V сессиясының    2016 жылғы 12 қазандағы 

№47 шешіміне 2-қосымша
Ұлытау аудандық мәслихаты XXX сессиясының  2015 жылғы 25 желтоқсандағы 

№285 шешіміне 4-қосымша

2016  ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ 
ҚҰРАМЫНДА НЫСАНАЛЫ ТРАНСФЕРТТЕР мен 

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

Атауы Сомасы, 
мың теңге

1 2
Барлығы 746528
Ағымдағы нысаналы трансферттер 692443
Бюджеттік кредиттер 54085
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 692443
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсыры-
старын іске асыруға 

88491

Аудандық және қалалық мамандандырылмаған жасөспірім спорт мектеп-
терінің қызметін жүзеге асыру үшін өкілеттіліктерін бөлуіне байланысты

13586

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге ең-
бекақы төлеу жүйесінің жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауа-
зымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үсте-
мақы төлеуге 

519155

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

1883

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 62058
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алына-
тын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

0

Жаңартылатын энергия көздерін пайдалануды қолдауға 2505
Азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінің штаттық санын ұстауға 1360
Жергілікті атқарушы органдардың агроөнеркәсіптік кешені бөлімшелерін ұста-
уға 

3010

Жергілікті бюджеттерден берілетін  облыстың елді мекендерінің геоақпарат-
тық электрондық картасын құруға ағымдағы нысаналы трансферттер

395

Бюджеттік кредиттер 54085
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті атқа-
рушы органдарға  берілетін бюджеттік кредиттер 

54085

           Ұлытау аудандық мәслихаты V сессиясының 2016 жылғы 12  қазандағы         
№47 шешіміне 3-қосымша 

 Ұлытау аудандық мәслихаты XXX  сессиясының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы 
№285 шешіміне 5-қосымша

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ  
БЮДЖЕТТІК  ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАРДЫ 

 ІСКЕ АСЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН 
БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ ТІЗБЕСІ

Функцио-
налдық топ

Кіші 
функция

Бюджеттік 
бағдарла-
малардың 
әкімшісі

Сома 
(мың 
теңге)

Бағдар-
лама                                               

Атауы

1 2 3 4 5 6
Барлығы: 337954

04 Білім беру
2 Бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта білім беру
0

467 Ауданның (облыстық маңы-
зы бар қаланың) құрылыс 
бөлімі

0

024 Бастауыш, негізгі орта және 
жалпы орта білім беру объек-
тілерін салу және реконструк-
циялау

0

07 Тұрғын  үй - коммуналдық 
шаруашылық

151389

1 Тұрғын үй шаруашылығы 92710
467 Ауданның (облыстық маңы-

зы бар қаланың) құрылыс  
бөлімі

92710

003 Коммуналдық тұрғын үй қоры-
ның тұрғын үйін жобалау және 
(немесе) салу, реконструкци-
ялау

88518

004 Инженерлік коммуникациялық 
инфрақұрылымды жобалау, 
дамыту және (немесе) жайла-
стыру

4192

2 Коммуналдық шаруашылық 58679
467 Ауданның (облыстық маңы-

зы бар қаланың) құрылыс  
бөлімі

58679

006 Сумен жабдықтау және су бұру 
жүйесін дамыту

58679

08 Мәдениет, спорт, туризм және 
ақпараттық кеңістік

186431

2 Спорт 186431
467 Ауданның (облыстық маңы-

зы бар қаланың)   құрылыс 
бөлімі

186431

008 Спорт объектілерін дамыту 186431
10 Ауыл, су, орман, балық 

шаруашылығы, ерекше 
қорғалатын табиғи аумақтар, 
қоршаған ортаны және жану-
арлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

134

1 Ауыл шаруашылығы 134
467 Ауданның (облыстық маңы-

зы бар қаланың)   құрылыс 
бөлімі

134

010 Ауыл шаруашылығы объек-
тілерін дамыту

134
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Ұлытау 
өңірі

Ұлытау аудандық мәслихаты V сессиясының 2016 жылғы  12 қазандағы №47  шешіміне 4-қосымша
  Ұлытау аудандық мәслихаты  ХХХ сессиясының  2015 жылғы  25 желтоқсандағы  №285 шешіміне  6-қосымша

2016 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  АУДАН БЮДЖЕТІНІҢ  КЕНТ, АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМІНІҢ 
АППАРАТТАРЫ АРҚЫЛЫ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ШЫҒЫНДАР

Атауы Бар-
лығы

Жезді 
кенті 
округі

Ақтас 
кенті 
округі

Қар-
сақпай 
кенті 
округі

Қара-
кеңгір 
ауыл-
дық 
округі

Аман-
келді 
ауыл-
дық 
округі

Шеңбер 
ауыл-
дық 
округі

Егінді 
ауыл-
дық 
округі

Алғабас 
ауыл-
дық 
округі

Мибұлақ 
ауылдық 
округі

Сарысу 
ауыл-
дық 
округі

Ұлытау 
ауыл-
дық 
округі

Жан-
келді 
ауыл-
дық 
округі

Бор-
сеңгір 
ауыл-
дық 
округі

Тері-
саққан 
ауыл-
дық 
округі

Қоскөл 
ауыл-
дық 
округі

445805 56172 27563 19118 18900 17929 21269 16839 22504 19716 20101 125539 25810 19973 13615 20757
кенттер мен ауылдық округтер 
әкімі  аппаратының қызметін 
қамтамасыз ету

245855 26235 14884 17028 14513 14959 15659 14292 16397 15064 13629 23984 17452 14524 10975 16260

елді мекендердің сумен жаб-
дықтауды ұйымдастыру

50548 16486 2731 0 2400 800 2500 0 1000 2224 3000 5298 7408 3320 800 2581

елді мекендерде көшелерді 
жарықтандыру

18948 3000 400 1880 1452 500 376 620 1357 700 720 4600 950 1200 400 793

елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру

29248 4734 8759 210 535 350 190 200 350 228 527 11900 0 189 100 976

елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету

4186 2300 0 0 0 0 999 0 0 0 887 0 0 0 0 0

елді мекендердің автомобиль  
жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету

91633 1430 789 0 0 1320 1545 1727 0 1500 1338 79757 0 740 1340 147

Өңірлерді дамыту бағдарлама-
сы щеңберінде өңірлерді эконо-
микалық дамытуға жәрдемдесу 
бойынша іске асыру

5387 1987 0 0 0 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 0

Ұлытау аудандық мәслихаты V сессиясының 2016 жылғы  12 қазандағы №47 шешіміне 5-қосымша
Ұлытау аудандық мәслихаты   ХХХ сессиясының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №285 шешіміне 8-қосымша

Кент, ауылдық округ атауы Сома (теңге)
1 Жезді кенті округі 2 300 785
2 Ақтас кенті округі 155 111
3 Қарсақпай кенті округі 961 794
4 Қаракеңгір ауылдық округі 1 334 433
5 Аманкелді ауылдық округі 633 871
6 Шеңбер ауылдық округі 1 978 200
7 Егінді ауылдық округі 898 627
8 Алғабас ауылдық округі 839 015

2016 ЖЫЛЫ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУ ОРГАНДАРЫНА БЕРІЛЕТІН ТРАНСФЕРТТЕР

9 Мибұлақ ауылдық округі 997 611

10 Сарысу ауылдық округі 616 355

11 Ұлытау ауылдық округі 4 879 218

12 Жанкелді ауылдық округі 1 006 421

13 Борсеңгір ауылдық округі 558 547

14 Терісаққан ауылдық округі 517 448

15 Қоскөл ауылдық округі 672 564

16 Барлығы 18 350 000

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

1. Внести в решение ХХХ сессии Улытауского районного маслихата от  25 де-
кабря 2015 года №285 «О бюджете района на 2016-2018 годы» (зарегестрировано 
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых  актов за №3620, 
опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» 4 февраля 2016 года 
и в газете «Ұлытау өңірі» от 23 января 2016 года №3-4 (6027)) следующие изме-
нения :

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2, 

3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1)  доходы – 5 835 177 тысяч тенге, в том числе: налоговые поступления – 5 

137 174 тысяч тенге; неналоговые поступления -5 350 тысяч тенге; поступления от 
продажи основного капитала  - 210 тысяч тенге; поступления трансфертов – 692 
443 тысяч тенге;

2) затраты – 5 918 822 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование  – 46 069 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 54 085 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов  – 8 016 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами  – 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов  – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства  – 0 тысяч тенге;  
5) дефицит  (профицит) бюджета –  минус 129714 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета  – 129714 

тысяч тенге: поступление займов  – 54085 тысяч тенге; погашение займов  – 8016 
тысяч тенге; используемые остатки бюджетных средств  – 83645 тысяч тенге.»; 
приложения 1, 4, 5, 6, 8 к указанному решению изложить в новой редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

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

Председатель сессии                                           А. БЕЙСЕНБАЕВ 

Секретарь
районного маслихата                                           Т. СЕЙТЖАНОВ

12 октября 2016 года                                              №47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 В РЕШЕНИЕ ХХХ СЕССИИ

 УЛЫТАУСКОГО  РАЙОННОГО МАСЛИХАТА 
от 25 ДЕКАБРЯ  2015 ГОДА №285 

«О БЮДЖЕТЕ РАЙОНА на 2016-2018 ГОДЫ»

РЕШЕНИЕ V СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

(Решение №47 районного маслихата от 12 октября 2016 года за-
регистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской обла-
сти 24 октября 2016 года в список нормативно-правовых актов 
под номерам 4010).

 Приложение 1  к решению V сессии Улытауского районного  маслихата
 от 12 октября 2016 года №47

 Приложение 1   к решению ХХХ сессии Улытауского районного  маслихата  
от 25 декабря  2015 года №285

БЮДЖЕТ РАЙОНА на 2016 ГОД
Катего-
рия

  Сумма                                         
(тыс тенге)

Класс
 Подкласс

Наименование
1 2 3 4 5

І. ДОХОДЫ 5835177    
1    Налоговые поступления 5137174    

01 Подоходный налог 4417    
2    Индивидуальный подоходный налог 4417    

04 Налоги на собственность 5100083    
1    Налоги на имущество 5083235    
3    Земельный налог 3820    
4    Налог на транспортные средства 11328    
5    Единый земельный налог 1700    

05  Внутренние налоги на товары, работы и 
услуги

31514    

 2    Акцизы 34    
3    Поступления за использование природных и 

других ресурсов
27500    

4    Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

3980    

08 Обязательные платежи, взимаемые за совер-
шение юридически значимых действий и (или) 
выдачу документов уполномоченными на то 
государственными органами или должностны-
ми лицами

1160    

1    Государственная пошлина 1160    
2   Неналоговые поступления 5350    

01 Доходы от государственной собственности 1731    
1 Доходы от государственной собственности 231    
5    Доходы от аренды имущества, находящегося 

в государственной собственности
1500    

02 Поступления от реализации товаров (работ, 
услуг) государственными учреждениями, фи-
нансируемыми из государственного бюджета

5    

1    Поступления от реализации товаров (работ, 
услуг) государственными учреждениями, фи-
нансируемыми из государственного бюджета

5    

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

1814    
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1    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налага-
емые государственными учреждениями, фи-
нансируемыми из государственного бюджета, 
а также содержащимися и финансируемыми 
из бюджета (сметы расходов) Национального 
Банка Республики Казахстан, за исключени-
ем поступлений от организаций нефтяного 
сектора

1814    

06  Прочие неналоговые поступления 1800    
1    Прочие неналоговые поступления 1800    

3   Поступления от продажи основного 
капитала

210    

01 Продажа государственного имущества, закре-
пленного за государственными учреждениями

114    

1 Продажа государственного имущества, закре-
пленного за государственными учреждениями

114    

03 Продажа земли и нематериальных активов 96    
1 Продажа земли 96    
2    Продажа нематериальных активов

4      Поступления трансфертов 692443    
02 Трансферты из вышестоящих органов госу-

дарственного управления
692443    

2    Трансферты из областного бюджета 692443    

БЮДЖЕТ РАЙОНА на 2016 ГОД

Функцио-
нальная 
группа

Сумма              
(тысяч 
тенге)

Функцио-
нальная 
подгруппа

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ 

Про-
грамма                                   

Наименование
1 2 3 4 5 6

II. ЗАТРАТЫ 5918822
01 Государственные услуги об-

щего характера
1573207

1 Представительные, испол-
нительные и другие орга-
ны, выполняющие общие 
функции государственного 
управелния

358918

112 Аппарат маслихата района 
(города областного значения)

18818

001 Услуги по обеспечению деятель-
ности маслихата района (города 
областного значения)

18332

003 Капитальные расходы государ-
ственного органа

486

122 Аппарат акима района (города 
областного значения)

94245

001 Услуги по обеспечению дея-
тельности акима района (города 
областного значения)

88675

003 Капитальные расходы государ-
ственного органа

5570

123 Аппарат акима района в горо-
де, города районного значе-
ния, поселка, села, сельского 
округа

245855

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

239640

022 Капитальные расходы государ-
ственного органа

6215

2 Финансовая деятельность 1126157
459 Отдел экономики и финансов 

района (города областного 
значения)

1126157

003 Проведение оценки имущества в 
целях налогооблажения

295

010 Приватизация, управление 
коммунальным имуществом, 
постприватизационная деятель-
ность и регулирование споров, 
связанных с этим

1000

028 Приобретение имущества в ком-
мунальную собственность

1124862

9 Прочие государственные 
услуги общего характера

88132

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

47941

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики в области 
формирования и развития 
экономической политики, госу-
дарственного планирования, 
исполнения бюджета и управле-
ния коммунальной собственно-
стью района (города областного 
значения)

38775

015 Капитальные расходы государ-
ственного органа

9166

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

26483

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области жилищно-ком-
мунального хозяйства, пасса-
жирского транспорта, автомо-
бильных дорог и жилищной 
инспекции 

22213

013 Капитальные расходы государ-
ственного органа

4270

494 Отдел предпринимательства 
и промышленности района 
(города областного значения)

13708

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области развития пред-
принимательства и промышлен-
ности 

13573

003 Капитальные расходы государ-
ственного органа

135

02 Оборона 16974
1 Военные нужды 8241

122 Аппарат акима района  (горо-
да областного значения)

8241

005 Мероприятия в рамках ис-
полнения всеобщей воинской 
обязанности

8241

2 Организация работы по чрез-
вычайным ситуациям

8733

122 Аппарат акима района  (горо-
да областного значения)

8733

006 Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций масшта-
ба района (города областного 
значения)

8733

03 Общественный порядок, безо-
пасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная 
деятельность

2575

9 Прочие услуги в области 
общественного порядка и 
безопасности

2575

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

2575

021 Обеспечение безопасности до-
рожного движения в населенных 
пунктах

2575

04 Образование 1805177
1 Дошкольное воспитание и 

обучение
267625

464 Отдел образования района  
(города областного значения)

267625

009 Обеспечение деятельности орга-
низаций дошкольного воспита-
ния и обучения

61537

040 Реализация государственно-
го образовательного заказа 
в дошкольных организациях 
образования

206088

2 Начальное, основное среднее 
и общее среднее образование

1481511

464 Отдел образования района  
(города областного значения)

1458456

003 Общеобразовательное обучение 1412619
006 Дополнительное образование 

для детей
45837

465 Отдел физической культуры и 
спорта района (города област-
ного значения)

23055

017 Дополнительное образование 
для детей и юношества по 
спорту

23055

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

0

024 Строительство и реконструкция 
объектов начального, основного 
среднего и общего среднего 
образования

0

9 Прочие услуги в области 
образования

56041

464 Отдел образования района  
(города областного значения)

56041

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области образования

12760

005 Приобретение и доставка учеб-
ников, учебно-методических ком-
плексов для государственных 
учреждений образования района 
(города областного значения)

18000

015 Ежемесячные выплаты де-
нежных средств опекунам 
(попечителям) на содержание 
ребенка-сироты (детей-сирот), 
и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

2074

022 Выплата единовременных де-
нежных средств казахстанским 
гражданам,  усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей)-си-
роту и ребенка (детей),  остав-
шегося без попечения родителей 

0

067 Капитальные расходы подве-
домственных государственных 
учреждений и организаций

23207

06 Социальная помощь и соци-
альное обеспечение

135893



8 29 қазан, 2016 жыл 
№44-45 (6068)

Ұлытау 
өңірі

БЮДЖЕТ РАЙОНА на 2016 ГОД
1 Социальное обеспечение 7790

451 Отдел занятости и социаль-
ных программ района (города 
областного значения) 

7790

005 Государственная адресная соци-
альная помощь

1490

016 Государственные пособия на 
детей до 18 лет

6300

2 Социальная помощь 106672
451 Отдел занятости и социаль-

ных программ района (города 
областного значения) 

106672

002 Программа занятости 18556
004 Оказание социальной помо-

щи на приобретение топлива 
специалистам здравоохранения, 
образования, социального обе-
спечения, культуры, спорта и ве-
теринарии в сельской местности 
в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан

10000

006 Оказание жилищной помощи 2420
007 Социальная помощь отдель-

ным категориям нуждающихся 
граждан по решениям местных 
представительных органов

16186

010 Материальное обеспечение 
детей-инвалидов, воспитываю-
щихся и обучающихся на дому

357

014 Оказание социальной помощи 
нуждающимся гражданам на 
дому

43874

017 Обеспечение нуждающихся 
инвалидов обязательными 
гигиеническими средствами и 
предоставление услуг специ-
алистами жестового языка, 
индивидуальными помощниками 
в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации 
инвалида 

11445

023 Обеспечение деятельности цен-
тров занятости населения

3834

9 Прочие услуги в области со-
циальной помощи и социаль-
ного обеспечения

21431

451 Отдел занятости и социаль-
ных программ района (города 
областного значения) 

21431

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области обеспечения 
занятости и реализации соци-
альных программ для населения

20161

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

410

021 Капитальные расходы государ-
ственного органа

360

067 Капитальные расходы подве-
домственных государственных 
учреждений и организаций

500

07 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

256985

1 Жилищное хозяйство 95376
467 Отдел строительства района 

(города областного значения)
92710

003 Проектирование и (или) строи-
тельство, реконструкция жилья 
коммунального жилищного 
фонда

88518

004 Проектирование, развитие и 
(или) обустройство инженер-
но-коммуникационной инфра-
структуры

4192

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

2666

041 Ремонт и благоустройство объ-
ектов в рамках развития городов 
и сельских населенных пунктов 
по Дорожной карте занятости 
2020

2666

2 Коммунальное хозяйство 109227
123 Аппарат акима района в горо-

де, города районного значе-
ния, поселка, села, сельского 
округа

50548

014 Организация водоснабжения 
населенных пунктов

50548

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

58679

006 Развитие системы водоснабже-
ния и водоотведения

58679

3 Благоустройство населен-
ных пунктов 

52382

123 Аппарат акима района в горо-
де, города районного значе-
ния, поселка, села, сельского 
округа

52382

008 Освещение улиц населенных 
пунктов

18948

009 Обеспечение санитарии насе-
ленных пунктов

4186

011 Благоустройство и озеленение 
населенных пунктов

29248

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

0

015 Освещение улиц в населенных 
пунктов

0

08 Культура, спорт, туризм и ин-
формационное пространство

604748

1 Деятельность в области 
культуры

293464

455 Отдел культуры и развития 
языков района (города об-
ластного значения)

293464

003 Поддержка культурно-досуговой 
работы

293464

2 Спорт 205836
465 Отдел физической культуры и 

спорта района (города област-
ного значения)

19405

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в сфере физической 
культуры и спорта

13049

006 Проведение спортивных сорев-
нований на районном (города 
областного значения) уровне

2330

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

4026

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

186431

008 Развитие объектов спорта  186431
3 Информационное простран-

ство
63204

455 Отдел культуры и развития 
языков района (города об-
ластного значения)

38204

006 Функционирование районных 
(городских) библиотек 

37904

007 Развитие государственного 
языка и других языков народа 
Казахстана

300

456 Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

25000

002 Услуги по проведению госу-
дарственной информационной 
политики

25000

9 Прочие услуги по органи-
зации культуры, спорта, 
туризма и информационного 
пространства

42244

455 Отдел культуры и развития 
языков района (города об-
ластного значения)

12742

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области развития 
языков и культуры

8795

010 Капитальные расходы государ-
ственного органа

15

032 Капитальные расходы подве-
домственных государственных 
учреждений и организаций

3932

456 Отдел внутренней политики 
района (города областного 
значения)

29502

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

16008

003 Реализация мероприятий в сфе-
ре молодежной политики

12694

006 Капитальные расходы государ-
ственного органа

800

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

151781

1 Сельское хозяйство 48831
459 Отдел экономики и финансов 

района (города областного 
значения)

10278

099 Реализация мер по оказанию 
социальной поддержки специа-
листов

10278

462 Отдел сельского хозяйства 
района (города областного 
значения)

19940

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в сфере сельского 
хозяйства

14979

006 Капитальные расходы государ-
ственного органа

4961

467 Отдел строительства района 
(города областного значения)

134

010 Развитие объектов сельского 
хозяйства

134

473 Отдел ветеринарии района 
(города областного значения)

18479
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БЮДЖЕТ РАЙОНА на 2016 ГОД
001 Услуги по реализации государ-

ственной политики на местном 
уровне в сфере ветеринарии

15679

007 Организация отлова и уничтоже-
ния бродячих собак и кошек

500

008 Возмещение владельцам 
стоимости изымаемых и унич-
тожаемых больных животных, 
продуктов и сырья животного 
происхождения

0

010 Проведение мероприятии по 
идентификации сельскохозяй-
ственных животных 

2300

6 Земельные отношения 14068
463 Отдел земельных отношений 

района (города областного 
значения)

14068

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики в области 
регулирования земельных от-
ношений на территории района 
(города областного значения)

14068

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

88882

473 Отдел ветеринарии района 
(города областного значения)

86377

011 Проведение противоэпизоотиче-
ских мероприятий 

86377

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

2505

052 Поддержка использования 
возобновляемых источников 
энергии 

2505

11 Промышленность, архитек-
турная, градостроительная и 
строительная деятельность

30226

2 Архитектурная, градостро-
ительная и строительная 
деятельность

30226

467 Отдел строительства 
района (города областного 
значения)

19020

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики на местном 
уровне в области строительства 

19020

468 Отдел архитектуры и градо-
строительства района (города 
областного значения)

11206

001 Услуги по реализации государ-
ственной политики в области 
архитектуры и градостроитель-
ства на местном уровне

10929

004 Капитальные расходы государ-
ственного органа

277

12 Транспорт и коммуникации 91633
1 Автомобильный транспорт 91633

123 Аппарат акима района в горо-
де, города районного значе-
ния, поселка, села, сельского 
округа

91633

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

91633

13 Прочие 16167
9 Прочие 16167

123 Аппарат акима района в горо-
де, города районного значе-
ния, поселка, села, сельского 
округа

5387

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

5387

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

10780

012 Резерв местного исполнитель-
ного органа района (города 
областного значения)

10780

15 Трансферты 1233456
1 Трансферты 1233456

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

1233456

006 Возврат неиспользованных 
(недоиспользованных) целевых 
трансфертов

12442

007 Бюджетные изъятия 1202664
051 Трансферты органам местного 

самоуправления
18350

III. Чистое бюджетное креди-
тование

46009

Бюджетные кредиты 54085
10 Сельское, водное, лесное, 

рыбное хозяйство, особо 
охраняемые природные 
территории, охрана окружаю-
щей среды и животного мира, 
земельные отношения

54085

1 Сельское хозяйство 54085
459 Отдел экономики и финансов 

района (города областного 
значения)

54085

018 Бюджетные кредиты для реали-
зации мер социальной поддерж-
ки специалистов

54085

Катего-
рия

Класс

Подкласс                                    
 Наименование

1 2 3 4 5
Погашение бюджетных кредитов 8016

5 Погашение бюджетных кре-
дитов

8016

01 Погашение бюджетных кредитов 8016
1 Погашение бюджетных креди-

тов, выданных из государствен-
ного бюджета

8016

Функцио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруппа

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Про-
грамма                                  

                 Наименование
1 2 3 4 5

IV. Сальдо по операциям с 
финансовыми активами

0

Функцио-
нальная 
группа                                             

Функцио-
нальная 
подгруппа

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Про-
грамма 

Наименование
1 2 3 4 5

Приобретение финансовых 
активов

0

13 Прочие 0
9 Прочие 0

459 Отдел экономики и финансов 
района (города областного 
значения)

0

014 Формирование или увеличение 
уставного капитала юридических 
лиц

0

Катего-
рия

Класс
Подкласс                                       

Наименование
1 2 3 4

Поступления от продажи 
финансовых активов государ-
ства

0

                                                                              
Наиме-
нование

1
V. Дефицит (профицит) бюд-
жета

-129714

VI. Финансирование дефицита 
(использование профицита) 
бюджета

129714

Катего-
рия

Класс
Подкласс                                     

Наименование
1 2 3 4

Поступления займов 54085
7 Поступления займов 54085

01 Внутренние государственные 
займы

54085

2 Договоры займа 54085

Функцио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруппа

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Про-
грамма                                 

Наименование
1 2 3 4 5

Погашение займов 8016
16 Погашение займов 8016

1 Погашение займов 8016
459 Отдел экономики и финансов 

района (города областного 
значения)

8016

005 Погашение долга местного 
исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом

8016

Катего-
рия

Класс
Подгруппа                                        

Наименование
1 2 3 4

Используемые остатки бюд-
жетных средств

83645
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  Приложение 2 к решению V сессии Улытауского районного маслихата 
от 12 октября 2016 года №47

Приложение 4 к решению ХХХ сессии  Улытауского районного   маслихата 
от 25 декабря 2015 года №285

ЦЕЛЕВЫЕ ТРАНСФЕРТЫ и БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 
В СОСТАВЕ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2016 ГОД

Наименование Сумма, 
тысяч 
тенге

1 2
Всего 746528
Целевые текущие трансферты 692443
Бюджетные кредиты 54085
в том числе:
Целевые текущие трансферты 692443
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

88491

В связи с разграничением полномочий на обеспечение деятельности рай-
онных и городских неспециализированных детско-юношеских спортивных 
школ

13586

Для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служа-
щих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесяч-
ной надбавки за особые условия труда к должностным окладам

519155

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

1883

На повышение уровня оплаты труда административных государственных 
служащих

62058

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых боль-
ных животных, продуктов и сырья животного происхождения

0

На поддержку использования возобновляемых источников энергии 2505
На содержание штатной численности отделов регистрации актов граждан-
ского состояния

1360

На содержание подразделений местных исполнительных органов агропро-
мышленного комплекса

3010

Целевые текущие трансферты  из местных бюджетов на создание элек-
тронных геоинформационных карт населенных пунктов области

395

Бюджетные кредиты 54085
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации 
мер социальной поддержки специалистов

54085

Приложение 3 к решению V сессии Улытауского районного маслихата 
от 12 октября  2016 года №47

Приложение 5 к решению ХХХ сессии Улытауского районного маслихата 
от 25 декабря 2015 года №285

ПЕРЕЧЕНЬ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ БЮДЖЕТА 
РАЙОНА на 2016 ГОД, НАПРАВЛЕННЫХ на РЕАЛИЗАЦИЮ  

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Функцио-
нальная 
группа

Функцио-
нальная 
подгруппа

Админи-
стратор 
бюджетных 
программ

Сумма 
(тыс 
тенге)

Про-
грамма

1 2 3 4 5 6
Всего 337954

04 Образование

Приложение 5 к решению V сессии  Улытауского районного маслихата 
от 12 октября 2016 года №47

Приложение 8 к решению ХХХ сессии   Улытауского районного    маслихата 
от 25 декабря 2015 года №285

ТРАНСФЕРТЫ ОРГАНАМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ на 2016 ГОД

Наименования сельских и поселковых округов Сумма (тенге) 
1 Жездинский поселковый округ 2 300 785
2 Актаский поселковый округ 155 111
3 Карсакпайский поселковый округ 961 794
4 Каракенгирский сельский округ 1 334 433
5 Амангелдинский сельский округ 633 871
6 Шенберский сельский округ 1 978 200
7 Егиндинский сельский округ 898 627
8 Алгабаский сельский округ 839 015
9 Мибулакский сельский округ 997 611
10 Сарысуский сельский округ 616 355
11 Улытауский сельский округ 4 879 218
12 Жанкельдинский сельский округ 1 006 421
13 Борсенгирский сельский округ 558 547
14 Терисакканский сельский округ 517 448
15 Коскольский сельский округ 672 564
16 Всего 18 350 000

2 Начальное, основное среднее и 
общее среднее образование

0

467 Отдел строительства района ( 
города областного значения)

0

024 Строительство и реконструкция 
объектов начального, основного 
среднего и общего среднего 
образования

0

07 Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

151389

1 Жилищно хозяйство 92710
467 Отдел строительства района 

(города областного значения)
92710

003 Проектирование и (или) строи-
тельство, реконструкция жилья 
коммунального жилищного 
фонда

88518

004 Проектирование, развитие и 
(или) обустройство инженер-
но-коммуникационной инфра-
структуры

4192

2 Коммунальное хозяйство 58679
467 Отдел строительства района ( 

города областного значения)
58679

006 Развитие системы водоснабже-
ния и водоотведения

58679

08 Культура, спорт, туризм и инфор-
мационное пространство

186431

2 Спорт 186431
467 Отдел строительства района ( 

города областного значения)
186431

008 Развитие объектов спорта  186431
10 Сельское, водное, лесное, 

рыбное хозяйство, особо охра-
няемые природные территории, 
охрана окружающей среды и 
животного мира, земельные 
отношения

134

1 Сельское хозяйство 134
467 Отдел строительства района ( 

города областного значения)
134

010 Развите объектов сельского 
хозяйства

134

Приложение 4  к решению V сессии Улытауского районного маслихата от 12 октября 2016 года №47
 Приложение 6  к решению ХХХ сессии Улытауского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №285

ЗАТРАТЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА на 2016 ГОД ПО РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ 
ЧЕРЕЗ АППАРАТЫ АКИМА ПОСЕЛКА, СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Наименование Всего Жез-
динский 
посел-
ковый 
округ

Актас-
ский 
посел-
ковый 
округ

Кар-
сакпай-
ский по-
селковый 
округ

Каракен-
гирский 
сельский 
округ

Аман-
кель-
динский 
сельский 
округ

Шен-
берский 
сель-
ский 
округ

Егин-
динский 
сель-
ский 
округ

Алга-
басский 
сель-
ский 
округ

Мибу-
лакский 
сель-
ский 
округ

Сары-
суский 
сель-
ский 
округ

Улыта-
уский 
сель-
ский 
округ

Жан-
кель-
динский 
сельский 
округ

Бор-
сенгир-
ский 
сель-
ский 
округ

Терсак-
канский 
сельский 
округ

Косколь-
ский 
сельский 
округ

445805 56172 27563 19118 18900 17929 21269 16839 22504 19716 20101 125539 25810 19973 13615 20757
Обеспечение дея-
тельности аппара-
та акима поселков 
и сельских округов

245855 26235 14884 17028 14513 14959 15659 14292 16397 15064 13629 23984 17452 14524 10975 16260

Организация 
водоснабжения на-
селенных пунктов

50548 16486 2731 0 2400 800 2500 0 1000 2224 3000 5298 7408 3320 800 2581

Освещение улиц 
населенных пун-
ктов

18948 3000 400 1880 1452 500 376 620 1357 700 720 4600 950 1200 400 793

Благоустройство и 
озеленение насе-
ленных пунктов

29248 4734 8759 210 535 350 190 200 350 228 527 11900 0 189 100 976

Обеспечение сани-
тарии населенных 
пунктов

4186 2300 0 0 0 0 999 0 0 0 887 0 0 0 0 0

Обеспечение 
функционирования 
автомобильных 
дорог населенных 
пунктов

91633 1430 789 0 0 1320 1545 1727 0 1500 1338 79757 0 740 1340 147

Реализация мер 
по содействию 
экономическому 
развитию регионов 
в рамках Про-
граммы "Развитие 
регионов"

5387 1987 0 0 0 0 0 0 3400 0 0 0 0 0 0 0
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Ұлытау 
өңірі 11

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасын-
дағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2005 жылғы 8 шілде-
дегі «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу 
туралы» Заңдарына сәйкес,  аудандық  мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік әлеуметтік қам-
сыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына 
отын сатып алу үшін 10000 (он мың) теңге мөлшерінде біржолғы әлеуметтік көмек берілсін.

2. Әлеуметтiк көмек аудандық бюджетте тиiстi қаржы жылына осы мақсаттарға қарасты-
рылған қаражат шегiнде Ұлытау ауданында тiркелген және тұрақты тұратын азаматтарға 
көрсетiлетiнi белгiленсiн.

3. Осы шешім ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізілсін.    
 

Сессия төрағасы                                                    А. БЕЙСЕМБАЕВ   

Аудандық мәслихаттың
хатшысы                                                                  Т. СЕЙТЖАНОВ

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 8 июля 
2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса 
и сельских территорий»   районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Предоставить единовременную социальную помощь на приобретение топлива 
специалистам государственных  организаций социального обеспечения, образования, 
культуры, спорта и ветеринарии, работающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах в размере 10000 (десять тысяч) тенге. 

2. Установить социальную помощь гражданам зарегистрированным и постоянно про-
живающим в Улытауском районе в пределах предусмотренных для этих целей средств 
районного бюджета на соответствующий финансовый год.          

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования. 

Председатель сессии                                  А. БЕЙСЕНБАЕВ                         

Секретарь районного
маслихата                        Т. СЕЙТЖАНОВ 

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ V СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ V СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
   12 қазан  2016 жыл                                           №48

АУЫЛДЫҚ ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДЕ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН және 
ТҰРАТЫН  МЕМЛЕКЕТТІК ӘЛЕУМЕТТІК  ҚАМСЫЗДАНДЫРУ, БІЛІМ 

БЕРУ, МӘДЕНИЕТ, СПОРТ және ВЕТЕРИНАРИЯ 
ҰЙЫМДАРЫНЫҢ МАМАНДАРЫНА ОТЫН САТЫП АЛУ ҮШІН 

ӘЛЕУМЕТТІК  КӨМЕК БЕРУ ТУРАЛЫ

 12 октября 2016 года                                    №48
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ 
на ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПЛИВА  СПЕЦИАЛИСТАМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ,  КУЛЬТУРЫ, СПОРТА и 
ВЕТЕРИНАРИИ,  РАБОТАЮЩИМ И ПРОЖИВАЮЩИМ 

В  СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

(Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 12 қазандағы №48 шешімі Қараған-
ды облысы Әділет департаментінде 2016 жылдың 26 қазанда тіркеліп, норма-
тивтік-құқықтық актілердің тізіліміне 4015 нөмірімен енгізілді).

(Решение №48 районного маслихата от 12 октября 2016 года зарегистриро-
вано в Департаменте юстиции Карагандинской области 26 октября 2016 года в 
список нормативно-правовых актов под номерам 4015).

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңына, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" қаулысына сәйкес, Ұлытау ауданының  
мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ: 

1. Қоса берiлiп отырған Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның 
мөлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн ай-
қындаудың  қағидалары бекітілсін.

2. Ұлытау аудандық мәслихатының  мына шешімдерінің  күші жойылды деп танылсын:
1) "Әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж азамат-

тардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау қағидаларын бекіту туралы" Ұлытау 
аудандық  мәслихатының 2013 жылғы 12 шілдедегі № 113 шешімі (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2381 болып тіркелген, "Ұлытау өңірі" газетінің 
2013 жылғы 17 тамыздағы 30 (5902) нөмірінде жарияланған); 2) "Ұлытау аудандық  мәсли-
хатының  2013 жылғы 12 шілдедегі №113 "Әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн 
белгiлеудiң және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау қағида-
ларын бекіту туралы" шешіміне  өзгеріс енгізу туралы"  Ұлытау  аудандық  мәслихатының

2014 жылғы 11 қыркүйектегі № 188 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу Тізілімінде № 2794 болып тіркелген, "Ұлытау өңірі" газетінің 2014 жылғы 18 қазан-
дағы 42 (5962) нөмірінде және 2014 жылғы 17 қазанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүй-
есінде жарияланған); 3) «Ұлытау аудандық мәслихатының 2013 жылғы 12 шілдедегі №113 
«Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидаларын бекіту туралы»  шешіміне өзгері-
стер мен толықтырулар енгізу туралы» Ұлытау аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 
қарашадағы №198 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№2885 болып тіркелген, "Ұлытау өңірі" газетінің 2014 жылғы  31 желтоқсандағы 51 (5971) 
нөмірінде және 2015 жылғы 8 қаңтарда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жария-
ланған).

3. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.    
 
Сессия төрағасы                                                     А. БЕЙСЕМБАЕВ

Аудандық мәслихаттың
хатшысы                                                                  Т. СЕЙТЖАНОВ

12 қазан 2016 жыл                                           №49

 ҰЛЫТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕК 
КӨРСЕТУДІҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРІН БЕЛГІЛЕУДІҢ  және 

МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ  
ТІЗБЕСІН АЙҚЫНДАУДЫҢ  ҚАҒИДАЛАРЫН БЕКІТУ ТУРАЛЫ

ҰЛЫТАУ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ  V СЕССИЯСЫНЫҢ ШЕШІМІ

(Аудандық мәслихаттың 2016 жылғы 12 қазандағы №49 шешімі Қараған-
ды облысы Әділет департаментінде 2016 жылдың 26 қазанда тіркеліп, норма-
тивтік-құқықтық актілердің тізіліміне 4014 нөмірімен енгізілді).

1. Осы Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк 
көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiле-
удiң және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тiзбесiн айқындаудың қағи-
далары (бұдан әрi – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республика-
сының Заңына және Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 
«Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшер-
лерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тізбесін айқындау-
дың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қа-
улысына сәйкес әзiрлендi және Ұлытау ау-
даны бойынша әлеуметтiк көмек көрсетудiң, 
оның мөлшерлерiн белгiлеудiң және мұқтаж 
азаматтардың жекелеген санаттарының тiз-
бесiн айқындаудың тәртiбiн белгiлейдi.

1. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын не-

гiзгi терминдер мен ұғымдар:

1) атаулы күндер – жалпы халықтық та-
рихи, рухани, мәдени маңызы бар және Қа-
зақстан Республикасы тарихының барысына 
ықпал еткен оқиғалар; 2) арнайы комиссия 
– өмiрлiк қиын жағдайдың туындауына бай-
ланысты әлеуметтiк көмек көрсетуге үмiткер 
адамның (отбасының) өтiнiшiн қарау бойын-
ша Ұлытау ауданы әкiмiнiң шешімімен құры-
латын комиссия; 3)  ең төмен күнкөрiс деңгейi 
– облыстардағы, республикалық маңызы бар 
қаладағы, астанадағы статистикалық орган-
дар есептейтін мөлшері бойынша ең төмен 
тұтыну себетінің құнына тең, бір адамға қа-
жетті ең төмен ақшалай кіріс; 4) мереке күн-
дерi – Қазақстан Республикасының ұлттық 
және мемлекеттiк мереке күндерi; 5) отбасы-
ның (азаматтың) жан басына шаққандағы ор-
таша табысы – отбасының жиынтық табысы-
ның айына отбасының әрбiр мүшесiне келетiн 
үлесi; 6) өмiрлiк қиын жағдай – азаматтың 
тыныс-тiршiлiгiн объективтi түрде бұзатын, 
ол оны өз бетiнше еңсере алмайтын ахуал; 

7) уәкiлеттi орган – «Ұлытау ауданының жұ-
мыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама-
лар бөлімі» мемлекеттік мекемесі; 8) уәкiлет-
тi ұйым –«Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамы; 9) учаскелiк комис-
сия – әлеуметтiк көмек алуға өтiнiш бiлдiрген 
адамдардың (отбасылардың) материалдық 
жағдайына тексеру жүргiзу және қорытынды-
лар дайындау үшiн Ұлытау ауданы әкімiнiң 
шешімімен құрылатын комиссия; 10) шектi 
мөлшер – әлеуметтiк көмектiң бекiтiлген ең 
жоғары мөлшерi.

3. Осы Қағидалардың мақсаттары үшiн 
әлеуметтiк көмек ретiнде жергілікті атқарушы 
органмен (бұдан әрі – ЖАО) мұқтаж азамат-
тардың жекелеген санаттарына (бұдан әрi – 
алушылар) өмiрлiк қиын жағдай туындаған 
жағдайда, сондай-ақ атаулы күндер мен ме-
реке күндерiне ақшалай немесе заттай ны-
санда көрсететiн көмек түсiнiледi.

4. «Ұлы Отан соғысының қатысушылары 
мен мүгедектерiне және соларға теңестiрiл-
ген адамдарға берiлетiн жеңiлдiктер мен 
оларды әлеуметтiк қорғау туралы» 1995 
жылғы 28 сәуiрдегi Қазақстан Республика-
сы Заңының 20-бабында және «Қазақстан 
Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк 
қорғау туралы» 2005 жылғы 13 сәуiрдегi Қа-
зақстан Республикасы Заңының 16-бабында 
көрсетiлген адамдарға әлеуметтiк көмек осы 
Қағидаларда көзделген тәртiппен көрсетiледi.

5. Әлеуметтік көмек бір рет және (неме-
се) мерзімді (ай сайын, тоқсан сайын, жар-
тыжылдықта 1 рет) көрсетіледі.

6. Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы 
күндер мен мереке күндерінің тізбесі:

1) 1 – 2 қаңтар – Жаңа жыл; 2) 8 Наурыз – 
Халықаралық әйелдер күні; 3) 21 – 23 наурыз 
– Наурыз мейрамы; 4) 1 мамыр – Халықтар 
бірлігі күні; 5) 9 мамыр – Жеңіс күні; 6) 6 шілде 
– Астана күні; 7) 30 тамыз – Конституция күні; 
8) қыркүйектің екінші жексенбісі – отбасы күні;  
9) 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күні; 10) 16 желтоқсан – 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні.

7. Учаскелiк және арнайы комиссиялар 
өз қызметiн облыстың ЖАО бекiтетiн ереже-
лердiң негiзiнде жүзеге асырады. 

2. Әлеуметтiк көмек алушылар санатта-
рының тiзбесiн айқындау және әлеуметтiк 
көмектiң мөлшерлерiн белгiлеу тәртiбi

8. Әлеуметтік көмек алушылар санаттары-
ның тізбесі:

1) Ұлы Отан соғысына қатысушылар:
бiрiншi дүниежүзiлiк, азамат және Ұлы 

Отан соғыстары кезеңiнде, сондай-ақ 
бұрынғы Кеңестік Социалистік Республика-
лар (бұдан әрі – КСР) Одағын қорғау жөнiн-
дегi басқа да ұрыс операциялары кезiнде 
майдандағы армия флот құрамына кiрген 
бөлiмдерде, штабтар мен мекемелерде қыз-
мет еткен әскери қызметшiлер, азамат және 
Ұлы Отан соғыстарының партизандары мен 
астыртын күрес жүргiзушiлерi;

2) Ұлы Отан соғысына қатысушыларға 
теңестiрiлген адамдар:

қорғанысына қатысу майдандағы армия 
бөлiмдерiнiң әскери қызметшiлерi үшiн бел-
гiленген жеңiлдiк шарттарымен зейнетақы 
тағайындау үшiн еңбек өткерген жылдары-
на 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн есептелдi 
қалаларда Ұлы Отан соғысы кезiнде қызмет 
атқарған әскери қызметшiлер, сондай-ақ 
бұрынғы КСР Одағы iшкi iстер және мемле-
кеттiк қауiпсiздiк органдарының басшы және 
қатардағы құрамының адамдары;

Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы 
армия құрамына кiрген әскери бөлiмдерде, 

штабтарда, мекемелерде штаттық қызмет 
атқарған Совет Армиясының, Әскери-Теңiз 
Флотының, бұрынғы КСР Одағының iшкi iстер 
және мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен 
органдарының ерiктi жалдама құрамалары-
ның адамдары, яки сол кездерде қорғаны-
сына қатысу майдандағы армия бөлiмдерiнiң 
әскери қызметшiлерi үшiн белгiленген жеңiл-
дiк шарттарымен зейнетақы тағайындау үшiн 
еңбек өткерген жылдарына 1998 жылғы 1 
қаңтарға дейiн есептеледi қалаларда болған 
адамдар;

Ұлы Отан соғысы кезiнде майдандағы 
армия мен флоттың құрамына кiрген бөлiм-
дердiң, штабтар мен мекемелердiң құрамын-
да полк баласы (тәрбиеленушiсi) және теңiз-
шi бала ретiнде болғандар;

екiншi дүниежүзiлiк соғыс жылдарында 
шетелдердiң аумағында фашистiк Германия 
мен оның одақтастарына қарсы ұрыс қимыл-
дарына партизан отрядтары, астыртын топ-
тар және басқа да антифашистiк құрамалар 
құрамында қатысқан адамдар;

Қатынас жолдары халық комиссариа-
ты, Байланыс халық комиссариаты арнайы 
құрамаларының, кәсiпшiлiк және көлiк кеме-
лерiнiң жүзу құрамы мен авиацияның ұшу-кө-
теру құрамының, бұрынғы КСР Одағы Балық 
өнеркәсiбi халық комиссариатының, Теңiз 
және өзен флотының, Солтүстiк теңiз және 
жолы Бас басқармасының ұшу-көтеру құра-
мының Ұлы Отан соғысы кезiнде әскери қы-
зметшiлер жағдайына көшiрiлген және ұрыс 
майдандарының тылдағы шептерi, флоттар-
дың оперативтiк аймақтары шегiнде май-
дандағы армия мен флот мүдделерiне орай 
мiндеттер атқарған қызметкерлерi, сондай-ақ 
Ұлы Отан соғысының бас кезiнде басқа мем-
лекеттердiң порттарында тұтқындалған көлiк 
флоты кемелерi экипаждарының мүшелерi;

қоршаудағы кезеңiнде Ленинград қала-
сының кәсiпорындарында, мекемелерi мен 
ұйымдарында жұмыс iстеген және «Ленин-
градты қорғағаны үшiн» медалiмен әрi «Қор-
шаудағы Ленинград тұрғыны» белгiсiмен на-
градталған азаматтар;

екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде фаши-
стер мен олардың одақтастары құрған кон-
цлагерлердiң, геттолардың және басқа да 
ерiксiз ұстау орындарының жасы кәмелетке 
толмаған бұрынғы тұтқындары;

басқа мемлекеттердің аумақтарындағы 
ұрыс қимылдарына қатысушылар, атап ай-
тқанда:

бұрынғы КСР Одағы үкiмет органдарының 
шешiмдерiне сәйкес басқа мемлекеттiң ау-
мақтарындағы ұрыс қимылдарына қатысқан – 
Совет Армиясының, Әскери-Теңiз флотының, 
Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң әскери 
қызметшiлерi, бұрынғы КСР Одағы Iшкi iстер 
министрлiгiнiң қатардағы және басқарушы 
құрамының адамдары (әскери мамандар 
мен кеңесшiлердi қоса есептегенде); жаттығу 
жиындарына шақырылып, ұрыс қимылдары 
жүрiп жатқан кезде Ауғанстанға жiберiлген 
әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп 
жатқан осы елге жүк жеткiзу үшiн Ауғанстанға 
жiберiлген автомобиль батальондарының 
әскери қызметшiлерi; бұрынғы КСР Одағы-
ның аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк 
тапсырмаларды орындау үшiн ұшулар жа-
саған ұшу құрамының әскери қызметшiлерi; 
Ауғанстандағы кеңес әскери құрамына қы-
змет көрсеткен жараланған, контузия алған 
немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын 
қамтамасыз етуге қатысқаны үшiн бұрынғы 
КСР Одағының ордендерiмен және медаль-
дерiмен наградталған жұмысшылар мен қы-
зметшiлер;

(Жалғасы 12-бетте).
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1986 – 1987 жылдары Чернобыль атом 
электр станциясындағы (бұдан әрі – АЭС) 
апаттың, сондай-ақ азаматтық немесе әске-
ри мақсаттағы объектiлердегi басқа да ради-
ациялық апаттар мен авариялардың зардап-
тарын жоюға қатысқан, сондай-ақ ядролық 
сынақтар мен жаттығуларға тiкелей қатысқан 
адамдар;

3) Ұлы Отан соғысының мүгедектері:
бiрiншi дүниежүзiлiк, азамат және Ұлы 

Отан соғыстарында майдандағы армия мен 
флоттың әскери қызметшiлерi, партизан-
дар мен астыртын күрес жүргiзушiлер қата-
рында болған адамдар, сондай-ақ бiрiншi 
дүниежүзiлiк, азамат және Ұлы Отан соғы-
стары кезiнде майданда, ұрыс қимылдары 
жүргiзiлген аудандарда, майдан маңындағы 
темiр жол учаскелерiнде, қорғаныс шептерiн, 
әскери-теңiз базалары мен аэродромдар 
салу кезiнде жаралануы, контузия алуы, 
зақымдануы немесе ауруға шалдығуы сал-
дарынан мүгедек болған әрi зейнетақымен 
қамсыздандырылуы жағынан әскери қызмет-
шiлерге теңестiрiлген жұмысшылар мен қыз-
метшiлер;

4) Ұлы Отан соғысының мүгедектерiне 
теңестiрiлген адамдар:

бұрынғы КСР Одағын қорғау кезiнде, 
әскери қызметтiң өзге де мiндеттерiн басқа 
уақытта орындау кезiнде жаралануы, конту-
зия алуы, зақымдануы салдарынан немесе 
майданда болуына байланысты, сондай-ақ 
Ауғанстанда немесе ұрыс қимылдары жүр-
гiзiлген басқа мемлекеттерде әскери мiндетiн 
өтеу кезiнде ауруға шалдығуы салдарынан 
мүгедек болған әскери қызметшiлер;

әскери мiндетiн орындау кезiнде жара-
лануы, контузия алуы, зақымдануы сал-
дарынан, яки майданда болуына немесе 
ұрыс қимылдары жүргiзiлген мемлекеттер-
де әскери мiндетiн орындауына байланы-
сты ауруға шалдығуы салдарынан мүгедек 
болған бұрынғы КСР Одағының мемлекет-
тік қауіпсіздік органдарының және ішкі істер 
органдарының басшы және қатардағы құра-
мындағы адамдар;

1944 жылдың 1 қаңтарынан 1951 жыл-
дың 31 желтоқсанына дейiнгi кезеңде Укра-
ин КСР-ы, Беларусь КСР-ы, Литва КСР-ы, 
Латыш КСР-ы, Эстон КСР-ы аумақтарында 
қимыл жасаған халықты қорғаушы истреби-
тельдiк батальондардың, взводтар мен от-
рядтардың жауынгерлерi мен командалық 
құрамы қатарында болған, осы батальондар-
да, взводтарда, отрядтарда қызмет мiндетiн 
атқаруға кезiнде жаралануы, контузия алуы 
немесе зақымдануы салдарынан мүгедек 
болған адамдар;

басқа елдерде қимыл жасаған әскер 
құрамдарына қызмет көрсеткен және ұрыс 
қимылдарын жүргiзу кезiнде жаралануы, кон-
тузия алуы, зақымдануы салдарынан мүге-
дек болған тиiстi санаттағы жұмысшылар мен 
қызметшiлер;

Чернобыль АЭС-індегі апаттың, азамат-
тық немесе әскери мақсаттағы объектiлер-
дегi басқа да радиациялық апаттар мен 
авариялардың, ядролық қаруды сынаудың 
салдарынан мүгедек болған адамдар, сон-
дай-ақ ата-анасының бiрiнiң радиациялық 
сәуле алуы себебiнен генетикалық жағынан 
мүгедек болып қалған олардың балалары;

5) соғысқа қатысушыларға теңестiрiлген 
адамдардың басқа да санаттары: қаза тапқан 
әскери қызметшілердің отбасылары, атап ай-
тқанда: бұрынғы КСР Одағын қорғау кезiнде, 
әскери қызметтiң басқа да мiндеттерiн (қы-
змет мiндеттерiн) атқару кезiнде жаралану, 
контузия алу немесе зақымдану нәтижесiнде 
қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) неме-
се майданда болуына байланысты ауруға 
шалдығу салдарынан қайтыс болған әскери 
қызметшiлердiң, партизандардың, астыртын 
күрес жүргiзгендердiң, Қағидалардың осы 
тармағының 1), 2), 3), 4) тармақшаларында 
көрсетілген адамдардың отбасы;

Ұлы Отан соғысында қаза тапқан, жер-
гiлiктi әуе қорғанысының объектiлердi 
өзiн-өзi қорғау топтары мен авариялық ко-
мандаларының жеке құрамы қатарындағы 
адамдардың отбасы, Ленинград қаласының 
госпитальдерi мен ауруханаларында қаза 
тапқан қызметкерлердiң отбасы; бұрынғы 
КСР Одағының Қорғаныс министрлiгiне, iшкi 
iстер және мемлекеттiк қауiпсiздiк органдары-
на әскери мiндетiн өтеу жиындарына шақы-
рылған, қоғамға жат көрiнiстерге байланысты 
төтенше жағдайлар кезiнде қоғамдық тәртiптi 
сақтау жөнiндегi тапсырмаларды орындау 
барысында қаза тапқан (қайтыс болған) әске-
ри қызметшiлердiң, басшы және қатардағы 
құрам адамдарының отбасы;

Ауғанстандағы немесе ұрыс қимылдары 
жүргiзiлген басқа мемлекеттердегi ұрыс қи-

ҰЛЫТАУ АУДАНЫ БОЙЫНША ӘЛЕУМЕТТIК КӨМЕК  КӨРСЕТУДIҢ, ОНЫҢ МӨЛШЕРЛЕРIН БЕЛГIЛЕУДIҢ  және 
МҰҚТАЖ АЗАМАТТАРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН САНАТТАРЫНЫҢ  ТIЗБЕСIН АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚАҒИДАЛАРЫ

мылдары кезеңiнде жараланудың, контузия 
алудың, зақымданудың немесе ауруға шал-
дығудың салдарынан қаза тапқан (хабар-о-
шарсыз кеткен) немесе қайтыс болған әскери 
қызметшiлердiң отбасы;

бейбiт уақытта әскери қызметiн өткеру 
кезiнде қаза тапқан (қайтыс болған) әскери 
қызметшiлердiң отбасы;

Чернобыль АЭС-iндегi апаттың, азамат-
тық немесе әскери мақсаттағы объектiлер-
дегi басқа да радиациялық апаттар мен ава-
риялардың зардаптарын жою кезiнде қаза 
тапқан адамдардың отбасы;

Чернобыль АЭС-iндегi апаттың және 
азаматтық немесе әскери мақсаттағы объ-
ектiлердегi басқа да радиациялық апаттар 
мен авариялардың, ядролық сынаулардың 
салдарынан сәуле ауруына шалдығып қай-
тыс болғандардың, немесе өлiмi белгiленген 
тәртiппен солардың ықпалына байланысты 
болған мүгедектердiң, сондай-ақ азаматтар-
дың отбасы; қаза тапқан (хабар-ошарсыз 
кеткен, қайтыс болған) адамның асыраушы-
сынан айырылуына байланысты мемлекет-
тiк әлеуметтiк жәрдемақы төленетiн бала-
лары мен асырауындағы басқа да жандар; 
қайталап некеге отырмаған ата-ана, зайып 
(жұбай); қайтыс болған соғыс мүгедектерiнiң 
және соларға теңестiрiлген мүгедектердiң әй-
елдерi (күйеулерi), сондай-ақ қайтыс болған 
соғысқа қатысушылардың, партизандар-
дың, астыртын күрес жүргiзген адамдардың, 
«Ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен 
және «Қоршаудағы Ленинград тұрғыны» 
белгiсiмен наградталған, жалпы ауруға шал-
дығудың, еңбек ету кезiнде зақым алуының 
нәтижесiнде және басқа себептерге (құқыққа 
қайшы келетiндерiнен басқаларына) бай-
ланысты мүгедек деп танылған азаматтар-
дың екiншi рет некеге тұрмаған әйелдерi 
(күйеулерi); Ұлы Отан соғысы жылдарында 
тылдағы қажырлы еңбегi және мiнсiз әскери 
қызметi үшiн бұрынғы КСР Одағының орден-
дерiмен және медальдерiмен наградталған 
адамдар, сондай-ақ 1988 – 1989 жылдардағы 
Чернобыль АЭС-iндегi апаттың зардаптарын 
жоюға қатысқан, оқшаулау аймағынан Қа-
зақстан Республикасына қоныс аудартқан (өз 
еркiмен көшкен) адамдар қоныс аудартқан 
күнi анасының құрсағындағы балаларды қоса 
алғанда;

1979 жылдың 1 желтоқсаны мен 1989 
жылдың желтоқсаны аралығында Ауған-
станға және ұрыс қимылдары жүрiп жатқан 
басқа да мемлекеттерге жұмысқа жiберiлген 
жұмысшылар мен қызметшiлер; бұрынғы 
КСР Одағы Мемлекет қауiпсiздiгi комитетiнiң 
Ауғанстанда уақытша болған және совет 
әскерлерiнiң шектелген құрамына енбеген 
жұмысшылары мен қызметшiлерi;

6) Ұлы Отан соғысы жылдарында кемінде 
алты ай жұмыс істеген (әскери қызмет өткер-
ген) адамдар; 7) 18 жасқа толмаған мүгедек 
балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар; 8) саяси қуғын-сүргін құр-
бандары, саяси қуғын-сүргіндерден зардап 
шеккен адамдар; 9) «Алтын алқа» және 
«Күміс алқамен» марапатталған көпбала-
лы аналар; 10) кәмелетке толмаған 4 және 
одан да көп балалары бар отбасылар; 11) 
Қазақстан Республикасында белгіленген ең 
төменгі зейнетақы және әлеуметтік жәрде-
мақы мөлшерінен аспайтын, жасына бай-
ланысты зейнетақы және әлеуметтік жәр-
демақы алушылар; 12) жетпіс жастан асқан 
және одан жоғары жастағы зейнеткерлер; 
13) 1,2,3 топтағы мүгедектер; 14) жалғызілікті 
және жалғыз тұратын зейнеткерлер, табысы 
аз азаматтар.

9. Азаматтарды өмiрлiк қиын жағдай туын-
даған кезде мұқтаждар санатына жатқызу 
үшiн мыналар негіздеме болып табылады:

1) Қазақстан Республикасының заңнама-
сында көзделген негіздер; 2) табиғи зілза-
ланың немесе өрттің салдарынан азаматқа 
(отбасына) немесе оның мүлкіне зиян кел-
тірілсе; 3) амбулаториялық емделу кезінде, 
әлеуметтік мәні бар «туберкулез» ауруының 
болуы; 4) күнкөріс деңгейінің 0,6 еселік мөл-
шерінен аспайтын жан басына шаққандағы 
орташа табыстың болуы. 

10. Әлеуметтiк көмектiң шектi мөлшері – 
50 айлық есептік көрсеткіштен көп емес. 

11. Табиғи зiлзаланың немесе өрттiң сал-
дарынан өмiрлiк қиын жағдай туындаған 
кезде әлеуметтік көмек үшін өтініш білдіру 
мерзімі – табиғи зілзаланың немесе өрттің 
салдарынан өмiрлiк қиын жағдай туындаған-
нан кейін үш ай ағымында. 

12. Алушылардың жекелеген санаттары 
үшiн атаулы күндер мен мереке күндерiне 
әлеуметтiк көмектiң мөлшерi облыстың ЖАО 
келiсiмi бойынша бiрыңғай мөлшерде бел-
гiленеді.

13. Әрбiр жекелеген жағдайда көрсетiлетiн 
әлеуметтiк көмек мөлшерiн арнайы комиссия 

айқындайды және оны әлеуметтiк көмек көр-
сету қажеттiлiгi туралы қорытындыда көрсе-
тедi.

3. Әлеуметтiк көмек көрсету тәртiбi
14. Атаулы күндер мен мереке күндерiне 

әлеуметтiк көмек алушылардан өтiнiштер та-
лап етiлмей уәкiлеттi ұйымның не өзге де ұй-
ымдардың ұсынымы бойынша ЖАО бекiтетiн 
тiзiм бойынша көрсетiледi.

15. Өмiрлiк қиын жағдай туындаған кез-
де әлеуметтiк көмек алу үшiн өтiнiш берушi 
өзiнiң немесе отбасының атынан уәкiлеттi ор-
ганға немесе ауыл, кент,  ауылдық округ әкiм-
дерiне өтiнiшке қоса мынадай құжаттарды:

1) жеке басын куәландыратын құжатты; 
2) тұрақты тұрғылықты жерi бойынша тiр-
келгенiн растайтын құжатты; 3) осы Қағи-
даларға 1-қосымшаға сәйкес адамның (от-
басының) құрамы туралы мәлiметтердi; 4) 
адамның (отбасы мүшелерiнiң) табыстары 
туралы мәлiметтердi; 5) өмiрлiк қиын жағдай-
дың туындағанын растайтын актiнi және/не-
месе құжатты ұсынады.

16. Құжаттарды салыстырып тексеру үшiн 
түпнұсқаларда және көшiрмелерде ұсыныла-
ды, содан кейiн құжаттардың түпнұсқалары 
өтiнiш берушiге қайтарылады.

17. Өтініш беруші әлеуметтік келісімшарт 
бойынша әлеуметтік көмек алуға өтініш біл-
дірген жағдайда азаматпен әңгімелесу жүр-
гізіледі. 

Әңгімелесу нәтижелері бойынша осы 
Қағидаларға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес 
әңгімелесу парағы және өтініш берушінің от-
басылық және материалдық жағдайы туралы 
сауалнама толтырылады.

18. Өмiрлiк қиын жағдай туындаған кез-
де әлеуметтiк көмек көрсетуге өтiнiш келiп 
түскен кезде уәкілетті орган немесе ауыл, 
кент,  ауылдық округ әкімдері  бiр жұмыс күнi 
iшiнде  өтініш иесінің құжаттарын адамның 
(отбасының) материалдық жағдайына тек-
серу жүргiзу үшiн учаскелiк комиссияға жiбе-
редi.

19. Учаскелiк комиссия құжаттарды алған 
күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде өтiнiш 
берушiнің материалдық жағдайына тексе-
ру жүргiзедi, оның нәтижелерi бойынша осы 
Қағидаларға 4, 5-қосымшаларға сәйкес ны-
сандар бойынша адамның (отбасының) ма-
териалдық жағдайы туралы актi жасайды, 
адамның (отбасының) әлеуметтiк көмекке 
мұқтаждығы туралы қорытынды дайындайды 
және оларды уәкiлеттi органға немесе кент, 
ауыл, ауылдық округ әкіміне жiбередi.

Кент, ауыл, ауылдық округ әкімі учаскелік 
комиссияның актісі мен қорытындысын алған 
күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды 
қоса берілген құжаттармен уәкілетті органға 
жібереді.

20. Әлеуметтiк көмек көрсету үшiн құ-
жаттар жетiспеген жағдайда уәкiлеттi орган 
әлеуметтiк көмек көрсетуге ұсынылған құжат-
тарды қарау үшiн қажеттi мәлiметтердi тиiстi 
органдардан сұратады.

21. Өтiнiш берушiнiң қажеттi құжаттарды 
олардың бүлiнуiне, жоғалуына байланы-
сты ұсынуға мүмкiндiгi болмаған жағдайда 
уәкiлеттi орган тиiстi мәлiметтердi қамтитын 
өзге уәкiлеттi органдар мен ұйымдардың де-
ректерi негiзiнде әлеуметтiк көмек тағайын-
дау туралы шешiм қабылдайды.

22. Уәкiлеттi орган учаскелiк комиссиядан 
немесе ауыл, кент,  ауылдық округ әкімінен 
құжаттар келiп түскен күннен бастап бiр жұ-
мыс күнi iшiнде Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес адамның (отбасының) 
жан басына шаққандағы орташа табысын 
есептеудi жүргiзедi және құжаттардың толық 
пакетiн арнайы комиссияның қарауына ұсы-
нады.

23. Арнайы комиссия құжаттар келiп 
түскен күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде 
әлеуметтiк көмек көрсету қажеттiлiгi туралы 
қорытынды шығарады, оң қорытынды болған 
кезде әлеуметтiк көмектiң мөлшерiн көрсе-
тедi.

24. Уәкiлеттi орган өтiнiш берушiнiң әле-
уметтiк көмек алуға қажеттi құжаттарын тiр-
кеген күннен бастап сегiз жұмыс күнi iшiнде 
қабылданған құжаттар мен арнайы комисси-
яның әлеуметтiк көмек көрсету қажеттiлiгi ту-
ралы қорытындысының негiзiнде әлеуметтiк 
көмек көрсету не көрсетуден бас тарту тура-
лы шешiм қабылдайды.

Осы Қағидалардың 20 және 21-тармақта-
рында көрсетiлген жағдайларда уәкiлеттi 
орган өтініш берушіден немесе кент, ауыл, 
ауылдық округ әкімінен  құжаттарды қабыл-
даған күннен бастап жиырма жұмыс күнi iшiн-
де әлеуметтiк көмек көрсету не көрсетуден 
бас тарту туралы шешiм қабылдайды.

25. Уәкiлеттi орган шешiм қабылдаған 
күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде қабыл-
данған шешiм туралы (бас тартқан жағдайда 
– негiздемесiн көрсете отырып) өтiнiш бе-

рушiнi жазбаша хабардар етедi.
26. Әлеуметтік келісімшарт негізінде-

гі әлеуметтік көмек отбасының (адамның) 
еңбекке қабілетті мүшелерінің жұмыспен 
қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысқан 
шарттарда және отбасы (адам) мүшелерінің, 
еңбекке қабілеттілерін қоса алғанда, отба-
сының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты әрекет ететін мерзім ішінде 
әлеуметтік бейімделуі қажет болған жағдайда 
көрсетіледі және ай сайын немесе үміткердің 
өтініші бойынша үш айға біржола төленеді. 

27. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2016 жылғы 17 мамыр-
дағы  «Өрлеу» жобасына қатысуға арналған 
құжаттар нысанын бекіту туралы» №385 
бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес 
жасалады (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13773 болып 
тіркелген).

28. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты алты айға, бірақ 
отбасы мүшелерінің әлеуметтік бейімделуін 
ұзарту қажет болған және (немесе) отбасы-
ның еңбекке қабілетті мүшелері кәсіптік оқуын 
аяқтамаған және (немесе) жастар практика-
сынан өткен және (немесе) әлеуметтік жұмыс 
орындарында жұмыспен қамтылған жағдай-
да бір жылдан асырмай алты айға ұзарту 
мүмкіндігімен жасалады.

29. Отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшарты екі данада жасала-
ды, оның біреуі өтініш берушіге тіркеу журна-
лына қол қойғызу арқылы беріледі, екіншісі 
– уәкілетті органда сақталады.

30. Әлеуметтiк көмек көрсетуден бас тар-
ту: 1) өтiнiш берушi ұсынған мәлiметтердiң 
дәйексiздiгi анықталған; 2) өтiнiш берушi 
адамның (отбасының) материалдық жағдай-
ына тексеру жүргiзуден бас тартқан, жал-
тарған; 3) адамның (отбасының) жан басына 
шаққандағы орташа табысы әлеуметтiк көмек 
көрсету үшiн жергiлiктi өкiлдi орган белгiлеген 
шектен артқан жағдайларда жүзеге асырыла-
ды.

31. Әлеуметтiк көмек ұсынуға шығыстар-
ды қаржыландыру аудандық бюджетте көз-
делген ағымдағы қаржы жылына арналған 
қаражат шегiнде жүзеге асырылады.

4. Көрсетiлетiн әлеуметтiк көмектi 
тоқтату және  қайтару үшiн негiздемелер

32. Әлеуметтiк көмек:
1) алушы қайтыс болған; 2) алушы тиiстi 

әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң шегiнен тыс 
тұрақты тұруға кеткен; 3) алушыны мемле-
кеттiк медициналық-әлеуметтiк мекемелерге 
тұруға жiберген; 4) алушы ұсынған мәлiмет-
тердiң дәйексiздiгi анықталған жағдайларда 
тоқтатылады.

Әлеуметтiк көмектi төлеу көрсетiлген 
жағдаяттар туындаған айдан бастап тоқта-
тылады.

 33. Артық төленген сомалар ерiктi немесе 
Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгiленген өзгеше тәртiппен қайтаруға жа-
тады.

5. Қорытынды ереже
34. Әлеуметтiк көмек көрсету монито-

рингiн және есепке алуды уәкiлеттi орган 
«Е-собес» және «Әлеуметтік көмек» авто-
маттандырылған ақпараттық жүйесiнiң де-
рекқорларын пайдалана отырып жүргiзеді.

Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк
 көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн

белгiлеудiң  мұқтаж азаматтардың 
жекелеген санаттарының тiзбесiн 

айқындаудың қағидаларына
1 қосымша

Отбасыны тiркеу нөмiрi _________
Өтiнiш берушiнiң отбасы құрамы туралы 

мәлiметтер
________________           ____________
 (Өтініш берушінің      (үйінің мекенжайы,
Т.А.Ә.)                                      тел.)

Р/с 
№

Отбасы 
мүшелерiнiң 
Т.А.Ә.

Өтiнiш 
берушiге 
туыстық 
қатынасы

Туған 
жылы

 
 

Өтiнiш берушiнiң қолы __________
 Күні ________________

 Отбасының құрамы туралы мәлiметтердi 
куәландыруға уәкiлеттi органның лауазым-
ды
 адамының Т.А.Ә._____________________

                                       (қолы)

(Жалғасы 13-бетте).
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Ұлытау 
өңірі 13

Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiлеудiң  
мұқтаж азаматтардың  жекелеген санаттарының тiзбесiн  айқындаудың қағидаларына 

2-қосымша  

Өтініш берушінің Т.А.Ә.___________________________________________
  Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі маманының Т.А.Ә.
      __________________________________________________________________
Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты негізінде әлеуметтік көмек 

алуға жүгінген күн _____________________________________
Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) сипаттамасы:_______________________
__________________________________________________________________________
Отбасының жұмыс істемейтін ересек мүшелерінің еңбек қызметі (жұмыс орны, лауазымы, 

жұмыстан шығу себептері):

ӘЛЕУМЕТТІК КЕЛІСІМШАРТ НЕГІЗІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК 
КӨМЕК КӨРСЕТУ ҮШІН ӘҢГІМЕЛЕСУ ПАРАҒЫ

Отбасы 
мүшелері

Кәсібі Соңғы жұмыс, 
орны, жұмыстан 
шығу себептері

Жалпы 
жұмыс 
өтілі

Соңғы жұмыс 
орнындағы 
жұмыс өтілі

Еңбек 
дағдылары 
мен 
шеберлігі

Жұмыс-
сыздық 
кезеңінің 
ұзақтығы

Өтініш 
беруші
Зайыбы 
(жұбайы)
Басқа ере-
сектер

Еңбек қызметінің мүмкіндіктері (пікір):
Өтініш беруші: ____________________________________________________
Зайыбы (жұбайы):________________________________________________
Отбасының басқа да ересек мүшелері: _________________________________
Отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынас 
__________________________________________________________________
Отбасындағы қиындықтар______________________________________________
_____________________________________________________________________
Отбасының мүмкіндіктері (әлеуеті) – жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі маманының бағасы      ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

Проблемалар, алаңдаушылық (бүгінгі күннің қиындықтары), не кедергі келтіреді  ________
______________________________________________________________________________

Отбасының (жалғыз тұратын азаматтың) қалауы
 ____________________________________________________________________
Басқа_________________________________________________________________

Тараптардың қолы

Жұмыспен қамту және әлеуметтік                                     Қатысушы(лар)
бағдарламалар бөлімі
 ___________________ (қолы)                                           _________________ (қолы)
 ___________________ (күні)                                             _________________ (күні)

Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк  көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiлеудiң  
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындаудың қағидаларына

3-қосымша 

ӨТІНІШ БЕРУШІНІҢ ОТБАСЫЛЫҚ ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДЫҚ 
ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ САУАЛНАМА

Т.А.Ә. Туған 
күні

Туыстық 
қатынасы

Негізгі қызметі (жұмыс істе-
уші, жұмыс істейтін зейне-
ткер, жасына байланысты 
зейнеткер, мүгедек, жұмыс-
сыз, бала күтімі бойынша 
демалыста, үй шаруасын-
дағы әйел, студент, оқушы, 
мектеп жасына дейінгі бала)

Жұмыс істейтін 
адамдар үшін 
жұмыс орны 
және лауазы-
мы, оқушылар 
үшін қазіргі 
уақыттағы оқу 
орны

15 жастан 
асқан 
адамдар 
үшін білімін 
(растайтын 
құжаты бар 
білімі)

 

Бір мекенжай бойынша тіркелген өтініш беруші мен отбасы мүшелері туралы мәліметтер:

Басқа мекенжай бойынша тіркелген отбасы мүшелері туралы мәліметтер (зайыбы/жұбайы, 
кәмелеттік жасқа толмаған балалары)

Мектеп жасына дейінгі балалар мектепке дейінгі ұйымға бара ма? 
______________________________________________________________________________

Өтініш берушінің және отбасы мүшелерінің өтініш берген айдың алдындағы  3 айдағы 
табыстары туралы мәліметтер (табыстың барынша дәл санын жазыңыз)

Р/с 
№ 
  
 

Өтініш 
берушінің 
және 
отбасы           
мүше-
лерінің 
Т.А.Ә. 
  
 

Жұмыс, оқу 
орны (жұ-
мыссыз адам 
тіркеу фактісін 
жұмыспен 
қамту мәселе-
лері жөнін-
дегі уәкілетті 
органның 
анықтамасы 
негізінде 
растайды

Құжаттармен 
расталған табыс 
сомасы

Өзге де мәлімделген табыстар

еңбек 
қызметінен 
түскен 
табыс 
тар 
 

зейне-
тақы-
лар, 
жәрде-
мақы-
лар

кәсіп-
керлік 
қыз-
меттен 
түскен 
табы-
стар 
 

сти-
пен-
дия 
  
 

али-
мент 
  
 

өзге де 
табы-
стар 
  
 

* Отбасының тұрғын үй-тұрмыстық жағдайы:
тұрғын алаңы: __________ шаршы метр; меншік нысаны: _______________;
ас үй, қойма және дәлізді есептемегенде бөлмелер саны _______;
тұрғын үйдің сапасы (қалыпты жағдайда, ескі, авариялық жағдайда, жөнделмеген);қажет-

тісінің астын сызу
үйдің материалы (кірпіш, ағаш, қаңқа-қамыстан жасалған, саман, іргетасы жоқ саман, қол 

астындағы материалдардан салынған, уақытша баспана, киізүй); қажеттісінің астын сызу
тұрғын үйдің жайластырылуы (су құбыры, дәретхана, кәріз, жылу, газ, жуынатын бөлме, 

лифт, телефон) қажеттісінің астын сызу
 ____________________________________________________________________ 
Менің отбасымның мүшелеріне меншік құқығында тиесілі жылжымайтын
мүлік пен мүлік, жер учаскесін, шаруа қожалығын, жеке қосалқы шаруашылықты иеленуі 

туралы мәліметтер:

Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк  көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн 
белгiлеудiң  мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындаудың 

қағидаларына 4-қосымша
Өмiрлiк қиын жағдайдың туындауына байланысты адамның (отбасының) 

мұқтаждығын айқындауға арналған тексеру
АКТIСI

                                                  20 ___ ж. «___» ___________ 
                                                ______________________________
                                                               (елді мекен)
      1. Өтініш берушінің Т.А.Ә. __________________________________________
      2. Тұратын мекенжайы _____________________________________________
     ___________________________________________________________________
      3. Өтiнiш берушi әлеуметтiк көмекке өтiнiш берген туындаған өмiрлiк қиын жағдай ______
__________________________________________________________________
      4. Отбасы құрамы (отбасында нақты тұратындар есептеледi) _____ адам, оның iшiнде:

Р/с         
№ 
  
 

Т.А.Ә. 
  
 

Туған 
жылы 
 

Өтiнiш 
берушi-
ге туы-
стық                 
қатына-
сы 
 

Жұмыспен 
қамтылуы 
(жұмыс, 
оқу орны) 
 

Жұмыспен 
қамтыл-
мау себебi 
 

Қоғамдық жұмыстарға 
қатысуы, кәсiптiк даяр-
лығы (қайта даярлау, 
бiлiктiлiгiн арттыру) 
немесе жұмыспен 
қамтудың белсендi 
шараларына қатысуы 
туралы мәлiметтер

Өмiрлiк 
қиын 
жағдай 
 

Еңбекке жарамды барлығы _________ адам.
Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз ретiнде тiркелгендерi _______ адам.
Балалардың саны: ______ жоғары және орта оқу орындарында ақылы негiзде оқитындар 

_______ адам, оқу құны жылына ________ теңге.
Отбасында Ұлы Отан соғысына қатысушылардың, Ұлы Отан соғысы мүгедектерiнiң, Ұлы 

Отан соғысына қатысушыларына және Ұлы Отан соғысы мүгедектерiне теңестiрiлгендердiң, 
зейнеткерлердiң, 80 жастан асқан қарт адамдардың, әлеуметтiк маңызы бар аурулары (қа-
терлi iсiктер, туберкулез, адамның иммунитет тапшылығы вирусы) бар адамдардың, мүгедек-
тердiң, мүгедек балалардың болуы (көрсету немесе өзге санатты қосу керек)

    _________________________________________________________________________
      5. Өмiр сүру жағдайы (жатақхана, жалға алынған, жекешелендiрiлген тұрғын үй, қыз-

меттiк тұрғын үй, тұрғын үй кооперативi, жеке тұрғын үй немесе өзгеше – көрсету керек): ___
_______________________________________________________________

Тұрғын үйдi ұстауға арналған шығыстар: ________________________________________
      Отбасының табысы

Р/с 
№  
  
 

Табысы бар отбасы 
мүшелерiнiң (оның 
iшiнде өтiнiш бе-
рушiнiң) Т.А.Ә.

Табыс 
түрi 
 

Өткен тоқсандағы табыс 
сомасы (теңге)

Жеке қосалқы шаруашылық 
(ауладағы учаске, малы 
және құсы), саяжай және 
жер учаскесi (жер үлесi) 
туралы мәліметтер

тоқсанға 
 

орта есеппен 
айына

       6. Мыналардың: автокөлiгiнiң болуы (маркасы, шығарылған жылы, құқық беретiн құжат, 
оны пайдаланғаннан түскен мәлiмделген табыс) ________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ қазiргi уақытта өздерi тұрып жатқаннан бөлек өзге де 
тұрғын үйдiң болуы (оны пайдаланғаннан түскен мәлiмделген табыс) ___________________
____________________________________________________________________
      7. Бұрын алған көмегi туралы мәлiметтер (нысаны, сомасы, көзi):
_____________________________________________________________________ 
      8. Отбасының өзге де табыстары (нысаны, сомасы, көзi):___________________________
_________________________________________________________________
      9. Балалардың мектеп керек-жарағымен, киiммен, аяқ киiммен қамтамасыз етілуі ______
_____________________________________________________________
      10. Тұратын жерiнiң санитариялық-эпидемиологиялық жағдайы
_____________________________________________________________________
      Комиссия төрағасы: _________________       ________________________
      Комиссия мүшелері: _________________       ________________________
      _________________       ________________________
      _________________       ________________________
                   (қолдары)                    (Т.А.Ә.)
      Жасалған актiмен таныстым: ________________________________
                                                     өтініш берушінің Т.А.Ә. және қолы

Тексеру жүргiзiлуден бас тартамын _________________ өтiнiш берушiнiң (немесе отбасы 
мүшелерiнiң бiрiнiң) Т.А.Ә. және қолы, күнi ___________________________________
           (өтiнiш берушi тексеру жүргiзуден бас тартқан жағдайда толтырылады)

Ұлытау ауданы бойынша әлеуметтiк көмек көрсетудiң, оның мөлшерлерiн белгiлеудiң  
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының  тiзбесiн айқындаудың қағидаларына  

5-қосымша
Учаскелiк комиссияның № ______ қорытындысы

20 __ ж. «___» ______
Учаскелiк комиссия Әлеуметтiк көмек көрсету, оның мөлшерлерiн белгiлеу және мұқтаж 

азаматтардың жекелеген санаттарының тiзбесiн айқындау Қағидаларына сәйкес өмiрлiк 
қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтiк көмек алуға өтiнiш берген адамның 
(отбасының) 

 _____________________________________________________________________
             (өтiнiш берушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты)
өтiнiшiн және оған қоса берiлген құжаттарды қарап, ұсынылған құжаттар және өтiнiш 

берушiнiң (отбасының) материалдық жағдайын тексеру нәтижелерiнiң негiзiнде 
_______________________________________________________________
      (қажеттiлiгi, қажеттiлiктiң жоқтығы)
адамға (отбасыға) өмiрлiк қиын жағдайдың туындауына байланысты әлеуметтiк көмек 

ұсыну туралы қорытынды шығарады
Комиссия төрағасы: _______________       ________________________
Комиссия мүшелері: _______________       ________________________
                  _______________       ________________________
                  _______________       ________________________
                            (қолдары)              (Т.А.Ә.)
 Қорытынды
қоса берiлген құжаттармен ___ данада
20 __ ж. «___» ___________ қабылданды
Құжаттарды қабылдаған кент, ауыл, ауылдық округ әкiмiнiң немесе уәкiлеттi орган қыз-

меткерiнiң Т.А.Ә., лауазымы, қолы ________________
(Жалғасы 14-бетте).

Мүліктің түрі Мүліктің сипаттамасы (саны, көлемі, үлгісі) Тиесілігі
 

Отбасы мүшелерінің денсаулық жағдайы, мүгедектіктің, аурулардың болуы
(тексеруден қашан және қайдан өтті, қандай ем қабылдайды,
диспансерлік есепте тұра ма), соңғы жылдары болған операциялар немесе

жарақаттар:_______________________Өтініш беруші _______________________________
зайыбы (жұбайы)__________________________балалар  ____________________________

басқа да туысқандар____________________________________________________
16 жасқа дейінгі мүгедек бала (16 жасқа дейінгі мүгедек балалар) алатын арнаулы 
әлеуметтік қызметтер:___________________________________________
Отбасының материалдық жағдайына Сіздің беретін бағаңыз:
тамақтануға да жетпейді
тамақтануға ғана жетеді
тамақтануға және бірінші қажеттіліктегі заттарға ғана жетеді
балаларды киіммен, аяқ киіммен және мектеп керек-жарақтарымен қамтамасыз етуге 

мүмкіндік жоқ
Өмірдегі қиын жағдайдан шығуды көздейтін қызметтің бағыттары (өтініш берушінің пікірі)
__________________________________________________________________________
      Сіз жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің қандай мемлекеттік шараларына қатыса
аласыз: бос тұрған жұмыс орындарына жұмысқа орналасу; іске асырылып жатқан ин-

фрақұрылымдық жобалардың шеңберінде жұмыс орындарына орналасу; микрокредит беру; 
кәсіптік оқу (даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арттыру); әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа 
орналасу; «Жастар практикасына» қатысу; әлеуметтік-экономикалық әлеуеті төмен елді 
мекендерден әлеуметтік-экономикалық әлеуеті жоғары елді мекендерге және экономикалық 
даму орталықтарына қоныс аударуға қатысу.      _______________________
      ___________________             _________________             ____________                                                                    
                      (күні)                                 (Т.А.Ә.)                               (қолы)
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Ұлытау 
өңірі14

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", постановле-
нием Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года №504 " Об утверждении 
Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" Улытауский районный маслихат 
РЕШИЛ:

1. Утвердить  прилагаемые   Правила   оказания   социальной помощи, 
установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся 

граждан по Улытаускому району.
2. Признать   утратившими  силу  следующие  решения  Улытауского районного мас-

лихата:
1)  Решение  Улытауского районного маслихата от 12 июля 2013 года №113 "Об 

утверждении Правил оказания социальной помощи, установления размеров и определе-
ния перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" (зарегистрировано в Реестре 
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2381, опубликовано в 
№ 30 (5902) газеты "Ұлытау өңірі" от 31 августа 2013 года);

2) Решение Улытауского районного маслихата от 11 сентября 2014 года №188 "О вне-
сении изменения в решение Улытауского районного маслихата от 12 июля 2013 года  № 
113  "Об  утверждении Правил  оказания  социальной помощи, установления  размеров  
и  определения  перечня  отдельных  категорий  нуждающихся    граждан"     (зарегистри-
ровано        в        Реестре  государственной регистрации нормативных правовых актов 
за № 2794, опубликовано в № 42 (5962) газеты "Ұлытау өңірі" от 18 октябя 2014 года и в 
информационно-правовой системе "Әділет" 17 октября 2014 года);

3) Решение Улытауского районного маслихата от 24 ноября 2014 года №198 "О вне-
сении изменений и дополнений в решение Улытауского районного маслихата от 12 июля 
2013 года № 113 "Об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления 
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан" (зареги-
стрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
2885, опубликовано в № 51 (5971) газеты "Ұлытау өңірі" от 31 декабря 2014 года и в ин-
формационно-правовой системе "Әділет" 8 января 2015 года).

3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опу-
бликования. 

Председатель сессии                                               А. БЕЙСЕМБАЕВ

Секретарь районного маслихата                           Т. СЕЙТЖАНОВ

      12 октября 2016 года                                 №49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ, УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НУЖДАЮЩИХСЯ
 ГРАЖДАН  по УЛЫТАУСКОМУ РАЙОНУ

РЕШЕНИЕ V СЕССИИ УЛЫТАУСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

(Решение №49 районного маслихата от 12 октября 2016 года зарегистриро-
вано в Департаменте юстиции Карагандинской области 26 октября 2016 года в 
список нормативно-правовых актов под номерам 4014).

1. Настоящие Правила оказания соци-
альной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан по Улытаускому рай-
ону (далее – Правила) разработаны в соот-
ветствии с Законом Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в 
Республике Казахстан» и постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 
мая 2013 года № 504 «Об утверждении Ти-
повых правил оказания социальной помо-
щи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся 
граждан» и определяют порядок оказания 
социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан по Улытаускому рай-
ону. 

1. Общие положения
2. Основные термины и понятия, которые 

используются в настоящих Правилах:
1) памятные даты – события, имеющие 

общенародное историческое, духовное, 
культурное значение и оказавшие влияние 
на ход истории Республики Казахстан; 2) 
специальная комиссия – комиссия, создава-
емая решением акима Улытауского района, 
по рассмотрению заявления лица (семьи), 
претендующего на оказание социальной по-
мощи в связи с наступлением трудной жиз-
ненной ситуации; 3) прожиточный минимум – 
необходимый минимальный денежный доход 
на одного человека, равный по величине сто-
имости минимальной потребительской кор-
зины, рассчитываемой органами статистики 
в областях, городе республиканского значе-
ния, столице; 4) праздничные дни – дни наци-
ональных и государственных праздников Ре-
спублики Казахстан; 5) среднедушевой доход 
семьи (гражданина) – доля совокупного до-
хода семьи, приходящаяся на каждого члена 
семьи в месяц; 6) трудная жизненная ситу-
ация – ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую 
он не может преодолеть самостоятельно; 7) 
уполномоченный орган – государственное 
учреждение «Отдел занятости и социальных 
программ Улытауского района»; 8) уполно-
моченная организация – «Некоммерческое 
акционерное общество «Государственная 
корпорация «Правительство для граждан»»; 
9) участковая комиссия – комиссия, создава-
емая решением акима Улытауского района 
для проведения обследования материально-

го положения лиц (семей), обратившихся за 
социальной помощью, и подготовки заключе-
ний; 10) предельный размер – утвержденный 
максимальный размер социальной помощи.

3. Для целей настоящих Правил под со-
циальной помощью понимается помощь, 
предоставляемая местным исполнительным 
органом (далее – МИО) в денежной или на-
туральной форме отдельным категориям 
нуждающихся граждан (далее – получатели) 
в случае наступления трудной жизненной си-
туации, а также к памятным датам и празд-
ничным дням.

4. Лицам, указанным в статье 20 Закона 
Республики Казахстан от 28 апреля 1995 года 
«О льготах и социальной защите участников, 
инвалидов Великой Отечественной войны и 
лиц, приравненных к ним» и cтатье 16 Зако-
на Республики Казахстан от 13 апреля 2005 
года «О социальной защите инвалидов в 
Республике Казахстан», социальная помощь 
оказывается в порядке, предусмотренном на-
стоящими Правилами.

5. Социальная помощь предоставляется 
единовременно и (или) периодически (еже-
месячно, ежеквартально, 1 раз в полугодие).

6. Перечень памятных дат и праздничных 
дней для оказания социальной помощи: 1) 
1–2января–Новый год; 2) 8 марта – Между-
народный Женский день; 3) 21 – 23 марта – 
Наурыз Мейрамы; 4) 1 мая – День единства 
народов Казахстана; 5) 9 мая – День Побе-
ды; 6) 6 июля – День столицы; 7) 30 августа 
– День Конституции; 8) второе воскресенье 
сентября – День семьи; 9)  1 декабря – День 
Первого Президента Республики Казахстан;   
10) 16 декабря – День Независимости Респу-
блики Казахстан.

7. Участковые и специальные комиссии 
осуществляют свою деятельность на осно-
вании положений, утверждаемых областным 
МИО.

2. Порядок определения перечня кате-
горий получателей социальной помощи и 
установления размеров социальной по-
мощи

8. Перечень получателей социальной по-
мощи:     

1) участники Великой Отечественной во-
йны:

военнослужащие, проходившие службу 
в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входивших в состав действующей армии и 
флота в период первой мировой, граждан-
ской и Великой Отечественной войн, а также 

во время других боевых операций по защите 
бывшего Союза Советских Социалистиче-
ских Республик (далее – Союза ССР), парти-
заны и подпольщики гражданской и Великой 
Отечественной войны;

2) лица, приравненные к участникам Ве-
ликой Отечественной войны:

военнослужащие, а также лица началь-
ствующего и рядового состава органов вну-
тренних дел и государственной безопасности 
бывшего Союза ССР, проходившее в период 
Великой Отечественной войны службу в го-
родах, участие в обороне которых засчитыва-
лось до 1 января 1998 года в выслугу лет для 
назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей 
действующей армии; лица вольнонаемного 
состава Советской Армии, Военно-Морско-
го Флота, войск и органов внутренних дел и 
государственной безопасности бывшего Со-
юза ССР, занимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах, учреждениях, 
входивших в состав действующей армии в 
период Великой Отечественной войны, либо 
находившиеся в соответствующие периоды 
в городах, участие в обороне которых засчи-
тывалось до 1 января 1998 года в выслугу 
лет для назначения пенсии на льготных ус-
ловиях, установленных для военнослужащих 
частей действующей армии; лица, которые в 
период Великой Отечественной войны нахо-
дились в составе частей, штабов и учрежде-
ний, входивших в состав действующей армии 
и флота в качестве сыновей (воспитанников) 
полков и юнг; лица, принимавшие участие в 
боевых действиях против фашистской Гер-
мании и ее союзников в годы второй миро-
вой войны на территории зарубежных стран 
в составе партизанских отрядов, подпольных 
групп и других антифашистских формирова-
ний; работники спецформирований Народно-
го комиссариата путей сообщения, Народно-
го комиссариата связи, плавающего состава 
промысловых и транспортных судов и лет-
но-подъемного состава авиации, Народного 
комиссариата рыбной промышленности быв-
шего Союза ССР, морского и речного флота, 
летно-подъемного состава Главсевморпути, 
переведенных в период Великой Отечествен-
ной войны на положение военнослужащих и 
выполнявших задачи в интересах действу-
ющей армии и флота в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, оперативных 
зон флотов, а также членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной войны в портах 
других государств; граждане, работавшие 
в период блокады в городе Ленинграде на 
предприятиях, в учреждениях и организа-
циях города и награжденные медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»; бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в период 
второй мировой войны; участники боевых 
действий на территории других государств, 
а именно: военнослужащие Советской Ар-
мии, Военно-Морского Флота, Комитета го-
сударственной безопасности, лица рядового 
и начальствующего состава Министерства 
внутренних дел бывшего Союза ССР (вклю-
чая военных специалистов и советников), 
которые в соответствии с решениями прави-
тельственных органов бывшего Союза ССР 
принимали участие в боевых действиях на 
территории других государств; военнообя-
занные, призывавшиеся на учебные сборы и 
направлявшиеся в Афганистан в период ве-
дения боевых действий; военнослужащие ав-
томобильных батальонов, направлявшиеся в 
Афганистан для доставки грузов в эту страну 
в период ведения боевых действий; воен-
нослужащие летного состава, совершавшие 
вылеты на боевые задания в Афганистан с 
территории бывшего Союза ССР; рабочие и 
служащие, обслуживавшие советский воен-
ный контингент в Афганистане, получившие 
ранения, контузии или увечья, либо награж-
денные орденами и медалями бывшего Со-
юза ССР за участие в обеспечении боевых 
действий; лица, принимавшие участие в лик-
видации последствий катастрофы на Черно-
быльской атомной электростанции (далее 
– АЭС) в 1986 – 1987 годах, других радиаци-
онных катастроф и аварий на объектах граж-
данского или военного назначения, а также 
участвовавшим непосредственно в ядерных 
испытаниях и учениях;

3) инвалиды Великой Отечественной 
войны: лица из числа военнослужащих дей-
ствующей армии и флота, партизан и под-
польщиков первой мировой, гражданской и 
Великой Отечественной войн, а также рабо-
чих и служащих соответствующих категорий, 
ставших инвалидами вследствие ранения, 
контузии, увечья или заболевания, получен-
ных в период первой мировой, гражданской 
и Великой Отечественной войн на фронте, 
в районе военных действий, на прифронто-
вых участках железных дорог, на сооружении 
оборонительных рубежей, военно-морских 
баз и аэродромов, и приравненных по пенси-
онному обеспечению к военнослужащим;

4) лица, приравненные к инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны:

военнослужащие, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья, по-
лученных при защите бывшего Союза ССР, 
при исполнении иных обязанностей воинской 
службы в другие периоды или вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием на 
фронте, а также при прохождении воинской 
службы в Афганистане и других государ-
ствах, в которых велись боевые действия;

лица начальствующего и рядового соста-
ва органов государственной безопасности 
бывшего Союза ССР и органов внутренних 
дел, ставшие инвалидами вследствие ра-
нения, контузии, увечья, полученных при 
исполнении служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, связанного с пре-
быванием на фронте или выполнением слу-
жебных обязанностей в государствах, где ве-
лись боевые действия; лица из числа бойцов 
и командного состава истребительных бата-
льонов, взводов и отрядов защиты народа, 
действовавших в период с 1 января 1944 года 
по 31 декабря 1951 года на территории Укра-
инской ССР, Белорусской ССР, Литовской 
ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР, став-
шие инвалидами вследствие ранения, конту-
зии или увечья, полученных при исполнении 
служебных обязанностей в этих батальонах, 
взводах, отрядах; рабочие и служащие со-
ответствующих категорий, обслуживающие 
действующие воинские контингенты в других 
странах и ставшие инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья либо заболева-
ния, полученных в период ведения боевых 
действий; лица, ставшие инвалидами вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и других радиационных катастроф и аварий 
на объектах гражданского или военного на-
значения, испытания ядерного оружия, и их 
дети, инвалидность которых генетически свя-
зана с радиационным облучением одного из 
родителей;

5) другие категории лиц, приравненных к 
участникам войны: 

семьи погибших военнослужащих, а 
именно: семьи военнослужащих, партизан, 
подпольщиков, указанных в подпунктах 1), 2), 
3), 4) данного пункта Правил, погибших (про-
павших без вести) или умерших в результате 
ранения, контузии или увечья, полученных 
при защите бывшего Союза ССР, при испол-
нении иных обязанностей воинской службы 
(служебных обязанностей) или вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием 
на фронте; семьи погибших в Великую От-
ечественную войну лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздуш-
ной обороны, семьи погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда; 
семьи военнослужащих, лиц начальству-
ющего и рядового состава, призванных на 
сборы военнообязанных Министерства обо-
роны, органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности бывшего Союза ССР 
погибших (умерших) во время выполнения 
задач по охране общественного порядка при 
чрезвычайных обстоятельствах, связанных с 
антиобщественными проявлениями; семьи 
военнослужащих, погибших (пропавших без 
вести) или умерших вследствие ранения, 
контузии, увечья, заболевания, полученных 
в период боевых действий в Афганистане 
или в других государствах, в которых велись 
боевые действия; семьи военнослужащих 
погибших (умерших) при прохождении во-
инской службы в мирное время; семьи лиц, 
погибших при ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных катастроф и аварий на объек-
тах гражданского или военного назначения; 
семьи умерших вследствие лучевой болезни 
или умерших инвалидов, а также граждан, 
смерть которых в установленном порядке 
связана с воздействием катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и других радиационных ка-
тастроф и аварий на объектах гражданского 
или военного назначения и ядерных испы-
таний; дети и другие иждивенцы погибшего 
(пропавшего без вести, умершего), которым 
в связи с этим выплачивается государствен-
ное социальное пособие по случаю потери 
кормильца; родители, супруга (супруг), не 
вступивших в повторный брак; жены (мужья) 
умерших инвалидов войны и приравненных к 
ним инвалидов, а также жены (мужья) умер-
ших участников войны, партизан, подполь-
щиков, граждан, награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», признававшихся 
инвалидами в результате общего заболева-
ния, трудового увечья и других причин (за 
исключением противоправных), которые не 
вступали в другой брак; лица, награжден-
ные орденами и медалями бывшего Союза 
ССР за самоотверженный труд и безупреч-
ную воинскую службу в тылу в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также лица из 
числа участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 – 
1989 годах, эвакуированных (самостоятель-
но выехавших) из зон отчуждения и отселе-
ния в Республику Казахстан, включая детей, 
которые на день эвакуации находились во 
внутриутробном состоянии;

(Жалғасы 15-бетте).

Утверждены решением Улытауского  районного маслихата №49 от 12 ноября 2016 года
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Рабочие и служащие, направлявшиеся 
на работу в Афганистан в период с 1 де-
кабря 1979 года по декабрь 1989 года и в 
другие страны, в которых велись боевые 
действия; рабочие и служащие Комитета го-
сударственной безопасности бывшего Союза 
ССР, временно находившиеся на террито-
рии Афганистана и не входившие в состав 
ограниченного контингента советских войск; 
6) лица, проработавшие (служившие в ар-
мии) в годы Великой Отечественной войны 
не менее шести месяцев; 7) дети-инвалиды, 
не достигшие 18 лет, дети, оставшиеся без 
попечения родителей; 8) жертвы политиче-
ских репресий, лица пострадавшие от поли-
тических репрессий; 9) многодетные матери, 
награжденные подвесками «Алтын алқа» и 
«Күміс алқа»; 10) многодетные семьи, име-
ющие четырех и более несовершеннолетних 
детей; 11) получатели пенсий и социальных 
пособий по возрасту, размеры пенсий и по-
собий которых не превышают минимальный 
размер пенсий, установленный в Республике 
Казахстан; 12) пенсионерысемидесяти лет и 
старше; 13) инвалиды 1,2,3 группы; 14) оди-
нокие и одинокопроживающие пенсионеры, 
малообеспеченные граждане.

9. Основаниями для отнесения граждан 
к категории нуждающихся при наступлении 
трудной жизненной ситуации являются:

1) основания, предусмотренные законо-
дательством Республики Казахстан;

2) причинение ущерба гражданину (се-
мье) либо его имуществу вследствие стихий-
ного бедствия или пожара;

3) наличие социально значимого заболе-
вания «туберкулез» в период амбулаторного 
лечения;

4) наличие среднедушевого дохода, не 
превышающего 0,6 кратного размера прожи-
точного минимума.

10. Предельный размер социальной по-
мощи – не более 50 месячных расчетных по-
казателей. 

11. Срок обращения за социальной по-
мощью при наступлении трудной жизненной 
ситуации вследствие стихийного бедствия 
или пожара – в течение трех месяцев после 
наступления трудной жизненной ситуации 
вследствие стихийного бедствия или пожара.

12. К памятным датам и праздничным 
дням размер социальной помощи для от-
дельно взятой категории получателей уста-
навливается в едином размере по согласова-
нию с МИО области.

13. Размер оказываемой социальной по-
мощи в каждом отдельном случае определя-
ет специальная комиссия и указывает его в 
заключении о необходимости оказания соци-
альной помощи.

3. Порядок оказания социальной по-
мощи

14. Социальная помощь к памятным 
датам и праздничным дням оказывается по 
списку, утверждаемому МИО по представле-
нию уполномоченной организации либо иных 
организаций без истребования заявлений от 
получателей.

15. Для получения социальной помощи 
при наступлении трудной жизненной ситуа-
ции заявитель от себя или от имени семьи 
в уполномоченный орган или акимамсела, 
поселка, сельских округов представляет за-
явление с приложением следующих доку-
ментов:

1) документ, удостоверяющий личность; 
2) документ, подтверждающий регистрацию 
по постоянному месту жительства; 3) сведе-
ния о составе лица (семьи) согласно прило-
жению 1 кнастоящим Правилам; 4) сведения 
о доходах лица (членов семьи); 5) акт и/
или документ, подтверждающий наступление 
трудной жизненной ситуации.

16. Документы представляются в под-
линниках и копиях для сверки, после чего 
подлинники документов возвращаются зая-
вителю.

17. При обращении заявителя за соци-
альной помощью на основе социального 
контракта проводится собеседование с граж-
данином. 

По результатам собеседования оформ-
ляется лист собеседования и заполняется 
анкета о семейном и материальном положе-
нии заявителя согласно приложению 2 и 3 к 
настоящим Правилам.

 18. При поступлении заявления на ока-
зание социальной помощи при наступлении 
трудной жизненной ситуации уполномочен-
ный орган или аким села, поселка,  сельских 
округов в течение одного рабочего дня на-
правляют документы заявителя  в уполно-
моченный орган. Уполномоченный орган на-
правляет документы в участковую комиссию 
для проведения обследования материально-
го положения лица (семьи).

 19. Участковая комиссия в течение двух 
рабочих дней со дня получения документов 
проводит обследование материального по-
ложения заявителя, по результатам которого 
составляет акт о материальном положении 
лица (семьи), подготавливает заключение о 
нуждаемости лица (семьи) в социальной по-
мощи по формам согласно приложениям 4, 
5 к настоящим Правилам и направляет их в 
уполномоченный орган или акиму поселка, 
села, сельского округа.

Аким поселка, села, сельского округа в 
течение двух рабочих дней со дня получения 
акта и заключения участковой комиссии на-
правляет их с приложенными документами в 
уполномоченный орган.

20. В случае недостаточности докумен-

тов для оказания социальной помощи, упол-
номоченный орган запрашивает в соответ-
ствующих органах сведения, необходимые 
для рассмотрения представленных для ока-
зания социальной помощи документов.

 21. В случае невозможности представле-
ния заявителем необходимых документов в 
связи с их порчей, утерей, уполномоченный 
орган принимает решение об оказании соци-
альной помощи на основании данных иных 
уполномоченных органов и организаций, 
имеющих соответствующие сведения.

22. Уполномоченный орган в течение 
одного рабочего дня со дня поступления до-
кументов от участковой комиссии или акима 
поселка, села, сельского округа производит 
расчет среднедушевого дохода лица (семьи) 
в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и представляет полный па-
кет документов на рассмотрение специаль-
ной комиссии.

23. Специальная комиссия в течение 
двух рабочих дней со дня поступления до-
кументов выносит заключение о необходи-
мости оказания социальной помощи, при по-
ложительном заключении указывает размер 
социальной помощи.

24. Уполномоченный орган в течение 
восьми рабочих дней со дня регистрации 
документов заявителя на оказание социаль-
ной помощи принимает решение об оказании 
либо отказе в оказании социальной помощи 
на основании принятых документов и заклю-
чения специальной комиссии о необходимо-
сти оказания социальной помощи.

В случаях, указанных в пунктах 20 и 21 
настоящих Правил, уполномоченный орган 
принимает решение об оказании либо отка-
зе в оказании социальной помощи в течение 
двадцати рабочих дней со дня принятия до-
кументов от  заявителя или акима поселка,  
села, сельского округа.

25. Уполномоченный орган письменно 
уведомляет заявителя о принятом решении 
(в случае отказа – с указанием основания) в 
течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения.

26. Социальная помощь на основе соци-
ального контракта предоставляется на усло-
виях участия трудоспособных членов семьи 
(лица) в мерах содействия занятости и слу-
чае необходимости социальной адаптации 
членов семьи (лица), включая трудоспособ-
ных на срок действия социального контракта 
активизации семьи и выплачивается ежеме-
сячно или единовременно за три месяца по 
заявлению претендента.

27. Социальный контракт активиза-
ции семьи заключается согласно формам, 
утверждаемым приказом Министра здраво-
охранения и социального развития от 17 мая 
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2016 года № 385 «Об утверждении форм-
документовдля участия в проекте «Өрлеу»» 
(зарегистрирован в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за 
№ 13773).

28. Социальный контракт активизации 
семьи заключается на шесть месяцев с воз-
можностью пролонгации еще на шесть ме-
сяцев, но не более одного года при условии 
необходимости продления социальной адап-
тации членов семьи, и (или) незавершения 
трудоспособными членами семьи профес-
сионального обучения и (или) прохождения 
молодежной практики и (или) занятости в 
социальных рабочих местах.

29. Социальный контракт активизации 
семьи заключается в двух экземплярах, один 
из которых выдается заявителю под роспись 
в журнале регистрации, второй – хранится в 
уполномоченном органе. 

30. Отказ в оказании социальной помо-
щи осуществляется в случаях: 1)выявления 
недостоверных сведений, представленных 
заявителями; 2) отказа, уклонения заявителя 
от проведения обследования материального 
положения лица (семьи); 3) превышения раз-
мера среднедушевого дохода лица (семьи) 
установленного местным представительным 
органом порога для оказания социальной по-
мощи.

31. Финансирование расходов на предо-
ставление социальной помощи осуществля-
ется в пределах средств, предусмотренных 
районным бюджетом на текущий финансо-
вый год.

4. Основания для прекращения и воз-
врата предоставляемой социальной по-
мощи

32. Социальная помощь прекращается в 
случаях:

1) смерти получателя; 2) выезда получа-
теля на постоянное проживание за пределы 
соответствующей административно-терри-
ториальной единицы;  3) направления по-
лучателя на проживание в государственные 
медико-социальные учреждения;   4) выяв-
ления недостоверных сведений, представ-
ленных заявителем.

Выплата социальной помощи прекраща-
ется с месяца наступления указанных обсто-
ятельств.

33. Излишне выплаченные суммы подле-
жат возврату в добровольном или ином уста-
новленном законодательством Республики 
Казахстан порядке.

5. Заключительное положение
34. Мониторинг и учет предоставления 

социальной помощи проводит уполномочен-
ный орган с использованием баз данных ав-
томатизированной информационной систе-
мы «Е-Собес» и «Социальная помощь».

Приложение 1 к Правилам оказания социальной помощи, установления размеров 
и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан 

по Улытаускому району
           

Регистрационный номер семьи _________ 
Сведения о составе семьи заявителя
 _____________________________ ____________________________

           (Ф.И.О.заявителя)                   (домашний адрес,тел.)

№ 
п/п

Ф.И.О. членов 
семьи

Родственное отношение к заявителю Год рождения

Подпись заявителя ____________________ Дата _____________   

Ф.И.О. должностного лица органа, уполномоченного заверять 
сведения о составе семьи _____________________ 
                                                          (подпись) 

Приложение 2 Правилам оказания социальной помощи, установления                        
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан                               

по Улытаускому району

Ф.И.О. заявителя
_________________________________________________________________
      Ф.И.О. специалиста отдела занятости и социальных программ
____________________________________________________________________________
       Дата обращения за социальной помощью на основе социального контракта активизации 
семьи_____________________________________________________________ 
      Характеристика семьи (одиноко проживающего гражданина):
_________________________________________________________________

Трудовая деятельность взрослых неработающих членов семьи (места работы, долж-
ность, причины увольнения): 

ЛИСТ СОБЕСЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
 ПОМОЩИ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Члены семьи 
 

Про-
фессия 
 

Последнее 
место работы, 
причины уволь-
нения

Стаж 
ра-
боты 
общий

Стаж 
работы на 
послед-
нем месте

Тру-
довые 
навыки и 
умения

Длитель-
ность 
периода              
безработы

Заявитель
Супруг                  
(супруга)
Другие              
взрослые

Возможности трудовой деятельности (мнение):
Заявитель:________________________________________________________
Супруг (супруга): __________________________________________________________ 
Другие взрослые члены семьи: _______________________________________________ 
Отношения между членами семьи ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________
Сложности в семье _________________________________________________________
Возможности (потенциал) семьи – оценка специалиста отдела занятости и социальных 

программ _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Проблемы, беспокойства (трудности на сегодняшний день), что мешает 
_________________________________________________________________
Желания семьи (одиноко проживающего гражданина) 
_________________________________________________________________
Другое___________________________________________________________
_________________________________________________________________
Подписи сторон
Отдел занятости и социальных программ                 Участник(и)
      ___________________ (подпись)                 _________________ (подпись)
      ___________________ (дата)                        _________________ (дата)

Приложение 3 к Правилам оказания социальной помощи, установления размеров               
и  определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан 

по Улытаускому району
Анкета о семейном и материальном положении заявителя

Сведения о заявителе и членах семьи, зарегистрированных по одному 
адресу:
Ф.И.О. 
 

Дата 
рожде-
ния 
 

Род-
ствен-
ные 
отноше-
ния 
 

Основное занятие (ра-
ботающий, работающий 
пенсионер, пенсионер 
по возрасту, инвалид, 
безработный, в отпуске 
по уходу за ребенком, 
домохозяйка, студент, 
школьник, дошкольник)

Место работы и 
должность для 
работающих, 
место учебы 
для учащихся 
в настоящее 
время

Образование 
для лиц старше 
15 лет (обра-
зование, на 
которое есть 
подтверждаю-
щий документ)

Заяви-
тель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу 
(супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

(Жалғасы 16-бетте).
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Посещают ли дети дошкольного возраста дошкольную организацию 
___________________________________________________________________

(Соңы. Басы 11,12,13,14,15-беттерде).

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за 3 месяца, предшествующих месяцу 
обращения (проставьте максимально точную цифру доходов)
№ 
п/п 
 

Ф.И.О. 
заяви-
теля и 
членов 
семьи

Место ра-
боты, учебы 
(безработные 
подтверждают 
факт регистра-
ции справкой 
уполномочен-
ного органа 
по вопросам 
занятости)

Документально 
подтвержден-
ные суммы 
доходов

Прочие заявленные доходы

от           
тру-
довой 
дея-
тельно-
сти 
 

пен-
сии, 
посо-
бия 
 

от предпри-
нимательской 
деятельности

сти-
пен-
дии 
 

али-
мен-
ты 
 

иные 
доходы 
 

*Жилищно-бытовые условия семьи:
жилая площадь: __________ квадратных метров; форма собственности: ______________;
число комнат без кухни, кладовых и коридора _________;
качество жилища (в нормальном состоянии, ветхий, аварийный, без ремонта)  нужное 

подчеркнуть
материал дома (кирпичный, деревянный, каркасно-камышитовый, саманный, саманный 

без фундамента, из подручных материалов, времянка, юрта) нужное подчеркнуть
благоустройство жилища (водопровод, туалет, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, 

телефон) нужное подчеркнуть
Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве 

собственности, владении земельным участком, крестьянским подворьем, личным подсоб-
ным хозяйством:
Вид имущества Характеристика имущества (число, размер, 

марка)
Принадлежность 
 

Состояние здоровья членов семьи, наличие инвалидности, заболеваний (когда и где про-
ходил обследование, какое лечение принимает, состоит ли на диспансерном учете), перене-
сенных за последний год операций или травм:

   __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

заявитель _______________________________________________________________
супруг (супруга) ___________________________________________________________
дети _____________________________________________________________________
другие родственники _______________________________________________________
Получение ребенком-инвалидом до 16 лет (детьми-инвалидами до 16 лет) специальных 

социальных услуг: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Ваша оценка материального положения семьи:
не хватает даже на питание
хватает только на питание
хватает только на питание и предметы первой необходимости
нет возможности обеспечивать детей одеждой, обувью и школьными принадлежностями
Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации 

(мнение  заявителя)______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
В каких государственных мерах содействия занятости Вы можете принять участие: 
трудоустройство на имеющиеся вакансии;
трудоустройство на рабочие места в рамках реализуемых инфраструктурных проектов;
микрокредитование;
профобучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации);
трудоустройство на социальное рабочее место;
участие в "Молодежной практике";
участие в переселении из населенных пунктов с низким потенциалом социально-экономи-

ческого развития в населенные пункты с высоким потенциалом социально-экономического 
развития и центры экономического развития.

_________________________________________________________________________
   ____________                  _______________________            _____________
         (дата)                                       (Ф.И.О.)                                      (подпись)

Приложение 4 к Правилам оказания социальной помощи, установления                         
размеров и  определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан                                        

по Улытаускому району
АКТ

обследования для определения нуждаемости лица (семьи)  в связи с наступлением 
трудной жизненной ситуации

      от «___» ___________ 20 ___ г.
      ______________________________

      (населенный пункт)
1. Ф.И.О. заявителя ___________________________________________
2. Адрес места жительства _____________________________________
      _______________________________________________________________
3. Трудная жизненная ситуация, в связи, с наступлением которой заявитель обратился за 

социальной помощью _______________________________________________________
4. Состав семьи (учитываются фактически проживающие в семье) _____ человек, в том 

числе:

№ 
п/п 
  
 

Ф.      
И.      
О. 
  
 

Дата 
рожде-
ния 
  
 

Род-
ственное 
отноше-
ние к зая-
вителю 
  
 

Заня-
тость 
(место 
работы, 
учебы) 
  
 

Причи-
на не 
занято-
сти 
  
 

Сведения об участии в 
общественных работах, 
профессиональной под-
готовке (переподготовке, 
повышении квалифика-
ции) или в активных ме-
рах содействия занятости

Трудная 
жиз-
ненная 
ситуация 
  
 

№ 
п/п 
  
 

Ф.И.О. членов 
семьи (в т.ч. 
заявителя), име-
ющих доход

Вид 
доход

Сумма дохода за преды-
дущий квартал (тенге)

Сведения о личном под-
собном хозяйстве (приу-
садебный участок, скот и 
птица), дачном и земельном 
участке (земельной доли)

за квартал в среднем 
за месяц

6. Наличие:
автотранспорта (марка, год выпуска, правоустанавливающий документ, заявленные дохо-

ды от его эксплуатации) 
_____________________________________________________________________иного 

жилья, кроме занимаемого в настоящее время, (заявленные доходы от его эксплуатации) 
___________________________________________________________________________
7. Сведения о ранее полученной помощи (форма, сумма, источник):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. Иные доходы семьи (форма, сумма, источник):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Обеспеченность детей школьными принадлежностями, одеждой, обувью: 
_____________________________________________________________
10. Санитарно-эпидемиологические условия проживания:
___________________________________________________________________
Председатель комиссии: 
_______________      ________________________
Члены комиссии:       _______________      _______________________
_______________       _______________________
_______________       _______________________
       (подписи)                       (Ф.И.О.)
      С составленным актом ознакомлен(а): ___________________________
Ф.И.О. и подпись заявителя
От  проведения обследования отказываюсь
 _________________________________
      Ф.И.О. и подпись заявителя (или одного из членов семьи), дата 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(заполняется в случае отказа заявителя от проведения обследования)

Всего трудоспособных _________ человек.
Зарегистрированы в качестве безработного в органах занятости _______ человек.
Количество детей: ______обучающихся в высших и средних учебных заведениях наплат-

ной основе _______ человек, стоимость обучения в год ________ тенге.
Наличие в семье Участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отече-

ственной войны, приравненных к участникам Великой Отечественной войны и инвалидам 
Великой Отечественной войны, пенсионеров, пожилых лиц, старше 80-ти лет, лиц, имеющих 
социально значимые заболевания (злокачественные новообразования, туберкулез, вирус 
иммунодефицита человека), инвалидов, детей-инвалидов (указать или добавить иную кате-
горию) ________________________________________________________________________

5. Условия проживания (общежитие, арендное, приватизированное жилье, служебное жи-
лье, жилой кооператив, индивидуальный жилой дом или иное - указать): _________________
_____________________________________________________________

 Расходы на содержание жилья:_______________________________________________
__________________________________________________________________________
      Доходы семьи:

Приложение 5 к Правилам оказания социальной помощи, установления                            
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан                                         

по Улытаускому району
Заключение участковой комиссии № ____

«____» _________ 20 __ г.
 Участковая комиссия в соответствии с Правилами оказания социальной помощи, установ-

ления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, рассмо-
трев заявление и прилагаемые к нему документы лица (семьи), обратившегося за предостав-
лением социальной помощи в связи с наступлением трудной жизненной ситуации

___________________________________________________________________________
                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)
 на основании представленных документов и результатов обследования материального 

положения заявителя (семьи) выносит заключение о
___________________________________________________________________________
                                   (необходимости, отсутствии необходимости)
      предоставления лицу (семье) социальной помощи с наступлением трудной жизненной 

ситуации
Председатель комиссии: 
   Члены комиссии:
             _______________       ________________________
             _______________       ________________________
                           (подписи)                            (Ф.И.О.)
  Заключение  с прилагаемыми документами
 в количестве ____ штук
 принято «___»____________20_г.
_____________________________ Ф.И.О., должность, подпись работника, акима поселка, 

села, сельского округа или уполномоченного органа, принявшего документы.
 

Ұлытау ауданының тұрғыны, Сарғалдақ-Қозыбай 
Байбол келіні, Орын зайыбы Ахметова Жаңылған 
АХМЕТҚЫЗЫ (руы Арғын-Қойлыбай) бақилық болғаны-
на жыл толады. Жаны жайсаң, жүрегі аналық мейірімге 
толы жан еді. Рухың пейіште шалқысын, жаның жұмақта 
жәй тапсын, анашым! 

Жатқан жерін жарық қыл,
Топырағың мамық қыл.
Анама шаш, сәуле-нұр,
Жұмағыңа алып кір.

Қимағанмен болмайды, 
Ана, орның толмайды.
Артында ұрпақ тұрғанда,
Сіз еккен гүл солмайды.
 

Сағына еске алушы: балалары, немерелері.
* * * 

Анамыз Жаңылған Ахметқызының дүниеден өткеніне жыл то-
луына байланысты 12 қараша күні, сағат 13.00-де аудан орталығын-
дағы «Тассай» дәмханасында құдайы ас беріледі. Асқа туған-туысты, 
құда-жекжатты, көрші-көлемді, әрі барша жәмиғатты шақырамыз.


