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авторы Аманкелді, Ыбырай сияќты кμптеген
тау т±лѓалардыњ бюстін сомдаѓан белгілі
м‰сінші Єбілбек ¦заќов. Жергілікті биліктіњ
ќолдауымен, Ахањ ±рпаќтарыныњ ќаржылай
кμмегініњ арќасында бой т‰зеген ескерткіштіњ
салтанатты ашылуына облыс єкімі

А.М±хамбетов, мемлекет жєне ќоѓам
ќайраткері Кенжеѓали Саѓадиев, ЌР Мєдениет
жєне спорт министрлігініњ жауапты хатшысы
Ќуатжан Уєлиев жєне басќа да елімізге белгілі
ѓалымдар мен жергілікті зиялы ќауым
μкілдері ќатысты.

Єулиекμл тμрінен алаштыњ ардаќты ±лы,
ќара ќазаќтыњ ќамын жеген ±лт кμсемі Ахмет
Байт±рсыновќа арналѓан ескерткіш ашылды.
Биіктігі 4 метрден асатын ескерткіштіњ

Шыѓасы шыќпай, кіресі кірмейді

2-бет

ТУЃАН ЖЕРДІЊ Т¦ЛЃАЛАРЫ

Ќарлыѓаш
     ОСПАНОВА

ЕСКЕРТКІШ  ЄУЛИЕК¤ЛДЕ  БОЙ  Т‡ЗЕДІ

Кеше облыс єкімі Мењдіќара
жєне ¦зынкμл аудандарына ар-
найы іссапармен барып ќайтты.
Астыќты аудандардыњ ау-жайы-
мен танысќан аймаќ басшысы ди-
ќандар ќауымымен ж‰здесіп, би-
ылѓы егін ораѓыныњ барысымен
танысты. Архимед М±хамбетов
табан тіреген аудандарда егін бітік

шыќќан. Жер емген жамаѓаттыњ
техникасы сай. Жанар-жаѓар
майы да толыќ жеткілікті. К‰н райы
б±зылмаса, межелі уаќытта егінді
жиып  алмаќ ниетте.

Аудандаѓы кμптеген шаруа
ќожалыќтары єлі к‰нге дейін ке-
њес заманынан ќалѓан техника-
мен ж‰р. Жиі б±зылатын темір
т±лпарлар егін ораѓына кері
єсерін тигізіп жататыны жасырын
емес. Осыны ескерген аймаќ бас-
шысы жер тырмап, нєпаќасын

айырып ж‰ргендерге μнімді есе-
леу ‰шін, ауылшаруашылыќ тех-
никаларын жањарту  ќажеттігін
тілге тиек етті. Сондай-аќ, сапасы
жоѓары, жања с±рыпты дєнді да-
ќылдарды айналымѓа енгізуге ке-
њес берді. Ауылшаруашылыќ са-
ласындаѓы т‰йткілді мєселелерді
кμтерген Архимед Бегежан±лы
μзге де келењсіздіктерге тоќталып
μтті. Б±л жайында толыѓыраќ га-
зетіміздіњ алдаѓы санынан оќи
аласыздар.

Ќымбат
        ДОСЖАНОВА
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Кез келген адам отбасын ќ±рѓаннан
кейін жеке баспанасы болѓанын ќалайты-
ны аныќ. Єсіресе, жастар ‰шін т±рѓын ‰йлі
болу – арман. Біраќ адамдардыњ бєрі
бірдей оны сатып алуѓа ќалтасы кμтере
бермейді.  Сол  себепті соњѓы жылдары ел-
імізде жалдамалы т±рѓын ‰йлерді салуѓа
кμп назар аударыла бастады.

Сондай ‰йлердіњ бірі Ќостанай облысы
єкімдігі мен Еуразиялыќ Топ арасындаѓы
меморандумѓа сєйкес Рудныйда да бой
кμтеріп келеді. Бас мердігері "Рудныйсоко-
ловќ±рылыс" АЌ-нан бμлек кєріз, су жєне
электр желілерін тартуѓа таѓы да ‰ш ќ±ры-
лыс компаниясы ж±мылдырылѓан. Б‰гінде 200-ге
тарта ж±мысшы ѓимараттыњ іші-сыртын єрлеп,
ќасбетті жањартуда.

– Ќ±рылыс барлыќ ќауіпсіздік жєне техникалыќ
талаптарѓа сай ж‰ріп жатыр. Алла ќаласа, 1-ќара-
шаѓа дейін аяќтап, кен алыбыныњ кезекте т±рѓан
75 ж±мыскеріне пєтер кілттерін табыстауды жос-
парлап отырмыз. Баспана 20 жылѓа дейін жалѓа
беріледі жєне барлыќ ай сайынѓы тμлемдер ‰йді
сатып алатын кезде есепке алынатын болады.
Ќазаќстан Ипотекалыќ компаниясы бекіткен жыл-
дыќ сыйаќы мμлшері 3,5 пайыз ѓана. Б±л ќазіргі
нарыќтаѓы ењ тиімді ±сыныс, – дейді "ССК¤Б" АЌ
капиталдыќ ќ±рылыс бμлімініњ басшысы Валерий

Кеншілер ‰йлі болмаќ

4 ќырк‰йек т‰нгі 23.00
шамасында Рудный
ќаласы Ленин кμшесін-
де орналасќан №70
‰йге терроризмге ќарсы
ш±ѓыл єрекет ету шта-
быныњ ќызметкерлері
келіп, жарылѓыш зат бо-
луы м‰мкін деген к‰дік-пен т±рѓындар сыртќа шыѓарылды. Кейін са-
перлер мен ќызметтік иттер кμпќабатты ѓимаратты тінтуге кірісті.
Т±рѓындардыњ айтуынша, алдымен тєртіп саќшылары ‰йдіњ подъе-
зінде террористік мазм±ндаѓы параќшаларѓа тап болѓан.

– Б‰гінде т±рѓындар уаќытша туысќандарыныњ ‰йін паналауда.
Біз ‰йді т‰гел тексеріп шыќќаннан кейін оларѓа μз ‰йлеріне ќайтып
оралуѓа р±ќсат береміз. Т±рѓындардан келтірілген ќолайсыздыќтар
‰шін кешірім с±раймыз жєне т‰сіністікпен ќарауѓа шаќырамыз, – дейді
Рудный ќалалыќ ІІБ орталыќ жедел басќару орталыѓыныњ басшысы
Асќар Оразбаев.

Т±рѓындар ‰йлерінен
шыѓарылды

Полешко.
Качарская кμшесінде орналасќан осы ‰йді то-

лыѓымен жањѓыртуѓа 560 миллион тењге бμлінген.
Ќосымша 35 миллион тењге т±рѓын ‰йдіњ аумаѓын
ќоршап, балалардыњ ойын алањы мен футбол,
баскетбол алањдарын салуѓа ж±мсалмаќ.

"‡йі бардыњ к‰йі бар" демекші, мемлекеттік-же-
кеменшік єріптестік шењберінде Еуразиялыќ Топ
алдаѓы 1-2 жылдыќта ж±мыскерлерініњ баспана
мєселесін шешуге 2,2 миллиард тењге баѓыттап
отыр. Б±л ќаржыѓа кеншілер ќаласында таѓы да
90 пєтерлік, Лисаков жєне Ќашар елді мекендер-
інде 60 пєтерлік т±рѓын ‰й салынбаќ.

Рудный ќаласы.

1-бет

Ахањныњ єлемін
єспеттеген

Ењ алѓашќы болып сμз
алѓан облыс єкімі Архимед
Бегежан±лы ел тєуелсіз-

дігініњ мерейтойы ќарсањында єрі
±лт кμсемініњ туѓан к‰нінде осын-
дай ењселі ескерткіш м‰сінніњ бой
кμтергендігіне μз ризашылыѓын
білдірді.

– Ахањныњ артынан ерген
±рпаќтары жєне біздіњ ортамыз-
да ж‰рген сыйлы азаматтардыњ
кμмек-ќолдауыныњ арќасында
б‰гін міне баршамыз осы ортаќ
ќуанышќа жетіп отырмыз. Аќын,
ѓалым, т‰ркітанушы, публицист,
аудармашы, ќоѓам ќайраткерініњ
еліміздіњ тарихында алатын орны
ерекше. Ќазаќ оќушыларыныњ
бірнеше буыны μз сауаттарын
Байт±рсыновтыњ єліпбиімен
ашып, ана тілін оныњ тіл ќ±ралы
арќылы оќып-‰йренді. Ол ќазаќ
ауыз єдебиетініњ ‰лгілерін жинап,
жарыќќа шыѓаруда зор ењбек
сіњірді. Алаш ќозѓалысыныњ
кμшбасында ж‰ріп, халќымыздыњ,
еліміздіњ тєуелсіздігі ‰шін аянбай
к‰ресті. Б‰гінде Алаш ќайраткер-
лерініњ арманы орындалып, біз
егемен елде μмір с‰ру баќытына
ие болып отырмыз.  Ќазіргі тањда
еліміздіњ єр μњірінде алаш ардаќ-
тысыныњ есімімен аталѓан оќу
орындары мен кμшелер бар. Ќос-
танай ќаласында да алып ес-
керткіші т±р. Б±л – ±лтым деп ±лы
іс жасаѓан жерлесімізге б‰гінгі к‰ні
жасалып жатќан ќ±рметтіњ ныша-
ны, – деді облыс єкімі А.М±хам-
бетов.

Салтанатты шарада сμз алѓан-
дардыњ бєрі де кемењгер ќоѓам
ќайраткері Ахмет Байт±рсынов-
тыњ ќазаќ халќыныњ ±лт ретінде
ќалыптасуына ќосќан ењбегі жай-
лы ѓибратты єњгімелер айтып,
±йымдастырушыларѓа зор алѓыс-
тарын жаудырды.

– Тєуелсіздік алѓаннан кейін
жоѓымызды т‰гендеп, μткенімізді

зерделеп, деректерді жинау μте
ќажет болды. ¤ткенімізді білмей,
болашаќќа ныќ ќадам басу ќиын
нєрсе. ¤зініњ ¦лытаудаѓы с±хба-
тында Елбасымыз тарихын
білмеген ж±рттыњ болашаѓы
б±лыњѓыр деген салмаќты ой,
±лаѓатты сμз айтќан еді. Сондыќ-
тан да, б‰гінгі А.Байт±рсыновтыњ
ескерткішініњ ашылуы біздіњ ру-
хани, мєдени μміріміздегі мањы-
зы зор оќиѓалардыњ бірі. Алаш-
тыњ ардаќты ±лы Ахањныњ есімін
±лыќтау еліміз ‰шін ‰лкен шара
болды. Барлыќ елді-мекендер-
де, ќалаларда кμшелер мен
білім ошаќтарына есімі берілді.
Сол айрыќша оќиѓалардыњ бірі
- 2001 жылы Ќостанай ќаласын-
да Елбасымыздыњ ќатысуымен
А.Байт±рсыновќа арналѓан ес-
керткіштіњ ашылуы. Осындай ізгі
шаралар єлі де жалѓасын таба
береді. Б‰гінгі болып жатќан
шара μткенімізді еске алып, бо-
лашаѓымызды т‰зетуге наќты
ќадам болатынына, жас буынѓа
±лы бабамыздыњ ісі, μмірі μнеге
болатынына ныќ сенеміз, – дейді
ЌР Мєдениет жєне спорт ми-
нистрлігініњ жауапты хатшысы
Ќ.Уєлиев.

М±нан  кейін  облыс  єкімі
А.М±хамбетов пен академик
Кенжеѓали Саѓадиев жєне Ахањ-
ныњ ±рпаѓы Ќазымбек Спанов
ескерткішті ашып, жиналѓан
ќауым г‰л шоќтарын ќойды.
Ењселі ескерткіште Ахањныњ ту-
ѓан жылы єдеттегідей 1873 жыл-
дыњ 28 ќањтары емес, 1872 жыл-
дыњ 5 ќырк‰йегі деп жазылѓан
екен. ¤йткені, ±лт кμсемі кезінде
μз ќолымен толтырѓан ќызметтік
анкетасында туѓан жылын дєл
осылай кμрсеткен кμрінеді. Сон-
дай-аќ, ескерткіштіњ Єулиекμлде
ашылуыныњ да μзіндік себебі
бар. Тарихи дектерге ж‰гінсек,
1895  жылы  А.Байт±рсынов  ал-

ѓаш ±стаздыќ жолын осы μњірде
бастаѓан. Сондыќтан, аудан ор-
талыѓында ±лт кμсеміне ес-
керткіш т±рѓызу туралы бастама-
ны Ахањныњ ±рпаќтары кμтерген
екен.

Ескерткіштіњ ашылу салтана-
тынан кейін жиналѓан жамаѓат
аудандыќ мєдениет ‰йіндегі
кμрмені тамашалады. Онда Жан-
келдин ауданындаѓы А.Байт±р-
сынов м±ражайынан єкелінген
жєдігерлер ќойылѓан. М±нан соњ
шараѓа алыстан ат терлетіп ар-
найы келген зиялы ќауымныњ
ќатысуымен "Ахмет Байт±рсынов
жєне Мєњгілік ел м±раты" атты
республикалыќ ѓылыми-практи-
калыќ конференция μтті. Конфе-
ренцияныњ маќсаты – А.Байт±р-
сыновтыњ μміріндегі деректер
мен шыѓармалары арќылы туѓан
халќыныњ ±лт ретінде ќалыпта-
суына ќосќан ењбегін таныту,
ќазаќтыњ м‰ддесін ќара басыныњ
ќамынан артыќ ќойѓан ±лтжан-
дылыќ сипатын ашу, тіл ѓылымы-
на, баспасμзді дамытуѓа ќосќан
ењбегін таныту. Б±л т±рѓыда
белгілі академик Кенжеѓали Са-
ѓадиев, Алматыдаѓы Ш.Уєлиха-
нов атындаѓы тарих-этнография
институтыныњ директоры, тарих
ѓылымдарыныњ докторы Хан-
гелді Єбжанов, А.Байт±рсынов
атындаѓы тіл білімі институтыныњ
директоры Мырзагелді Малба-
ќов, А.Байт±рсынов м±ражайы-
ныњ директоры Райхан Имахан-
бет, ЌМУ-ніњ ректоры Х.Уєлиев
баяндама жасады. Ал, аќын
Серік Т±рѓынбеков Ахања арна-
ѓан "Білімніњ бєйтерегі" атты
μлењін оќыды.

Жиын соњында облыс єкімі
А.М±хамбетов ќазаќы дєст‰рмен
астаналыќ ќонаќтардыњ иыѓына
шапан жапты. Соњынан ас
беріліп, баба рухына д±ѓа баѓыш-
талды.

Отбасы – ќоѓамныњ
іргетасы

ЌОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ

Ќостанай облысында "Отбасын  ќолдау апталыѓы"
акциясы басталды. Б±л туралы "Н±р Отан" партиясы
облыстыќ филиалында μткен баспасμз-
конференциясында айтылды. Ќалалыќ білім бμлімініњ
μкілі Наталья Величко, партияныњ облыстыќ филиалы
саяси ж±мыс жμніндегі бμлім мењгерушісі Абылай хан
Кєкенов жєне облыстыќ аналар кењесініњ тμрайымы
Лилия Саркисян апталыќ аясында ±йымдастырылатын
іс-шаралармен таныстырды.

ЌР Президентініњ
2013 жылѓы 1 наурыз-
даѓы Жарлыѓымен ќыр-
к‰йектіњ екінші жек-
сенбісі елімізде Отбасы
к‰ні деп бекітілген бола-
тын. Аталмыш мереке-
ге орай "Н±р Отан"
партиясы ЌОФ апталыќ
±йымдастырмаќшы.
Жоспарѓа сай, 5-10
ќырк‰йек аралыѓында
"Баќытты балалыќ шаќ" партиялыќ жобасы аясында єрт‰рлі іс-ша-
ралар μтпек.

Апталыќ аясында психологтар, зањгерлер, єлеуметтік ќызметкер-
лер тегін кењестер беріп, "Т±рѓын ‰й ќ±рылыс жинаќ банкініњ" μкілдері
жас отбасыларѓа баспана алудыњ жолдарын т‰сіндірмек. 7 ќырк‰й-
ек к‰ні отбасы мєселесіне ќатысты бірыњѓай ќабылдау к‰ні μтеді.
Кез келген ќостанайлыќ партияныњ кењес беру орталыќтарына жа-
зыла алады.  8 ќырк‰йекте Жањбыршиндер єулеті ќаладаѓы жас
отбасылармен кездеседі. Жањбыршиндер отбасы 2014 жылы "Ме-
рейлі отбасы" ±лттыќ байќауыныњ облыстыќ кезењінде жењіске жет-
кен болатын.

– Отбасы к‰нін атап μтуге "Н±р Отан" партиясы ЌОФ белсенді
т‰рде ќатысып келеді. Осы маќсатта жергілікті жердегі ‡Е¦-дар, мем-
лекеттік мекемелермен бірлесе ж±мыс істеп келеміз. Биыл зањды
жєне психологиялыќ кењес беруге аса мєн беріп отырмыз. Ќазіргі
к‰ні  ќоѓамдыќ  ќабылдауѓа  тμрт  отбасы жазылды. ЌМУ, ЌМПИ
сияќты жоѓары оќу орындарында  єрт‰рлі  іс-шаралар  жоспарлан-
ѓан, – деді "Н±р Отан" партиясы ЌОФ саяси ж±мыс жμніндегі бμлім
мењгерушісі Абылайхан Кєкенов.

Мерекеге орай ќалалыќ білім бμлімі "Ќайырымдылыќ керуені"
акциясы  шењберінде  аз ќамтылѓан отбасылардыњ немесе ауыр
науќасќа шалдыќќан балаларѓа оќу-ќ±ралдары беріледі. Отбасын-
даѓы психология пєні бойынша облыс мектептерінде т‰рлі іс-шара-
лар жоспарланѓан. 10 ќырк‰йек к‰ні барлыќ мектептерде жалпы ата-
аналар жиналысы болады.

– Отбасы – біздіњ єр саладаѓы жетістіктеріміздіњ негізі, бастау кμзі.
Баланыњ μмірге, ќоршаѓан ортаѓа деген кμзќарасы отбасындаѓы
тєрбиеге байланысты ќалыптасады. Елбасы Рио-2016 олимпиада-
сыныњ ж‰лдегерлерін марапаттау рєсімінде жењіл атлетші Ольга
Рипакованыњ ќола ж‰лдесін алтынѓа тењеді. Себебі, спортшы Рио
олимпиадасына дейін балалы болды. Сондай-аќ олимпиадада ел
‰мітін аќтады. Жастар ењ бірінші орынѓа отбасыны ќою керектігін
т‰сінсе екен, – деді облыстыќ аналар кењесініњ тμрайымы Лилия
Саркисян.

СУРЕТТЕ: баспасμз-конференциясынан кμрініс.

ТЕРРОРИЗМ – КЕСАПАТ

Ќуаныш
      ЕСЌАБЫЛ
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Республика ретінде жаћанѓа μзімізді
паш еткенімізге ширек ѓасыр. Ендігі
діттеген м±раттарѓа жету ‰шін таѓы да
тап осындай уаќыт ќажет. Себебі, біз
єубастан м‰ддеге артыќ к‰ш салусыз
жедел жете ќоятын парасатсыз жолмен
емес, ±лттыњ ыќыласы мен заманауи тен-
денцияѓа сай баѓытпен ж‰руді хош
кμрдік. Ењсесін енді ѓана кμтерген
ж±рттыњ тоќмейілсімей, тєуелсіздіктіњ
т±раќтылыѓы жолында табанды ењбек
етуі керектігін Елбасымыз да  бізге жіті
т‰сіндіріп келеді. Жарѓылар мен жос-
парлар бекіді. Б±л т±рѓыда тарихы терењ
єрі таќсіретке толы ±лттан бірт±тас мем-
лекет жасаудыњ екпінді тєжірибелері ес-
керілді. Ол ќилы єрі к‰рделі заман
т±сында халыќты еліктіре білген єрі
елдіњ жетістіктерініњ негізіне айналѓан
±лттыќ идеялар еді. Біз олардыњ бірта-
лайынан шабыттана отыра, μз идеоло-
гиямызды жасап шыѓардыќ. Єлбетте ол
"Ќазаќстан-2050" Стратегиясы жєне
кейінгі "100 наќты ќадам" ¦лт жос-
пары. Оларѓа тек ќана ќ±жат ретінде
ќарау єбестік. Себебі онда ж±рты-
мыздыњ таѓдыры жатыр. Оларды
єзірлеу барысында μзге елдердіњ
±лттыќ пєлсапалары ‰лгі ретінде
алынды. Мєнісі, μткеннен сабаќ
алып, оныњ ѓ±мырлы т±старына тал-
дау жасау. Бір-екеуініњ тарихына кμз
ж‰гіртіп кμрелік.

Талай уаќыт аѓылшындардыњ ота-
ры болѓан ‰нді халќы азат болуды
ањсады. Алайда жоќшылыќ єбден
ж‰деткен жарлы ж±рттыњ ќанауѓа
ќарсы т±рар ќауќары болмады. Б±л
жаѓдайды жаќсы т‰сінген, кейіннен
ерліктері ‰шін ќаћарман атанѓан Ма-
хатма Гандидіњ ±лтты ±йыстыра
білген "Сатьяграха" философиясы,
‰нділерге тєуелсіздік єперіп ќана
ќоймай, олардыњ рухтарына серпіліс
жасады. "Аќиќатќа ±мтылу" маѓына-
сын беретін б±л бастама ешкімге зор-
лыќ кμрсетпеу, ќиындыќтарѓа шы-
дау, ќару ќолданбау єрі ќарсыласты
одаќтасќа айналдыру шарттарына не-
гізделді. Миллиондаѓан халыќты бір
маќсатќа ж±мылдырѓан Ганди мен
оныњ жаќтастары барлыќ т±рѓыда
бостандыќќа талпынды. Єуелі аѓыл-
шын тауарларын сатып алудан бас
тартып, μз б±йымдарын жасап шы-
ѓаруды ќолѓа алды. Осылайша
μздерін-μздері ќамтамасыз етуді
‰йренді. Талай рет тепкіге ±шыраса
да зањды м‰лде б±збауѓа тырысты.
Ел т±рѓындары μздерін ќ±л кμрген
билікпен ќызметтес болмады. Басын-
да б±л ќылыќтарын аѓылшындар
к‰лкі етті. Біраќ єрекеттіњ ±заќќа со-
зылѓандыѓына ањ-тањ болѓан єрі
нєтижесінде сауда компаниялары зор
шыѓындарѓа ±шыраѓан англиялыќтар
дал болып, аќыры ‡ндістанѓа еге-
мендік берді. Расында б±л оќиѓалар

100 НАЌТЫ ЌАДАМ

±лттыњ жігерін ќайрау мен μзін-μзі та-
нуѓа берілген м‰мкіндік еді. Б‰гінде
єлем Индияны азат рухты мекен деп
біледі.

Келесі мысал 1970 жылы ресми т‰рде
ел идеологиясы деп жарияланѓан "Руку-
негара"немесе мемлекетке адалдыќ ту-
ралы шарт жайлы. Ол Ќ±дайѓа сену, елге
адал болу, конституцияны сыйлау, зањ
саќтау ±станымдарына с‰йеніп, кμп
нєсілді ќауымныњ ынтымаѓын ныѓайтуѓа
‰ндеді. Жоба бекітілген соњ, ‰кімет ре-
формалардыњ ±заќ мерзімді баѓытын
ж‰ргізуді бастады. 1990 жылдарѓа дейін
барлыќ ±лттардыњ басын біріктіре оты-

ра ќоѓамды ќайта ќ±рып, "жања малай-
зиялыќтарды" ќалыптастыруды маќсат
етті. Оѓан жету ‰шін жања экономика-
лыќ саясат єзірледі. Кейіннен ол "Келе-

шек 2020" атауымен т±тас баѓдарламаѓа
айналып, экономикасы дамыѓан мемле-
кет ќатарына ќосылу м‰ддесін кμздеді.
Малайзия ќазір де б±л м±раттар жолын-
да ж±мыс жасауда. Б±л ќауым ±рпаќ-
тыњ бойына ќ±ндылыќтарды дарыта
білген идеологияныњ арќасында μркен-
деп отыр. Б‰гінде ол ±заќ мерзімді да-
мудыњ т±раќты механизмдерін ќалыпта-
стыруды іске асыра алѓан єлемдегі же-
текші м±сылман елі.

Жалпы, ±лттыќ идея халыќтыњ
тіршілік етудегі тарихи маќсаты мен
мєнін айќындау ‰шін ќажет. Егер ќазаќ-
стандыќтар μздерініњ бірегейлігін
±ѓынса, сана-сезім т‰рленіп, ќоѓамды
одан єрі дамытуѓа деген ыќылас пайда
болары аныќ. Мєселен тек ќана жапон-
дарѓа тєн ерекше сипаттарды білдіретін
єрі олардыњ бірт±тастылыѓын ќ±райтын
идеялар кешені "Кокутай", к‰н шыѓыс
елініњ  жањѓыруына  ат салысты. Ол ар-
ќылы Жапон ќоѓамы батыс μркениетін
мењгере отыра, μз жања мєдениетін
ќ±рды. Ќоѓамныњ санасына "сен дара-
сыњ" деген ќаѓиданы ќ±йѓан пєлсапа,
олардыњ μздеріне деген сенімдерін ны-
ѓайта отыра, расымен дара болуларына
жол ашты. Себебі халыќ оныњ баянды-
лыѓына сенген еді. Зер салсањыз б±л тек
ќана идея. Санаѓа біткен ой. Біз де єр
ќазаќстандыќтыњ μз ќадірін т‰сініп,
"Мєњгілік елдіњ" т±рѓыны болуын

ќалаймыз. Бєлкім біреу мєњгілік еш-
тење болмайды дер. Т±раќсыз д‰ни-
еден т±раќтылыќ табу єлбетте ќиын.
Біраќ рухтыњ мєњгі екендігін єсте ес-
тен шыѓармаѓан жμн болар. Мыса-
лы, ±лттыњ ћєм алпауыт елдіњ рухы
μшпейді. Мемлекет осы д‰ниелердіњ
ќоѓамда ѓ±мырлы болуы ‰шін μз
мойнына еркіндікті ќамтамасыз ету
міндетін алып отыр. Себебі зањ саќ-
тай отыра азат бола білген ќауым
еркін дами алады. Ж±рттыњ ж‰йені
жетілдіру маќсатында ж±мыла білуі
де ‰кіметтіњ жасап отырѓан жаѓдай-
ларын ќолдаумен тікелей байланыс-
ты. Саясат шањыраќ иелерініњ жік-
жікке бμлінбей, тењ єрі кењ болуын
ќалайды. Тиісінше єлеуметтік-эконо-
микалыќ жаѓдайларды да бєріне
бірдей етуге тырысуда. Зањныњ
‰стемдігін ќамтамасыз ету м±ратын
даму сатысыныњ негізі етті. Б±дан
бμлек, єр ±лыстыњ μз тамырын ±мыт-
пауы ‰шін мєдениетін ±лыќтауѓа
ќ±ќыќ беріп отыр. Берілген азаттыќ-
тыњ кμрешегін уаќыт кμрсетеді. Ал
біз єзірге халыќтыњ μз ќ±ќыќтары-
ныњ ќорѓалуына ќаншалыќты
кμњілдері толатындыѓын біліп
кμрдік. ¤йткені халыќтыњ б‰гін бер-
ген баѓасы ертењге сабаќ. Облыс
т±рѓындарына бірнеше сауалдар
ќойып, Стратегия мен наќты ќадам-
дардыњ м‰дделерініњ єлеуетін баѓам-
дадыќ. Сіз де μз т±жырымыњызды
жасап кμріњіз. Ќорытындыларын ин-
фографика т‰рінде назарларыњызѓа
±сынамыз.

Сымбат СМАЃ¦Л,
Инфографиканы жасаѓан

Темір ЄМІРОВ.
Сандыќ деректер "Ќостанай та-

њыныњ" єлеуметтік зерттеу орта-
лыѓыныњ мєліметтерінен алын-
ды.

¦лт жоспарын орындай отырып, біз μзіміздіњ ¦лттыњ
¤рлеу Дєуірініњ кμкжиектерін кењейтеміз, μзіміз Тєуелсіздік
жылдары ішінде ќол жеткізген жєне бізге жаћандыќ даму
берген барлыќ м‰мкіндіктерді пайдаланамыз.

ЌР Президенті Н.Є.НАЗАРБАЕВ.
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Мемлекет басшысы
Н±рс±лтан Назарбаевтыњ
бес институционалдыќ ре-
форманы ж‰зеге асыру
жμніндегі "100 наќты
ќадам" ¦лт жоспарында
ќазаќстандыќ сот ж‰йесін
жетілдіру мєселелеріне
баса назар аудару туралы
айтылѓан. Осы маќсатта
шетелдік жєне халыќара-
лыќ соттардыњ ‰здік
тєжірибесін мењгеріп, елі-
міздегі сот ж‰йесінде пай-
даланатын боламыз.

Ш.Ќабылбаев атындаѓы
Ќостанай академиясы
"100 наќты ќадам" ¦лт
жоспарын ж‰зеге асыру
баѓытында, профессор-
лыќ-оќытушылыќ ќ±рам-
ѓа арналѓан оќыту курсын
бастап кетті. Курстыњ
маќсаты Ќазаќстанныњ
ќылмыстыќ-атќару ж‰йе-
сі пробация ќызметініњ
ќызметкерлеріне сабаќ
ж‰ргізуге ќажетті маман-
дарды дайындау. Тыњдау-
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ЌР ІІМ Шыраќбек Ќабылбаев
атындаѓы Ќостанай академиясында
ЌР-даѓы ќылмыстыќ сот тμрелігін
жетілдіруде Еуропалыќ кењес
жобасыныњ аясында біліктілікті
арттыру курсы басталды. Жоба
жетекшісі Уильям Ирвайн,
халыќаралыќ сарапшы Бен Зенгеринг
жєне Том Паттерсон академия
±жымымен кездесіп, екі апталыќ
курстыњ маќсат-міндеттерін т‰сіндірді.

СОТ Ж‡ЙЕСІНДЕГІ ТЫЊ СЕРПІН

шылар єрт‰рлі тренинг-
терге ќатысып, кєсіби
даярлыќтарын жетілді-
ретін болады.

– Аталѓан курс ЌР Пре-
зиденті Н.Є.Назарбаев-
тыњ "100 наќты ќадам"
¦лт жоспарында кμрсетіл-

ген бас бостандыѓынан ай-
рылѓан адамдарды оњалту,
пробация ќызметін жетіл-
діруге байланысты μтіп
жатыр. Еуропалыќ Кењес
жобасыныњ аясында біз-
діњ академияда ЌР ІІМ
ќылмыстыќ-атќару ж‰йе-
сі пробация ќызметін же-
тілдіру орталыѓын ќ±ру
мєселесі пысыќталды. Бас
бостандыѓынан айрылѓан
адамдарды оњалтуѓа бай-
ланысты зањда белгілен-

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

"...33-ќадам. Бас бостандыѓынан
айыру орнынан босаѓан жєне сынаќ-
тан μту ќызметіне тіркелген аза-
маттарды єлеуметтік оњалтудыњ
тиімді ж‰йесін ќалыпќа келтіру.
Осындай азаматтар ‰шін АРНАУЛЫ
ЄЛЕУМЕТТІК ЌЫЗМЕТ СТАНДАРТТА-
РЫН ЖЄНЕ ЄЛЕУМЕТТІК ОЊАЛТУДЫЊ
КЕШЕНДІ СТРАТЕГИЯСЫН жасау."

(ЌР Президенті Н.Є.Назарбаевтыњ
"100 наќты ќадам"
¦лт Жоспарынан).

ген маќсаттарѓа ќол жет-
кізу ‰шін, ењ алдымен,
білікті маман керек.
Білікті маманды дайын-
дау халыќаралыќ сарап-
шылардыњ кμмегімен іске
асырылуы тиіс. Оны ж‰зе-
ге асырушы – оќытушы.
Курс ±йымдастыру арќы-
лы μзімізге ќажетті ха-
лыќаралыќ тєжірибені
алып, ќызметкерлері-
міздіњ санасына сіњіре-
міз,–деді ЌР ІІМ Ш.Ќа-
былбаев атындаѓы Ќоста-
най академиясыныњ бас-
тыѓы Мирлан Ќызылов.

Курсты μткізу ‰шін жо-
баныњ жетекшісі Уильям
Ирвайн, халыќаралыќ са-
рапшылар Том Паттерсон
мен Бен Зенгеринг Ќоста-

найѓа арнайы келді. Шет-
елдік мамандар академия
±жымымен кездесіп, тре-
нингтіњ маќсат-міндет-
терін т‰сіндірді. Жоба
±йымдастырушылары м±н-
дай тренингтерді єлемніњ
23 елінде μткізген. Ал

біздіњ елімізде бас проку-
ратура ќызметкерлері мен
жоѓары сот судьялары-
на арнап ±йымдастырыл-
ды.

– Ќостанай ќаласына
келгеніме, академияныњ
±жымымен кездескеніме
ќуаныштымын. М±нда
бес-алты  рет келгенім бар.
Курс барысында ќызмет-
керлермен бірге єріптес-
тік ќарым-ќатынаста ж±-
мыс істейтін боламыз. Б±л
курс академиямен бірлесе
жасаѓан стратегияныњ бір
бμлігі. Тренинг соњында
сіздер алѓан білімдеріњізді
тєжірибе ж‰зінде ќолдана
аласыздар, – деді халыќ-
аралыќ сарапшы Том Пат-
терсон.

Еуропалыќ Кењес жоба-
сы бойынша академияда
пробация ќызметін жетіл-
дірудіњ біріккен орта-
лыѓын ќ±ру жоспарлан-
ѓан.

СУРЕТТЕРДЕ: шетелдік

мамандармен кездесу.
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Кμзін тапсањ кєсіп кμп.
Кєсіпті мењгеруге талап
керек. Талап пен ењбек
егіз ±ѓымдай. Бірін-бірі
толыќтыра келе, адам-
ныњ абыройын асќаќтата
т‰седі. Б±л ойымызды
Ќабжан ќарияныњ μмірде-
регі, ж‰рген жолы ќуаттай
т‰седі.

Ќабжан Атымтаев 1932
жылы Сарыќопа деген
жерде туѓан. Алты жасын-
да Ќаратал бастауыш мек-
тебіне оќуѓа барады. Бала
шєкіртті білікті ±стаз Ѓазез
Ємірханов жылы шырай-
мен ќарсы алып, оќытады.
Осы жерде тμрт класс
оќып, Аќсуат орта мекте-
біне ауысады. Торѓайдан
8-сыныпты бітіріп, арада
біраз уаќыт μткенде Ќоста-
най ауылшаруашылыќ
техникумына ќ±жат тап-
сырады. Сол жылы Ж±-
мак‰л Алматова есімді
бойжеткенге кезігіп, екеуі
шањыраќ кμтереді. 1956
жылы техникумды тємам-
дап, отбасымен Албарбμ-
гет совхозына барады.
Оќуын жања бітіріп келген
жас маман ќой шаруашы-
лыѓыныњ μсіп-μркендеуі-
не ‰лес ќосады. Тањнан
ќара кешке дейін ќойдыњ
соњында.

Ал ‰йдіњ отанасы
Ж±мак‰л Алматова 1936
жылы 12 ќазанда Ќараба-
лыќ ауданы Ењбек колхо-
зында туѓан. 1941 жылы
¦лы Отан соѓысы баста-
лып кетеді. Ол кезде ел

АРДАГЕРЛЕР – АБЗАЛ ЖАНДАР

ішінде жаѓдай ќиын, ішер-
ге ас, киерге киім таппай-
сыз. Анасы екеуі картоп
ќазып, бидайдыњ масаѓын
жинап к‰н кμреді. Сμйтіп
ж‰ргенде єкесіне негізсіз
жала жабылып, 1 жарым
жылѓа сотталып кетеді. Ал
анасы ауыр науќастан
д‰ниеден μтеді. Осылай-
ша ата-анасынан айыры-
лып, кейін Ќостанайдаѓы
б±рынѓы Жамбыл мек-
тебін интернатта жатып
оќиды. Арада шындыќќа
бергісіз небір оќиѓалар
μтті. Соныњ бєрін
тμзімділікпен жење білген
Ж±мак‰л Алматова 1953
жылы Ќостанайдаѓы ауыл-
шаруашылыќ техникумы-
на оќуѓа т‰седі.

Ж±мак‰л Алматова
Ќызбелге келін болып
т‰скенде аз ќиналѓан жоќ.
Ќалыњ орыстыњ ортасын-
да μскендіктен ќазаќшасы
шала болатын. Біраќ, ауыл
адамдарынан ‰йрене ж‰-
ріп, ‰лкен-кішініњ алѓы-
сын алады.

Жастайынан ењбекке
араласып, малдыњ со-
њында ж‰рген Ќабжан
атай мен Ж±мак‰л
єжейдіњ отасќандарына
биыл 63 жыл толып отыр.
Ќазіргі к‰ні Аманќараѓай
кентінде кенжесі Елжан
мен келіні Н±рг‰лдіњ
ќолында т±рып жатыр.
Балаларыныњ єрќайсы-
сы ‰йлі-баранды. ¤з ал-
дарына шањыраќ кμтер-
ген. Алтын алќалы ана
мен тыл ардагерініњ ‰йі
ќуанышќа толы. 14 бала-
дан тараѓан немере-

Ќымбат
       ДОСЖАНОВА

Жас кезінде отар-отар ќой баѓып, дала тμсінде

т‰леген жандардыњ бірі – Ќабжан Атымтаев. Б±л к‰ндері

85 жасќа келген аќсаќал атакєсіптіњ арќасында бала-

шаѓасын жеткізді. "Малдыњ жайын  баќќан білер" деген

бар емес пе. Ќызбелден шыќќан шопан, ќой

шаруашылыѓыныњ ќыр-сырын жаќсы біледі. ¤зі баќќан

ќойдыњ санын да єлі к‰нге жатќа айтады.

шμберелері ата-
єжесініњ ауылына
жиі барып т±рады.

"Балам – балым,
баламныњ баласы –
жаным" деп неме-
ресін еркелететін ата-
єже емес пе. Ќос
ќария екінші ±лдары
Ѓалымжаннан туѓан
немересі Балдырѓан-
ды бауырына салѓан
болатын.

– ‡ш жасымнан
ата-єжемніњ тєрбие-
сінде болдым. Екеуі-
ніњ сыйластыќтары

єлі к‰нге жарасып келеді.
Атамныњ мінезі ќатты
болѓанымен, жаны жо-
март. ¤з ісіне тиянаќты,
±ќыпты. Осы жасќа кел-
се де тыным таппайды.
Немерелеріне "оќысањ
адам, оќымасањ надан бо-
ласыњ" деп ‰немі айтып
отырады. Ќолы ќалт ете
ќалса кітап, газет-жур-
налдарды оќиды. Бес
уаќыт намазын ќаза ќыл-
май, ораза ±стады. Бертін
келе денсаулыѓы сыр бер-
ген соњ намазын ќойды.
Біраќ, діни кітаптарды
ќолына алып, ораза-айт
намаздарынан ќалмайды.
Єжем – тігінші. Ќашан
барсам да єжемніњ та-
маѓы дайын т±рады. Мені
мектепке апарѓан да ата-
єжем. Єріп ‰йреткен де
сол кісілер. Єлі к‰нге
дейін маѓан кμмектесіп,
ќарайласып т±рады, –
дейді немересі Балдыр-
ѓан.

Ќабжан атайдыњ газет-
журнал оќып, ел жања-
лыќтарын ќ±р жібер-
мейтінін балаларыныњ
бєрі жарыса айтады.
Ќария осыдан алты-жеті
жыл б±рын "Бармысыњ
бауырым" баѓдарламасы-
на хабарласып, Ж±мак‰л
єжейдіњ наѓашы ж±ртын
іздеп тапќан болатын.
Сμзіне берік, ісіне мыѓым
атайды немерелері де маќ-
тан т±тады.

СУРЕТТЕ: Ќабжан атай
мен Ж±мак‰л єжей не-
мерелері Ержанмен бір-
ге.

ЕСКЕ  АЛУ

Осыдан тура бір жыл б±рын отбасымыздыњ ас-
ќар тауы, балалардыњ арќа с‰йер бєйтерегі, неме-
ре, шμберелерініњ ардаќты атасы, асыл жар, абзал
азамат Жаќсылыќ Кєкім±лы μмірден μткен еді.
Тіршілікте адал ењбегімен, тура жолмен ж‰ріп, таѓ-
дырдыњ дегеніне кμніп, ±рпаѓыныњ болашаѓына
сеніп, елініњ тыныштыѓын, аѓайын-туыстыњ аман-
дыѓын тілеген азаматтыњ алды – пейіш, арты – кеніш,
жаны ж±маќта болсын деп тілейміз.

Келіпті міне, μмірдіњ таѓы бір к‰зі,
Аѓып т‰скелі μзіњніњ жарыќ ж±лдызыњ.
"Орнында бар – оњалар" деген ±лы сμз,
¤ркенін жайып келеді, Єке, ±л-ќызыњ.
Иє, тірі адам тіршілігін жасайды. Келешектен ‰міт к‰теді.
Еске алушы μмірлік серігі К‰лшатан, балалары, немере-шμбере-

лері, туыс-бауырлары, ќ±да жекжаттары.
*    *   *

¤мірден кеткеніне жыл толѓан  Жаќсылыќ єкемізді еске алып, ал-
даѓы сенбі, яѓни, 10 ќырк‰йек к‰ні, 12.00-де  Аманкелді селосыныњ
"¤тей" дємханасында ас береміз. Б±л фєниде араласып-ќ±ралас-
ќан, кμзі тірісінде сыйласќан жаны жаќын жандар ќол жайып, ќ±ран
оќып, еске алайыќ.

Еске алу

Биыл мерейлі мереке, Ел Тєуелсіздігініњ
25 жылдыѓы. Сондай-аќ, Торѓайдаѓы
±лт-азаттыќ кμтерілісіне ж‰з жыл.

"¤р Торѓай – ерлік мекені"
экспедициясы ќ±рылды

Тєуелсіздік –
біздіњ ењ басты
ќ ± н д ы л ы ѓ ы м ы з .
Ж‰здеген жылдар-
ѓа жалѓасќан та-
банды к‰рес, мыњ-
даѓан жандардыњ
ќанымен келген
ќ±нды жењіс. Азат-
тыќ жолындаѓы ар-
палыстардыњ ішін-
де 1916 жылѓы Торѓайдаѓы ±лт-
азаттыќ кμтерілістіњ алар орны
ерекше екені даусыз.  Осынау
¦лы Дала тμсін д‰бірлеткен ±лы
тарихи оќиѓаѓа бір ѓасыр μтсе
де, оныњ бар шындыѓы айты-
лып, єділ баѓасы берілді деу
ќиын. Кμтеріліске ќатысты
ењбектер мен зерттеу ж±мыста-
ры тек Кењес ‰кіметініњ кμзімен
жазылып келді. Соныњ салда-
рынан ±лт тарихына ќиянат жа-
салып, шындыќ б±рмаланды,
кей жаѓдайда оќиѓалар теріс
т‰сіндіріліп келді. Азаттыќ жо-
лында арпалысып, халыќ ‰шін
басын ќ±рбан еткен ерлердіњ
кμбі ескерусіз ќалды. Кμтеріліс-
шілер мен оныњ кμсемдерініњ
ењбегін ескеріп, тєуелсіз елдіњ
шынайы тарихы т±рѓысынан
лайыќты баѓасын беру – б‰гінгі
±рпаќтыњ абыройлы міндеті.
Бабалар ерлігі назардан тыс
ќалмауы тиіс.

Осы орайда, "¤р Торѓай ерлік
мекені" экспедициясы  жолѓа
шыќќалы отыр. Идея  бастама-
шы єрі ±йымдастырушысы  –
"Torgay expedition" тобыныњ ын-
талылары. Єрине, топтыњ маќ-
саты тарихты ќайта жазу, неме-
се жањалыќ ашу емес, кешегі
шайќас μткен орындарѓа барып
таѓзым ету. Кешегі елдік пен
ерлік сынѓа т‰скен сындарлы
сєтте, бабалардан жалѓасќан

жауынгерлік рухтыњ
ќанымыздан μшпе-
генін дєлелдеп, ту
кμтерген сардарѓа ер-
ген сарбаздардыњ кμ-
зін кμрген ќарттар ел
ішінде єлі де баршы-
лыќ. Шежіре ќария-
лармен кездесіп, б±-
рыннан бар мєлімет-
терді жањѓыртып, тыњ

деректер жинау жоспарда. Экс-
педиция ќ±рамында ѓалымдар,
μлкетанушылар, ќоѓам белсен-
ділері, журналистер мен бло-
герлер бар.

Экспедиция ќырк‰йек айы-
ныњ 11-і к‰ні Арќалыќ ќаласы-
нан аттанады. Аптаѓа созылатын
сапар барысында тарихи мањы-
зы зор отыздан астам нысанѓа ат
басын тіремек. Аралайтын аумаќ
орасан. Арќалыќ, Аманкелді,
Жанкелдин аудандары кμлемін-
дегі Алуа, ‡рпек, Ќ±мкешу, Бай-
ѓабыл, Ќабырѓа, Кμкалат, Татыр,
Тєуіш, Шеген ауылдарына соѓу
кμзделген. Ардаќты бабалар-
дыњ басына ќ±ран оќып, Єбдіѓа-
пар ханныњ ќаны тμгілген Зєуре
ќопасы мен Кейкі туѓан Байт±-
маѓа белгі  ќойылмаќ. Жєне
м±ныњ бєрі ±лтжанды азаматтар-
дыњ демеушілігімен ж‰зеге асып
отырѓанын айта кету керек. Б±л
да ынталы топтыњ Тєуелсіздікке,
тμл тарихымызды тануѓа ќосќан
тамшыдай ‰лесі.

¦лттыњ ±лы перзенттерін ту-
дырѓан текті Торѓай тєрбие мен
таѓылымныњ ќайнары, тарихтыњ
терењ кμмбесі. ¦лы мекенніњ та-
нылмаѓан ќырлары, ашылмаѓан
сырлары жетерлік. Осы орайда,
"Тorgay expedition" ынталы тобы
– ¦лы Даланыњ бір бμлшегі
Торѓай атырабын аралауды
дєст‰рге айналдырмаќ ниетте.

Еске алу
 Адам μмірі ќамшыныњ сабындай деген рас екен.

Асќар таудай болѓан єкемізді, с‰йеніш болѓан адал
жар, біреуімізге бауыр МЫРЗАБАЕВ Т‰гелдіњ орта-
мыздан кеткеніне де бір жылѓа жуыќ уаќыт μтіпті. Ар-
тында ќалѓан ±рпаќтары саѓынышпен еске алады.
Жатќан жері жайлы, топыраѓы торќалы болсын деп
д±ѓа-тілек тілейміз.

Жыл μтті асќар тауымыз ќ±лаѓалы,
Жыл μтті анам іздеп жылаѓалы.
Єр к‰німіз саѓынышпен μткенімен
Ж‰регіміз єке деп соѓады єлі.
Жыл μтті, бейнењді біз, саѓындыќ,
Алладан с±рап ќайырын, жаќсылыѓына жалындыќ.
Алдыњ бейіш, артыњ н±р, шапаѓатыњ тисін деп,
Д±ѓа ќылып μзіње, таѓдырѓа біз де баѓындыќ.
Еске алушылар: ж±байы Сєуле, балалары Арман-Н±рг‰л, Жас±лан-Эль-

мира, Асќарбек-Рита, Н±рлан-Мария, Ержан, немерелері, жиендері, бал-
дыздары, бажалары, ќ±да-ќ±даѓилары.

* * *
Туыстар мен жора-жолдастарды, таныстарды 8 ќазан, саѓат 12.00 "Харь-

ков" кафесіне бір жылдыќ асына шаќырамыз.
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2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Бюджет кодексінің 106,108-баптарына сәйкес Қостанай 
облыстық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

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

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

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

1) кірістер – 153737632,4 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 6359215,0 мың теңге;  
салықтық емес түсімдер бойынша – 558964,6 мың 

теңге;  
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер бойынша 

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

теңге;    
2) шығындар –  153964529,1 мың теңге;  

3) таза бюджеттiк кредиттеу – 7238355,6 мың теңге, 
оның iшiнде:  

бюджеттiк кредиттер –  8314190,0 мың теңге;  
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 1075834,4 мың теңге;    
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 

– 277920,0 мың теңге, оның iшiнде:  
қаржы активтерiн сатып алу –277920,0 мың теңге;     
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -7743172,0 мың 

теңге;        
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) – 7743172,0 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 1, 2-қосымшалары осы шешімнің 

1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.    
2. Осы шешім 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап қол-

данысқа енгізіледі.
Сессия төрайымы Д.Қосмұхамбетова 

Қостанай облыстық мәслихатының  
хатшысы С.Ещанов

Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік 
тіркеудің тізіліміне 2016 жылғы 19 тамыздағы №6586 
болып  енгізілді.

Қостанай облыстық мәслихатының 2016 жылғы 17 тамыздағы  №64 шешімі 

Мәслихаттың  2015  жылғы  11   желтоқсандағы №467  
«Қостанай облысының 2016-2018 жылдарға арналған облыстық  

бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы       

Мәслихаттың
2016 жылғы 17 тамыздағы №64
шешіміне 1 - қосымша

Мәслихаттың
2015 жылғы 11 желтоқсандағы №467
шешіміне 1 - қосымша

     
Қостанай облысының 2016 жылға арналған облыстық бюджеті

Санаты
           Сыныбы
                     Iшкi сыныбы

Сомасы, 
мың теңге

Атауы
I. Кірістер 153 737 632,4

1 Салықтық түсімдер 6 359 215,0
01 Табыс салығы 747 957,0

2 Жеке табыс салығы 747 957,0
03 Әлеуметтік салық 588 030,0

1 Әлеуметтік салық 588 030,0
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5 023 228,0

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 5 022 075,0
4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1 153,0

2 Салықтық емес түсiмдер 558 964,6
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 91 464,6

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 26 329,0
3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтер 11 957,0
4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне кірістер 1 270,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 44 569,0
6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 1 144,0
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 6 195,6

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің 
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 3 120,0

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекемелердің 
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 3 120,0

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

55,0

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

55,0

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

276 794,0

1

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

276 794,0

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

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

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

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

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 123 025 054,0

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 123 025 054,0

Функционалдық топ
             Кiшi функция
                      Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
                                     Бағдарлама

Сомасы, 
мың теңге

Атауы
II. Шығындар 153 964 529,1

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 373 948,9

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 
атқарушы және басқа органдар 1 213 646,1

110 Облыс мәслихатының аппараты 56 151,1
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  55 051,1
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

120 Облыс әкімінің аппараты 909 875,3
001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 678 933,9
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  135 043,4

009 Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық 
округтердің әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу 17 259,0

013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 78 639,0
282 Облыстың тексеру комиссиясы 247 619,7

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 230 666,2

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 16 953,5
2 Қаржылық қызмет 2 938 951,2

257 Облыстың қаржы басқармасы 2 904 963,1

001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 165 904,9

009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден 
кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 4 872,0

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 463,2
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы  трансферттер 2 731 723,0

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 33 988,1

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 31 671,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 317,0
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 164 096,5

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 164 096,5

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

154 896,5

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4 200,0

061
Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның 
ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және 
бағалау

5 000,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 57 255,1
269 Облыстың дін істері басқармасы 57 255,1

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 21 891,1

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

02 Қорғаныс 147 168,1
1 Әскери мұқтаждар 83 584,0

120 Облыс әкімінің аппараты 83 584,0
010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 46 185,0

011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық 
қорғаныс 37 399,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 63 584,1

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

63 584,1

002 Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелерінің күрделі шығыстары 39 130,7

004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою 16 453,4

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 8 000,0
03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 092 593,1

1 Құқық қорғау қызметi 6 061 755,1
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 6 061 755,1

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

5 455 126,3

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 4 632,0
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  439 946,8

013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 
қызметтері 63 755,0

014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 51 876,0
015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 42 519,0

024 Дағдарыстық жағдай қаупі төнген және туындаған кезде іс-қимылдар 
бойынша оқу-жаттығу жүргізу 3 900,0

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 30 838,0
120 Облыс әкімінің аппараты 30 838,0

015
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

30 838,0

04 Бiлiм беру 15 537 300,4
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 4 621 233,0

261 Облыстың білім басқармасы 3 954 536,0

027
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырыстарын іске асыруға аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

3 954 536,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 666 697,0

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

666 697,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 560 661,4
261 Облыстың білім басқармасы 1 904 055,6

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 384 454,9

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 
жалпы білім беру 519 600,7

271 Облыстың құрылыс басқармасы 133 728,0

079
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салуға 
және реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттерi

133 728,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 522 877,8
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 522 877,8

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 7 284 057,3
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 288 892,2

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау 288 892,2

261 Облыстың білім басқармасы 6 995 165,1
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 6 995 165,1

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 2 000,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 000,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 2 000,0
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 1 069 348,7

261 Облыстың білім басқармасы 1 069 348,7

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 129 931,0

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 
ақпараттандыру 26 136,6

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 9 904,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу 242 344,0

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

69 972,1

029 Әдістемелік жұмыс 34 846,6

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 52 052,5

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 504 161,9
05 Денсаулық сақтау 30 331 063,2

2 Халықтың денсаулығын қорғау 1 450 793,1
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 376 434,4

005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 
құрамдауыштары мен препараттарын өндіру 849 522,6

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 390 365,2
007 Салауатты өмір салтын насихаттау 136 546,6

271 Облыстың құрылыс басқармасы 74 358,7
038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау 74 358,7

3 Мамандандырылған медициналық көмек 10 805 227,6
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 10 805 227,6

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

4 393 726,6

019 Туберкулезбен ауыратын науқастарды туберкулезге қарсы 
препараттармен қамтамасыз ету 480 419,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 
қамтамасыз ету 916 917,0

021 Онкогематологиялық науқастарды химия препараттарымен 
қамтамасыз ету 287 755,0

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

611 596,0

7 қыркүйек 2016 жыл



7
026 Гемофилиямен ауыратын науқастарды қанды ұйыту факторларымен 

қамтамасыз ету 523 544,0

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

1 180 485,0

036 Жіті миокард инфаркті бар науқастарды  тромболитикалық 
препараттармен қамтамасыз ету  39 822,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 2 370 963,0

4 Емханалар 15 606 539,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 15 606 539,0

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

770 137,3

038 Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
скринингтік зерттеулер  жүргізу 294 755,0

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

14 135 145,7

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

406 501,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 859 926,4
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 859 926,4

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

794 400,8

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 65 525,6
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 1 608 577,1

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 608 343,9

001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 149 710,1

008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы 
күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыру 433 215,2

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 110 486,2

016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 
жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 18 277,0

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 34 272,0
033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары 862 383,4

271 Облыстың құрылыс басқармасы 233,2

083
Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде ауылдық елді 
мекендерде орналасқан дәрігерлік амбулаториялар және фельдшерлік-
акушерлік пункттерді салу

233,2

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 672 689,2
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 2 913 558,6

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 1 947 780,2

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

660 142,1

013

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

836 188,4

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек 
балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 144 286,2

015

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

280 601,5

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

26 562,0

261 Облыстың білім басқармасы 950 039,0

015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру 907 241,4

037 Әлеуметтік сауықтандыру 42 797,6
271 Облыстың құрылыс басқармасы 15 739,4

039 Әлеуметтік қамтамасыз ету объектілерін салу және реконструкциялау 15 739,4
2 Әлеуметтiк көмек 230 723,6

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 230 723,6

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 230 723,6

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер 528 407,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 421 430,9

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

126 093,0

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

017
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарын енгізуге 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер)

25 403,0

018 Үкіметтік емес ұйымдарға мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыру 23 194,0

044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 1 567,0

045

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

202 952,0

053 Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру 
және келтіру бойынша қызмет көрсету 14 898,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 4 430,4

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 21 793,5
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 35 792,0

077
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға 
арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру

35 792,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 11 385,0

045

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

11 385,0

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 59 799,1

001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 58 699,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 8 588 905,4

1 Тұрғын үй шаруашылығы 3 924 478,8
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 7 116,0

047 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 7 116,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 12 319,0

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

12 319,0

261 Облыстың білім басқармасы 233 516,0

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

226 754,0

064 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 6 762,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 61 731,3

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

44 776,0

016 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 16 955,3

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 83 864,0

021
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» шеңберінде қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамытуға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

83 864,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 3 445 704,5

014
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

272 934,0

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

3 172 770,5

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 22 458,0

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

22 458,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 57 770,0

009
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»  шеңберінде қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамытуға  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

57 770,0

2 Коммуналдық шаруашылық 4 664 426,6
271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 596 238,8

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

1 596 238,8

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 3 068 187,8

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

89 238,1

004 Елдi мекендердi газдандыру 291 724,7

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

741 534,0

014 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық 
шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері 975 415,0

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

699 632,0

113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысалы трансферттер 270 644,0
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 6 635 308,0

1 Мәдениет саласындағы қызмет 1 290 346,0
262 Облыстың мәдениет басқармасы 1 290 346,0

001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 65 766,1

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 90 561,2

005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз 
ету 286 299,2

007 Театр және музыка өнерін қолдау 784 314,0
011 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  3 348,7

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 13 823,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  трансферттер 46 233,8
2 Спорт 4 217 742,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 2 855,2
017 Cпорт объектілерін дамыту 2 855,2

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 4 214 886,8

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 65 507,1

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 21 298,0

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

3 395 288,4

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттiк мекемелердiң және 
ұйымдардың күрделi шығыстары 8 942,1

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 722 751,2
3 Ақпараттық кеңiстiк 938 336,6

259 Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы 326 785,1

001 Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 28 142,1

002 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 293 573,0
005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 3 970,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 287 390,8
008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 287 390,8

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 247 121,6
007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  247 121,6

264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 77 039,1

001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер  43 825,1

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 32 114,0
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

4 Туризм 6 250,8

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 6 250,8

021 Туристік қызметті реттеу 6 250,8

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 
жөнiндегi өзге де қызметтер 182 632,6

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 121 329,5

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 120 229,5

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 61 303,1

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 27 636,1
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 32 567,0

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану 1 833 679,0
1 Отын және энергетика 758 358,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 758 358,0

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

10 174,0

081 Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты 
суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу 748 184,0
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8
9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы 

өзге де қызметтер 1 075 321,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 1 075 321,0

071 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1 075 321,0

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

24 914 491,1

1 Ауыл шаруашылығы 23 753 972,2
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 23 643 192,1

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 165 308,1

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 367 549,0
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

014 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша 
көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 350,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 276,0

020

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

4 140 483,0

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

6 235 000,0

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және 
себу сапаларын анықтау 119 041,0

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

5 951,0

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 490 000,0

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

355 374,0

050 Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі 
көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 909 947,0

053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, 
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 5 273 988,0

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

35 400,0

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

5 538 425,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 110 780,1

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 78 405,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

030

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

31 275,0

2 Су шаруашылығы 3 410,9

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 3 410,9

003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 3 410,9

3 Орман шаруашылығы 803 798,1

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 803 798,1

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 785 794,1
006 Жануарлар дүниесін қорғау 18 004,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 138 985,7

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 138 985,7

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 89 954,3

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 37 502,8
013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 300,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары 1 380,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 7 848,6
6 Жер қатынастары 99 283,2

251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 53 476,1

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 52 376,1

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы 45 807,1

001 Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 44 707,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және 
жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 115 041,0

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

719 Облыстың ветеринария басқармасы 100 033,0

028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер 3 270,0

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

96 763,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 266 495,3
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 266 495,3

271 Облыстың құрылыс басқармасы 157 751,1

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 55 623,1

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары  1 841,0
114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму трансферттері 100 287,0

272 Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы 55 195,1

001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 46 095,1

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 8 000,0

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 53 549,1

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 52 449,1

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
12 Көлiк және коммуникация 7 517 429,4

1 Автомобиль көлiгi 4 624 889,6
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 4 624 889,6

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 320 131,9
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 730 831,4

007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік 
инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 2 242 000,4

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін 
күрделі және орташа жөндеу 331 925,9

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 2 892 539,8
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 2 892 539,8

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 59 122,8

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 134 755,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысалы трансферттер 2 698 662,0
13 Басқалар 23 992 605,6

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 4 437 034,1

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 2 444 741,0

005 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау 30 000,0

007 Мемлекеттік инвестициялық саясаты іске асыруға «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ-ға кредит беру 150 000,0

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

2 039 471,0

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

225 270,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 992 293,1

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

1 992 293,1

9 Басқалар 19 555 571,5
257 Облыстың қаржы басқармасы 19 135 700,0

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 131 578,0

048
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерiне 
мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 
берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

1 250 550,0

055

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

11 778 198,0

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

5 975 374,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 113 417,2

003

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

113 417,2

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 106 454,3

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

105 354,3

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 100,0
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 200 000,0

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

200 000,0

14 Борышқа  қызмет көрсету 1 327,6
1 Борышқа  қызмет көрсету 1 327,6

257 Облыстың қаржы басқармасы 1 327,6

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

1 327,6

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

257 Облыстың қаржы басқармасы 20 059 524,8
007 Субвенциялар 19 808 714,0

011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару 156 489,9

017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді 
қайтару 2 635,0

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

85 776,0

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

5 909,9

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 7 238 355,6
Бюджеттік кредиттер 8 314 190,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 283 000,0

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер 1 283 000,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 1 283 000,0

006 Жұмыспен қамту 2020 жол картасы  шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 1 283 000,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6 384 991,0
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6 384 991,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 2 330 772,0

009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру 2 330 772,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 4 054 219,0

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

4 054 219,0

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

477 225,0

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

007 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 
атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер 477 225,0

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

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 168 974,0

069 Моноқалаларда, кіші қалаларда және ауылдық елді мекендерде 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 168 974,0

Санаты
          Сыныбы
                     Iшкi сыныбы
                                  Ерекшелігі

Сомасы, 
мың теңге

Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 075 834,4
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 075 834,4

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 1 075 834,4
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 901 652,0
2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 174 182,4

ІV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 277 920,0
Қаржы активтерін сатып алу 277 920,0

13 Басқалар 277 920,0
9 Басқалар 277 920,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 127 920,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту 127 920,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 150 000,0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту 150 000,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -7 743 172,3
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 7 743 172,3

7 қыркүйек 2016 жыл
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Мәслихаттың
2016 жылғы 17 тамыздағы №64
шешіміне 2 - қосымша

Мәслихаттың
2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 467
шешіміне 2 - қосымша

     
Қостанай облысының 2017 жылға арналған облыстық бюджеті

Санаты
            Сыныбы
                       Iшкi сыныбы

Сомасы, 
мың теңге

 Атауы
I. Кірістер 96 938 431,1

1 Салықтық түсімдер 8 100 726,1
05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 8 100 726,1

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 8 099 492,1
4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1 234,0

2 Салықтық емес түсiмдер 283 088,0
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 91 238,0

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 28 172,0

3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне 
дивидендтер 12 794,0

4 Мемлекет меншігінде тұрған, заңды тұлғалардағы қатысу үлесіне 
кірістер 1 359,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 47 689,0
6 Бюджет қаражатын банк шоттарына орналастырғаны үшін сыйақылар 1 224,0

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

3 338,0

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

3 338,0

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

59,0

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

59,0

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

636,0

1

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

636,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 817,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 187 817,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 10 465,0
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 10 465,0

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 10 465,0
4 Трансферттердің түсімдері 88 544 152,0

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферттер 22 789 817,0
2 Аудандық (қалалық) бюджеттерден трансферттер 22 789 817,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 65 754 335,0

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 65 754 335,0

Функционалдық топ
            Кiшi функция
                       Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
                                 Бағдарлама

Сомасы, 
мың теңге

Атауы
II. Шығындар 96 938 431,1

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 1 393 387,0

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 
атқарушы және басқа органдар 1 033 484,0

110 Облыс мәслихатының аппараты 50 401,0
001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер  50 401,0

120 Облыс әкімінің аппараты 805 645,0
001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 713 922,0
013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету 91 723,0

282 Облыстың тексеру комиссиясы 177 438,0

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер 177 438,0

2 Қаржылық қызмет 179 370,0
257 Облыстың қаржы басқармасы 156 507,0

001 Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 150 766,0

009 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден 
кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 5 741,0

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 22 863,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20 810,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 053,0
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 129 183,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 129 183,0

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

129 183,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 51 350,0
269 Облыстың дін істері басқармасы 51 350,0

001 Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 22 155,0

005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 29 195,0
02 Қорғаныс 116 118,0

1 Әскери мұқтаждар 77 893,0
120 Облыс әкімінің аппараты 77 893,0

010 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 48 412,0

011 Аумақтық қорғанысты даярлау және облыс ауқымдағы аумақтық 
қорғаныс 29 481,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 38 225,0

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

38 225,0

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

004 Облыс ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды 
жою 29 850,0

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6 270 437,0
1 Құқық қорғау қызметi 6 270 437,0

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер 
органы 6 270 437,0

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

6 103 617,0

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 4 956,0

013 Белгілі тұратын жері және құжаттары жоқ адамдарды орналастыру 
қызметтері 57 022,0

014 Әкімшілік тәртіппен тұтқындалған адамдарды ұстауды ұйымдастыру 59 691,0

015 Қызметтік жануарларды ұстауды ұйымдастыру 45 151,0
04 Бiлiм беру 9 310 864,0

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 347 071,0
271 Облыстың құрылыс басқармасы 347 071,0

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

347 071,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2 284 512,0
261 Облыстың білім басқармасы 1 745 976,0

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру 1 228 071,0

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға 
жалпы білім беру 517 905,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 538 536,0
006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 538 536,0

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 5 677 391,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 217 226,0

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 217 226,0

261 Облыстың білім басқармасы 5 460 165,0
024 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 5 460 165,0

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 107 168,0
252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы ішкі істер органы 96 704,0

007 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 96 704,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 10 464,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау 10 464,0
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 894 722,0

261 Облыстың білім басқармасы 894 722,0

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 124 406,0

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 
ақпараттандыру 23 527,0

005 Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-
әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу 11 232,0

007 Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-
шараларды және конкурстар өткізу 289 897,0

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

52 064,0

029 Әдістемелік жұмыс 38 333,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы  
трансферттер 355 263,0

05 Денсаулық сақтау 10 186 619,0
2 Халықтың денсаулығын қорғау 1 377 472,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 377 472,0

005 Жергілікті денсаулық сақтау ұйымдары үшін қанды, оның 
құрамдауыштары мен препараттарын өндіру 875 638,0

006 Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету 366 719,0
007 Салауатты өмір салтын насихаттау 135 115,0

3 Мамандандырылған медициналық көмек 5 412 143,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 5 412 143,0

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

4 832 995,0

020 Диабетпен ауыратын науқастарды диабетке қарсы препараттармен 
қамтамасыз ету 226 264,0

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

120 950,0

046 Онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде медициналық көмек көрсету 231 934,0

4 Емханалар 1 966 214,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 966 214,0

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

760 589,0

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

964 628,0

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

240 997,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 982 165,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 982 165,0

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

912 390,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары 69 775,0
9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 448 625,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 448 625,0

001 Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы  мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 130 308,0

008 Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру 169 129,0

013 Патологоанатомиялық ашып тексеруді жүргізу 98 888,0

016 Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және 
жеңілдетілген жол жүрумен қамтамасыз ету 19 557,0

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер 30 743,0
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 3 366 795,0

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 2 832 086,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 1 899 445,0

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

650 638,0

013

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

842 331,0

014 Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек 
балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету 139 086,0

015

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

267 390,0

261 Облыстың білім басқармасы 932 641,0

015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру 892 704,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 39 937,0
2 Әлеуметтiк көмек 335 115,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 335 115,0

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 335 115,0

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер 199 594,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 147 220,0

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

143 513,0

7 қыркүйек 2016 жыл
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044 Жергілікті деңгейде көші-қон іс-шараларын іске асыру 3 707,0

270 Облыстың еңбек инспекциясы бойынша басқармасы 52 374,0

001 Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 52 374,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 770 024,8
1 Тұрғын үй шаруашылығы 7 240 980,8

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 
басқармасы 53 445,0

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

53 445,0

261 Облыстың білім басқармасы 3 935 682,0

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

3 395 758,0

064 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы» бойынша қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеу 539 924,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 461 748,0

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

461 748,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 2 374 344,8

014
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және 
(немесе) салуға, реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері 

599 918,0

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

1 774 426,8

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы 415 761,0

009
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
«Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»  шеңберінде қалаларды және 
ауылдық елді мекендерді дамытуға  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

415 761,0

2 Коммуналдық шаруашылық 4 529 044,0
271 Облыстың құрылыс басқармасы 332 408,0

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

332 408,0

279 Облыстың энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы 4 196 636,0

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

75 719,0

004 Елдi мекендердi газдандыру 2 118 747,0

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

1 281 560,0

014 Аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне коммуналдық 
шаруашылықты дамытуға арналған нысаналы даму трансферттері 422 339,0

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

298 271,0

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 4 187 159,0
1 Мәдениет саласындағы қызмет 1 040 075,0

262 Облыстың мәдениет басқармасы 1 040 075,0

001 Жергiлiктi деңгейде мәдениет саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 53 024,0

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 79 939,0

005 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз 
ету 226 964,0

007 Театр және музыка өнерін қолдау 680 148,0
2 Спорт 2 057 927,0

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

001 Жергіліктті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 57 765,0

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 26 777,0

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

1 831 235,0

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер 142 150,0

3 Ақпараттық кеңiстiк 863 431,0
259 Облыстың архивтер және құжаттама басқармасы 271 114,0

001 Жергілікті деңгейде архив ісін басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 27 106,0

002 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 244 008,0
262 Облыстың мәдениет басқармасы 236 240,0

008 Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету 236 240,0
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 284 558,0

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер  284 558,0
264 Облыстың тілдерді дамыту басқармасы 71 519,0

001 Жергілікті деңгейде тілдерді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер  36 545,0

002 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 34 974,0
4 Туризм 9 256,0

266 Облыстың кәсiпкерлiк және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 9 256,0

021 Туристік қызметті реттеу 9 256,0

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру 
жөнiндегi өзге де қызметтер 216 470,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 115 659,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер 115 659,0

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi жөніндегі басқармасы 100 811,0
001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру жөніндегі қызметтер 28 932,0
005  Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 71 879,0

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

19 913 345,0

1 Ауыл шаруашылығы 18 977 563,0
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 18 907 183,0

001 Жергілікте деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 130 046,0

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 393 274,0

014 Ауыл шаруашылығы таурларын өндірушілерге су жеткізу бойынша 
көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 445,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 575,0

020

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

5 550 202,0

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

4 583 880,0

045 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу 
сапаларын анықтау 89 924,0

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

1 017,0

047 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 4 363 620,0

053 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, 
асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 3 789 200,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 70 380,0

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 37 193,0

030

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

33 187,0

3 Орман шаруашылығы 711 225,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 711 225,0

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсiру 695 852,0
006 Жануарлар дүниесін қорғау 15 373,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 157 550,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 157 550,0

001 Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 84 045,0

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 73 505,0
6 Жер қатынастары 47 448,0

251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 47 448,0

001 Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 47 448,0

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және 
жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 19 559,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 16 059,0
019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер 16 059,0

719 Облыстың ветеринария басқармасы 3 500,0

028 Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды 
тасымалдау бойынша көрсетілетін қызметтер 3 500,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 133 619,0
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 133 619,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 57 502,0

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер 57 502,0

272 Облыстың сәулет және қала құрылысы басқармасы 70 371,0

001 Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 36 732,0

113 Жергiлiктi бюджеттерден берiлетiн ағымдағы нысаналы трансферттер 33 639,0
724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 5 746,0

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 5 746,0

12 Көлiк және коммуникация 7 408 167,0
1 Автомобиль көлiгi 7 198 854,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 7 198 854,0
002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 480 483,0
003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1 807 955,0

007 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттеріне көлік 
инфрақұрылымын дамытуға  берілетін нысаналы даму трансферттері 1 851 160,0

025 Облыстық автомобиль жолдарын және  елді-мекендердің көшелерін 
күрделі және орташа жөндеу 2 059 256,0

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 209 313,0
268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 209 313,0

001 Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 53 764,0

005 Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау 155 549,0

13 Басқалар 1 421 607,3
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 897 796,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 897 796,0

051 «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамыту 897 796,0

9 Басқалар 523 811,3
257 Облыстың қаржы басқармасы 144 419,0

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының резервi 144 419,0
258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы 140 789,3

003

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

131 259,0

008 Жаңа бастамаларға арналған шығыстар 9 530,3

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық даму 
басқармасы 94 655,0

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

94 655,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 55 748,0

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

55 748,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 88 200,0

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

88 200,0

14 Борышқа  қызмет көрсету 95,0
1 Борышқа  қызмет көрсету 95,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 95,0

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

95,0

15 Трансферттер 21 460 194,0
1 Трансферттер 21 460 194,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 21 460 194,0
007 Субвенциялар 21 460 194,0

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 1 529 699,0
Бюджеттік кредиттер 1 889 058,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 603 000,0

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер 603 000,0

266 Облыстың кәсіпкерлік және индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 603 000,0

006 «Жұмыспен қамту 2020 жол картасы»  шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 603 000,0

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 286 058,0
1 Тұрғын үй шаруашылығы 1 286 058,0

271 Облыстың құрылыс басқармасы 1 286 058,0

009 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын 
үй жобалауға және салуға кредит беру 1 286 058,0

Санаты
             Сыныбы
                       Iшкi сыныбы
                                  Ерекшелігі

Сомасы, 
мың теңге

Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0
5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0
1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 359 359,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -1 529 699,0
VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 529 699,0

7 қыркүйек 2016 жыл
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В соответствии со статьями 106, 108 Бюджетного кодекса 
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года  Костанайский  
областной маслихат РЕШИЛ:

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

 пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2016-

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

1) доходы – 153737632,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям –6359215,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 558964,6 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала –9780,0 

тысяч тенге;
поступлениям трансфертов –146809672,8 тысячи 

тенге; 
2) затраты –153964529,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –  7238355,6 тысячи 

тенге,  в том числе: 

бюджетные кредиты –  8314190,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1075834,4 тысячи 

тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 

277920,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 277920,0 тысяч 

тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7743172,0 тысячи 

тенге;
6) финансирование дефицита  (использование профици-

та) бюджета – 7743172,0 тысячи тенге.»;
приложения 1, 2 к вышеуказанному решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему 
решению.

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

Председатель  сессии Д. Космухамбетова
Секретарь Костанайского

областного маслихата С. Ещанов.
.
Зарегистрировано в реестре государственной 

регистрации нормативных правовых актов 19 
августа 2016 г. под №6586.

Решение Костанайского областного маслихата №64 от 17 августа 2016 г.

О внесении изменений в решение маслихата 
от 11 декабря 2015 года №467 «Об областном бюджете 

Костанайской области  на 2016-2018 годы»      

Приложение 1
к решению маслихата 
от 17 августа  2016 года №64

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

Областной бюджет Костанайской области на 2016 год

Категория
             Класс
                      Подкласс

Сумма, 
тысяч тенге 

 Наименование
I. Доходы 153737632,4

1 Налоговые поступления 6359215,0
01 Подоходный налог 747957,0

2 Индивидуальный подоходный налог 747957,0
03 Социальный налог 588030,0

1 Социальный налог 588030,0
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5023228,0

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 5022075,0

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности 1153,0

2 Неналоговые поступления 558964,6
01 Доходы от государственной собственности 91464,6

1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 26329,0

3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся  в 
государственной собственности 11957,0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в 
государственной собственности 1270,0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности 44569,0

6 Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах 1144,0
7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 6195,6

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 3120,0

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 3120,0

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

55,0

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

55,0

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

276794,0

1

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

276794,0

06 Прочие неналоговые поступления 187531,0
1 Прочие неналоговые поступления 187531,0

3 Поступления от продажи основного капитала 9780,0

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 9780,0

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 9780,0

4 Поступления  трансфертов 146809672,8
01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 23784618,8

2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 23784618,8
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 123025054,0

1 Трансферты из республиканского бюджета 123025054,0

Функциональная группа
            Функциональная подгруппа
                       Администратор бюджетных программ
                                 Программа

Сумма,  
тысяч тенге

Наименование
II. Затраты 153964529,1

01 Государственные услуги общего характера 4373948,9

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 
общие функции  государственного управления 1213646,1

110 Аппарат маслихата области 56151,1
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 55051,1
003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

120 Аппарат акима области 909875,3
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 678933,9
004 Капитальные расходы государственного органа 135043,4

009 Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного 
значения, сел, поселков, сельских округов 17259,0

013 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области 78639,0
282 Ревизионная комиссия области 247619,7

001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области 230666,2
003 Капитальные расходы государственного органа 16953,5

2 Финансовая  деятельность 2938951,2
257 Управление финансов области 2904963,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения 
местного бюджета и управления коммунальной собственностью 165904,9

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

4872,0

013 Капитальные расходы государственного органа 2463,2
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 2731723,0

718 Управление государственных закупок области 33988,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
государственных закупок на местном уровне 31671,1

003 Капитальные расходы государственного органа 2317,0
5 Планирование и статистическая деятельность 164096,5

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 164096,5

001
Услуги по реализации государственной политики в области 
формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования

154896,5

005 Капитальные расходы государственного органа 4200,0

061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций 
и государственно-частного партнерства, в том числе концессии 5000,0

9 Прочие государственные услуги общего характера 57255,1
269 Управление по делам религий области 57255,1

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной 
деятельности на местном уровне 21891,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 34264,0

02 Оборона 147168,1
1 Военные нужды 83584,0

120 Аппарат акима области 83584,0
010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 46185,0

011 Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона 
областного масштаба 37399,0

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 63584,1

287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

63584,1

002 Капитальные расходы территориального органа и подведомственных 
государственных учреждений 39130,7

004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 
масштаба 16453,4

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 8000,0

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-
исполнительная деятельность 6092593,1

1 Правоохранительная деятельность 6061755,1

252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного 
бюджета 6061755,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения 
охраны общественного порядка и безопасности на территории области 5455126,3

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка 4632,0
006 Капитальные расходы государственного органа 439946,8

013 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  
жительства и документов 63755,0

014 Организация  содержания лиц, арестованных в административном 
порядке 51876,0

015 Организация содержания служебных животных 42519,0

024 Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной 
ситуации 3900,0

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 30838,0
120 Аппарат акима области 30838,0

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

30838,0

04 Образование 15537300,4
1 Дошкольное воспитание и обучение 4621233,0

261 Управление образования области 3954536,0

027
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного 
значения) на реализацию государственного образовательного заказа в 
дошкольных организациях образования

3954536,0

271 Управление строительства области 666697,0

007
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на строительство и реконструкцию объектов 
дошкольного воспитания и обучения

666697,0

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2560661,4
261 Управление образования области 1904055,6

003 Общеобразовательное обучение по специальным образовательным 
учебным программам 1384454,9

006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 519600,7

271 Управление строительства области 133728,0

079
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на строительство и реконструкцию объектов  
начального, основного среднего и общего среднего образования

133728,0

285 Управление физической культуры и спорта области 522877,8
006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 522877,8

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 7284057,3
253 Управление здравоохранения области 288892,2

043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования 288892,2

261 Управление образования области 6995165,1

024 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального образования 6995165,1

5 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 2000,0
253 Управление здравоохранения области 2000,0

003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 2000,0
9 Прочие услуги в области образования 1069348,7

261 Управление образования области 1069348,7

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области образования 129931,0

004 Информатизация системы образования в областных государственных 
учреждениях образования 26136,6

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 
для областных государственных учреждений образования 9904,0

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба 242344,0

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

69972,1

029 Методическая работа 34846,6

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 52052,5

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 504161,9
05 Здравоохранение 30331063,2

2 Охрана здоровья населения 1450793,1
253 Управление здравоохранения области 1376434,4

005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных 
организаций здравоохранения 849522,6

006 Услуги по охране материнства и детства 390365,2
007 Пропаганда здорового образа жизни 136546,6

271 Управление строительства области 74358,7
038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения 74358,7

3 Специализированная медицинская помощь 10805227,6
253 Управление здравоохранения области 10805227,6

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

4393726,6

019 Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными 
препаратами 480419,0

020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими 
препаратами 916917,0

021 Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами 287755,0
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022
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической 
почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными 
заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных 
после трансплантации органов

611596,0

026 Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией 523544,0

027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

1180485,0

036 Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым 
инфарктом миокарда 39822,0

046 Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 2370963,0

4 Поликлиники 15606539,0
253 Управление здравоохранения области 15606539,0

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

770137,3

038 Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи 294755,0

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

14135145,7

045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях 
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения 406501,0

5 Другие виды медицинской помощи 859926,4
253 Управление здравоохранения области 859926,4

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

794400,8

029 Областные базы спецмедснабжения 65525,6
9 Прочие услуги в области здравоохранения 1608577,1

253 Управление здравоохранения области 1608343,9

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области здравоохранения 149710,1

008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан 433215,2

013 Проведение патологоанатомического вскрытия 110486,2

016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы 
населенного пункта на лечение 18277,0

018 Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения 34272,0
033 Капитальные расходы медицинских  организаций здравоохранения 862383,4

271 Управление строительства области 233,2

083
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских 
пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках 
Дорожной карты занятости 2020

233,2

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 3672689,2
1 Социальное обеспечение 2913558,6

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 1947780,2

002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и 
инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего 
типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах 
социального обслуживания

660142,1

013

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

836188,4

014 Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах 144286,2

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

280601,5

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

26562,0

261 Управление образования области 950039,0

015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей 907241,4

037 Социальная реабилитация 42797,6
271 Управление строительства области 15739,4

039 Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения 15739,4
2 Социальная помощь 230723,6

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 230723,6
003 Социальная поддержка инвалидов 230723,6

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения 528407,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области 421430,9

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

126093,0

007 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

017
Целевые текущие трансферты бюджетам  районов (городов областного 
значения)  на введение стандартов оказания специальных социальных 
услуг

25403,0

018 Размещение государственного социального заказа  в 
неправительственных организациях 23194,0

044 Реализация миграционных мероприятий на местном уровне 1567,0

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

202952,0

053 Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным 
имплантам 14898,0

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 4430,4

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 21793,5
263 Управление внутренней политики области 35792,0

077 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению 
качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы 35792,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 11385,0

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

11385,0

270 Управление по инспекции труда области 59799,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования трудовых отношений на местном уровне 58699,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 8588905,4

1 Жилищное хозяйство 3924478,8
253 Управление здравоохранения области 7116,0

047 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте занятости 2020 7116,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ области 12319,0

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

12319,0

261 Управление образования области 233516,0

062
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного 
значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках 
Дорожной карты занятости  2020

226754,0

064 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте занятости 2020 6762,0

262 Управление культуры области 61731,3

015
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов областного 
значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках 
Дорожной карты занятости 2020

44776,0

016 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте занятости 2020 16955,3

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 83864,0

021
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного 
значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках 
Дорожной карты занятости  2020

83864,0

271 Управление строительства области 3445704,5

014
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на проектирование и (или) строительство,   
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

272934,0

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

3172770,5

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 22458,0

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

22458,0

285 Управление физической культуры и спорта области 57770,0

009
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов областного 
значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках 
Дорожной карты занятости 2020

57770,0

2 Коммунальное хозяйство 4664426,6
271 Управление строительства области 1596238,8

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

1596238,8

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 3068187,8

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 89238,1

004 Газификация населенных пунктов 291724,7

010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

741534,0

014 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие коммунального хозяйства 975415,0

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

699632,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 270644,0
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 6635308,0

1 Деятельность в области культуры 1290346,0
262 Управление культуры области 1290346,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области культуры 65766,1

003 Поддержка культурно-досуговой работы 90561,2

005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к 
ним 286299,2

007 Поддержка театрального и музыкального искусства 784314,0
011 Капитальные расходы государственного органа 3348,7

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 13823,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 46233,8
2 Спорт 4217742,0

271 Управление строительства области 2855,2
017 Развитие объектов спорта 2855,2

285 Управление физической культуры и спорта области 4214886,8

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в 
сфере физической культуры и спорта 65507,1

002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 21298,0

003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным 
видам спорта на республиканских и международных спортивных 
соревнованиях

3395288,4

005 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 8942,1

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 722751,2
3 Информационное пространство 938336,6

259 Управление архивов и документации области 326785,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по 
управлению архивным делом 28142,1

002 Обеспечение сохранности архивного фонда 293573,0
005 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 3970,0

262 Управление культуры области 287390,8
008 Обеспечение функционирования областных библиотек 287390,8

263 Управление внутренней политики области 247121,6
007 Услуги по проведению государственной информационной политики 247121,6

264 Управление по развитию языков области 77039,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области развития языков 43825,1

002 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 32114,0
003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

4 Туризм 6250,8

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 6250,8

021 Регулирование туристской деятельности 6250,8

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и 
информационного пространства 182632,6

263 Управление внутренней политики области 121329,5

001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 
местном уровне 120229,5

005 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
283 Управление по вопросам молодежной политики области 61303,1

001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 27636,1
003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 32567,0

09 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 1833679,0
1 Топливо и энергетика 758358,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 758358,0

011 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие теплоэнергетической системы 10174,0

081 Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные 
воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов 748184,0

9 Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и 
недропользования 1075321,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 1075321,0
071 Развитие газотранспортной системы 1075321,0

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

24914491,1

1 Сельское хозяйство 23753972,2
255 Управление сельского хозяйства области 23643192,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере сельского хозяйства 165308,1

002 Поддержка семеноводства 367549,0
003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 1350,0

018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4276,0
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020

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

4140483,0

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

6235000,0

045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного 
материала 119041,0

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

5951,0

047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических) 490000,0

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

355374,0

050 Возмещение части расходов, понесенных субъектом 
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях 909947,0

053 Субсидирование развития племенного животноводства, повышение 
продуктивности и качества продукции животноводства 5273988,0

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

35400,0

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

5538425,0

719 Управление ветеринарии области 110780,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере ветеринарии 78405,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

030

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

31275,0

2 Водное хозяйство 3410,9

254 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области 3410,9

003 Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, 
находящихся в коммунальной собственности 3410,9

3 Лесное хозяйство 803798,1

254 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области 803798,1

005 Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение 785794,1
006 Охрана животного мира 18004,0

5 Охрана окружающей среды 138985,7

254 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
области 138985,7

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне 89954,3

008 Мероприятия по охране окружающей среды 37502,8
013 Капитальные расходы государственного органа 2300,0

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений 
и организаций 1380,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 7848,6
6 Земельные отношения 99283,2

251 Управление земельных отношений области 53476,1

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории области 52376,1

010 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
725 Управление по контролю за использованием и охраной земель области 45807,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере контроля за использованием и охраной земель 44707,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  
хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 115041,0

255 Управление сельского хозяйства области 15008,0
019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 15008,0

719 Управление ветеринарии области 100033,0

028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 
временного хранения 3270,0

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

96763,0

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 
деятельность 266495,3

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 266495,3
271 Управление строительства области 157751,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области строительства 55623,1

005 Капитальные расходы государственного органа 1841,0
114 Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов 100287,0

272 Управление архитектуры и градостроительства области 55195,1

001 Услуги по реализации государственной политики  в области архитектуры 
и градостроительства на местном уровне 46095,1

004 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 8000,0

724 Управление государственного архитектурно-строительного контроля 
области 53549,1

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
сфере государственного архитектурно-строительного контроля 52449,1

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
12 Транспорт и коммуникации 7517429,4

1 Автомобильный транспорт 4624889,6
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 4624889,6

002 Развитие транспортной инфраструктуры 1320131,9
003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 730831,4

007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры 2242000,4

025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов 331925,9

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 2892539,8
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 2892539,8

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области транспорта и коммуникаций 59122,8

005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) сообщениям 134755,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 2698662,0
13 Прочие 23992605,6

3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 4437034,1

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 2444741,0

005 Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 30000,0

007 Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на 
реализацию государственной инвестиционной политики 150000,0

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

2039471,0

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

225270,0

271 Управление строительства области 1992293,1

051 Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» 1992293,1

9 Прочие 19555571,5
257 Управление финансов области 19135700,0

012 Резерв местного исполнительного органа области 131578,0

048
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов областного 
значения) на повышение уровня оплаты труда административных 
государственных служащих

1250550,0

055

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

11778198,0

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

5975374,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 113417,2

003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных 
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов 
государственно-частного партнерства, концессионных проектов, 
консультативное сопровождение проектов государственно-частного 
партнерства и концессионных проектов

113417,2

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 106454,3

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

105354,3

003 Капитальные расходы государственного органа 1100,0
268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 200000,0

084
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных 
проектов в моногородах 

200000,0

14 Обслуживание долга 1327,6
1 Обслуживание долга 1327,6

257 Управление финансов области 1327,6

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

1327,6

15 Трансферты 20059524,8
1 Трансферты 20059524,8

257 Управление финансов области 20059524,8
007 Субвенции 19808714,0

011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых 
трансфертов 156489,9

017 Возврат, использованных не по целевому назначению целевых 
трансфертов 2635,0

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

85776,0

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

5909,9

III. Чистое  бюджетное кредитование 7238355,6
Бюджетные кредиты 8314190,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 1283000,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения 1283000,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 1283000,0

006 Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию 
предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020 1283000,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 6384991,0
1 Жилищное хозяйство 6384991,0

271 Управление строительства области 2330772,0

009 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на 
проектирование и (или) строительство жилья 2330772,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области 4054219,0

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

4054219,0

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

477225,0

1 Сельское хозяйство 477225,0
258 Управление экономики и бюджетного планирования области 477225,0

007 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации 
мер социальной поддержки специалистов 477225,0

13 Прочие 168974,0
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 168974,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 168974,0

069 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в 
моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах 168974,0

Категория
            Класс
                    Подкласс
                                Специфика

Сумма, 
тысяч тенге

Погашение бюджетных кредитов 1075834,4
5 Погашение бюджетных кредитов 1075834,4

01 Погашение бюджетных кредитов 1075834,4

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 
бюджета 901652,0

2 Возврат сумм бюджетных кредитов 174182,4
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 277920,0
Приобретение финансовых активов 277920,0

13 Прочие 277920,0
9 Прочие 277920,0

257 Управление финансов области 127920,0
005 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 127920,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-инновационного 
развития области 150000,0

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 150000,0
V. Дефицит (профицит)  бюджета -7743172,3
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 7743172,3

Приложение 2
к решению маслихата 
от 17 августа  2016 года №64

Приложение 2
к решению маслихата 
от 11 декабря 2015 года №467

Областной бюджет Костанайской области на 2017 год
Категория
           Класс
                      Подкласс

Сумма, 
тысяч тенге

 Наименование
I. Доходы 96 938 431,1

1 Налоговые поступления 8 100 726,1
05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 8 100 726,1

3 Поступления за использование природных и других ресурсов 8 099 492,1

4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной 
деятельности 1 234,0

7 қыркүйек 2016 жыл
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2 Неналоговые поступления 283 088,0

01 Доходы от государственной собственности 91 238,0
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 28 172,0

3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся  в 
государственной собственности 12 794,0

4 Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в 
государственной собственности 1 359,0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной 
собственности 47 689,0

6 Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских 
счетах 1 224,0

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

3 338,0

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными 
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 3 338,0

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

59,0

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

59,0

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

636,0

1

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

636,0

06 Прочие неналоговые поступления 187 817,0
1 Прочие неналоговые поступления 187 817,0

3 Поступления от продажи основного капитала 10 465,0

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 10 465,0

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за 
государственными учреждениями 10 465,0

4 Поступления  трансфертов 88 544 152,0
01 Трансферты из нижестоящих органов государственного управления 22 789 817,0

2 Трансферты из районных (городских) бюджетов 22 789 817,0
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 65 754 335,0

1 Трансферты из республиканского бюджета 65 754 335,0

Функциональная группа
            Функциональная подгруппа
                       Администратор бюджетных программ
                                       Программа

Сумма, 
тысяч тенге

Наименование
II. Затраты 96 938 431,1

01 Государственные услуги общего характера 1 393 387,0

1 Представительные, исполнительные и другие органы, 
выполняющие общие функции  государственного управления 1 033 484,0

110 Аппарат маслихата области 50 401,0
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области 50 401,0

120 Аппарат акима области 805 645,0
001 Услуги по обеспечению деятельности акима области 713 922,0

013 Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана 
области 91 723,0

282 Ревизионная комиссия области 177 438,0

001 Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии 
области 177 438,0

2 Финансовая  деятельность 179 370,0
257 Управление финансов области 156 507,0

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

150 766,0

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

5 741,0

718 Управление государственных закупок области 22 863,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
государственных закупок на местном уровне 20 810,0

003 Капитальные расходы государственного органа 2 053,0
5 Планирование и статистическая деятельность 129 183,0

258 Управление экономики и бюджетного планирования области 129 183,0

001
Услуги по реализации государственной политики в области 
формирования и развития экономической политики, системы 
государственного планирования

129 183,0

9 Прочие государственные услуги общего характера 51 350,0
269 Управление по делам религий области 51 350,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере 
религиозной деятельности на местном уровне 22 155,0

005 Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе 29 195,0
02 Оборона 116 118,0

1 Военные нужды 77 893,0
120 Аппарат акима области 77 893,0

010 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 
обязанности 48 412,0

011 Подготовка территориальной обороны и территориальная 
оборона областного масштаба 29 481,0

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 38 225,0

287
Территориальный орган, уполномоченных органов в области 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета

38 225,0

003 Мероприятия гражданской обороны областного масштаба 8 375,0

004 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
областного масштаба 29 850,0

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 6 270 437,0

1 Правоохранительная деятельность 6 270 437,0

252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 
областного бюджета 6 270 437,0

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

6 103 617,0

003 Поощрение граждан, участвующих в охране общественного 
порядка 4 956,0

013 Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места  
жительства и документов 57 022,0

014 Организация  содержания лиц, арестованных в административном 
порядке 59 691,0

015 Организация содержания служебных животных 45 151,0
04 Образование 9 310 864,0

1 Дошкольное воспитание и обучение 347 071,0
271 Управление строительства области 347 071,0

007
Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на строительство и реконструкцию объектов 
дошкольного воспитания и обучения

347 071,0

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2 284 512,0
261 Управление образования области 1 745 976,0

003 Общеобразовательное обучение по специальным 
образовательным учебным программам 1 228 071,0

006 Общеобразовательное обучение одаренных детей в 
специализированных организациях образования 517 905,0

285 Управление физической культуры и спорта области 538 536,0
006 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 538 536,0

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 5 677 391,0
253 Управление здравоохранения области 217 226,0

043 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования 217 226,0

261 Управление образования области 5 460 165,0

024 Подготовка специалистов в организациях технического и 
профессионального образования 5 460 165,0

5 Переподготовка и повышение квалификации специалистов 107 168,0

252 Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из 
областного бюджета 96 704,0

007 Повышение квалификации и переподготовка кадров 96 704,0
253 Управление здравоохранения области 10 464,0

003 Повышение квалификации и переподготовка кадров 10 464,0
9 Прочие услуги в области образования 894 722,0

261 Управление образования области 894 722,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области образования 124 406,0

004 Информатизация системы образования в областных 
государственных учреждениях образования 23 527,0

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

11 232,0

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и 
конкурсов областного масштаба 289 897,0

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

52 064,0

029 Методическая работа 38 333,0
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 355 263,0

05 Здравоохранение 10 186 619,0
2 Охрана здоровья населения 1 377 472,0

253 Управление здравоохранения области 1 377 472,0

005 Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных 
организаций здравоохранения 875 638,0

006 Услуги по охране материнства и детства 366 719,0
007 Пропаганда здорового образа жизни 135 115,0

3 Специализированная медицинская помощь 5 412 143,0
253 Управление здравоохранения области 5 412 143,0

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

4 832 995,0

020 Обеспечение больных диабетом противодиабетическими 
препаратами 226 264,0

027
Централизованный закуп и хранение вакцин и других 
медицинских иммунобиологических препаратов для проведения 
иммунопрофилактики населения

120 950,0

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

231 934,0

4 Поликлиники 1 966 214,0
253 Управление здравоохранения области 1 966 214,0

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

760 589,0

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

964 628,0

045 Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях 
отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения 240 997,0

5 Другие виды медицинской помощи 982 165,0
253 Управление здравоохранения области 982 165,0

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

912 390,0

029 Областные базы спецмедснабжения 69 775,0
9 Прочие услуги в области здравоохранения 448 625,0

253 Управление здравоохранения области 448 625,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области здравоохранения 130 308,0

008 Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в 
Республике Казахстан 169 129,0

013 Проведение патологоанатомического вскрытия 98 888,0

016 Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за 
пределы населенного пункта на лечение 19 557,0

018 Информационно-аналитические услуги в области 
здравоохранения 30 743,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 3 366 795,0
1 Социальное обеспечение 2 832 086,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области 1 899 445,0

002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых 
и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) 
общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, 
в центрах социального обслуживания

650 638,0

013

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

842 331,0

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

139 086,0

015

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

267 390,0

261 Управление образования области 932 641,0

015 Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей 892 704,0

037 Социальная реабилитация 39 937,0
2 Социальная помощь 335 115,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области 335 115,0

003 Социальная поддержка инвалидов 335 115,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения 199 594,0

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области 147 220,0

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

143 513,0

044 Реализация миграционных мероприятий на местном уровне 3 707,0
270 Управление по инспекции труда области 52 374,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования трудовых отношений на местном уровне 52 374,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 770 024,8
1 Жилищное хозяйство 7 240 980,8

256 Управление координации занятости и социальных  программ 
области 53 445,0
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042
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

53 445,0

261 Управление образования области 3 935 682,0

062
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости  2020

3 395 758,0

064 Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских 
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 539 924,0

262 Управление культуры области 461 748,0

015
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

461 748,0

271 Управление строительства области 2 374 344,8

014
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на проектирование и (или) строительство,   
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда

599 918,0

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

1 774 426,8

285 Управление физической культуры и спорта области 415 761,0

009
Целевые текущие трансферты  бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие городов и сельских населенных 
пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020

415 761,0

2 Коммунальное хозяйство 4 529 044,0
271 Управление строительства области 332 408,0

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

332 408,0

279 Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
области 4 196 636,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 75 719,0

004 Газификация населенных пунктов 2 118 747,0

010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на развитие системы водоснабжения и 
водоотведения 

1 281 560,0

014 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие коммунального хозяйства 422 339,0

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

298 271,0

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 4 187 159,0
1 Деятельность в области культуры 1 040 075,0

262 Управление культуры области 1 040 075,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области культуры 53 024,0

003 Поддержка культурно-досуговой работы 79 939,0

005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и 
доступа к ним 226 964,0

007 Поддержка театрального и музыкального искусства 680 148,0
2 Спорт 2 057 927,0

285 0 Управление физической культуры и спорта области 2 057 927,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне  в сфере физической культуры и спорта 57 765,0

002 Проведение спортивных соревнований на областном уровне 26 777,0

003
Подготовка и участие членов областных сборных команд по 
различным видам спорта на республиканских и международных 
спортивных соревнованиях

1 831 235,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 142 150,0
3 Информационное пространство 863 431,0

259 Управление архивов и документации области 271 114,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне по управлению архивным делом 27 106,0

002 Обеспечение сохранности архивного фонда 244 008,0
262 Управление культуры области 236 240,0

008 Обеспечение функционирования областных библиотек 236 240,0
263 Управление внутренней политики области 284 558,0

007 Услуги по проведению государственной информационной 
политики 284 558,0

264 Управление по развитию языков области 71 519,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области развития языков 36 545,0

002 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана 34 974,0

4 Туризм 9 256,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области 9 256,0

021 Регулирование туристской деятельности 9 256,0

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и 
информационного пространства 216 470,0

263 Управление внутренней политики области 115 659,0

001 Услуги по реализации государственной внутренней политики на 
местном уровне 115 659,0

283 Управление по вопросам молодежной политики области 100 811,0
001 Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне 28 932,0
005 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 71 879,0

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

19 913 345,0

1 Сельское хозяйство 18 977 563,0
255 Управление сельского хозяйства области 18 907 183,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере сельского хозяйства 130 046,0

002 Поддержка семеноводства 393 274,0

014 Субсидирование стоимости услуг  по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 1 445,0

018 Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) 4 575,0

020

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

5 550 202,0

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

4 583 880,0

045 Определение сортовых и посевных качеств семенного и 
посадочного материала 89 924,0

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

1 017,0

047 Субсидирование стоимости удобрений (за исключением 
органических) 4 363 620,0

053 Субсидирование развития племенного животноводства, 
повышение продуктивности и качества продукции животноводства 3 789 200,0

719 Управление ветеринарии области 70 380,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в сфере ветеринарии 37 193,0

030

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

33 187,0

3 Лесное хозяйство 711 225,0

254 Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 711 225,0

005 Охрана,защита,воспроизводство лесов и лесоразведение 695 852,0
006 Охрана животного мира 15 373,0

5 Охрана окружающей среды 157 550,0

254 Управление природных ресурсов и регулирования 
природопользования области 157 550,0

001 Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны 
окружающей  среды на местном уровне 84 045,0

008 Мероприятия по охране окружающей среды 73 505,0
6 Земельные отношения 47 448,0

251 Управление земельных отношений области 47 448,0

001 Услуги по реализации государственной политики в области 
регулирования земельных отношений на территории области 47 448,0

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  
хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 19 559,0

255 Управление сельского хозяйства области 16 059,0
019 Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта 16 059,0

719 Управление ветеринарии области 3 500,0

028 Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта 
временного хранения 3 500,0

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 133 619,0

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 133 619,0
271 Управление строительства области 57 502,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области строительства 57 502,0

272 Управление архитектуры и градостроительства области 70 371,0

001 Услуги по реализации государственной политики  в области 
архитектуры и градостроительства на местном уровне 36 732,0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 33 639,0

724 Управление государственного архитектурно-строительного 
контроля области 5 746,0

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

5 746,0

12 Транспорт и коммуникации 7 408 167,0
1 Автомобильный транспорт 7 198 854,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области 7 198 854,0

002 Развитие транспортной инфраструктуры 1 480 483,0
003 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1 807 955,0

007 Целевые трансферты на развитие бюджетам  районов (городов 
областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры 1 851 160,0

025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного 
значения и улиц населенных пунктов 2 059 256,0

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 209 313,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области 209 313,0

001 Услуги по реализации государственной политики на местном 
уровне в области транспорта и коммуникаций 53 764,0

005 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 
межрайонным (междугородним) сообщениям 155 549,0

13 Прочие 1 421 607,3

3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита 
конкуренции 897 796,0

271 Управление строительства области 897 796,0

051
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса 2020»

897 796,0

9 Прочие 523 811,3
257 Управление финансов области 144 419,0
257 012 Резерв местного исполнительного органа области 144 419,0
258 Управление экономики и бюджетного планирования области 140 789,3

003

Разработка или корректировка, а также проведение необходимых 
экспертиз технико-экономических обоснований местных 
бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций 
проектов государственно-частного партнерства, концессионных 
проектов, консультативное сопровождение проектов 
государственно-частного партнерства и концессионных проектов

131 259,0

008 Расходы на новые инициативы 9 530,3

266 Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области 94 655,0

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

94 655,0

268 Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области 55 748,0

084
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных 
проектов в моногородах 

55 748,0

271 Управление строительства области 88 200,0

084
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов 
областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных 
проектов в моногородах 

88 200,0

14 Обслуживание долга 95,0
1 Обслуживание долга 95,0

257 Управление финансов области 95,0

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

95,0

15 Трансферты 21 460 194,0
1 Трансферты 21 460 194,0

257 Управление финансов области 21 460 194,0
007 Субвенции 21 460 194,0

III. Чистое  бюджетное кредитование 1 529 699,0
Бюджетные кредиты 1 889 058,0

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 603 000,0

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального 
обеспечения 603 000,0

266 Управление предпринимательства и индустриально-
инновационного развития области 603 000,0

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

603 000,0

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 286 058,0
1 Жилищное хозяйство 1 286 058,0

271 Управление строительства области 1 286 058,0

009 Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) 
на проектирование и (или) строительство жилья 1 286 058,0

Категория
           Класс
                      Подкласс
                                   Специфика

Сумма, тысяч 
тенге

Погашение бюджетных кредитов 359 359,0
5 Погашение бюджетных кредитов 359 359,0

01 Погашение бюджетных кредитов 359 359,0

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного 
бюджета 359 359,0

V. Дефицит (профицит)  бюджета -1 529 699,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 1 529 699,0
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Міне, осындай атпен облыс-
тыќ тілдерді дамыту басќарма-
сы жєне "Социум & Я" ќоѓам-
дыќ бірлестігініњ ±йымдасты-
руымен ¦зынкμл ауданында
акция болып μтті. Іс-шарада
аудан жастары  облысымыз-
даѓы  "Тілдарын" клубыныњ
μкілдерімен кездесті.

– "Тілдарын" жастар клубы
аймаќтаѓы мемлекеттік тілді
жетік мењгерген басќа ±лт
μкілдерініњ жастарынан ќ±рал-
ѓан.  Осы тіл десантыныњ ќ±ра-
мында мемлекеттік тілді жаќсы
мењгерген Индира Иванова,
Дмитрий Ромащенко, Александ-
ра Кашелюк жєне Ольга Тихова
сынды  жастар бар. Акцияныњ  ењ
басты маќсаты – жастар арасын-

ФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮДФОТОЭТЮД

Ќостанай облысы Статистика департаментініњ ±жымы, Персоналды
басќару ќызметініњ (кадр ќызметі) басшысы Г‰лмира Хажатќызы Искабу-
ловаѓа

єкесі Хажат Хусаин±лы Шілдебаевтіњ
мезгілсіз ќайтыс болуына байланысты ќайѓысына ортаќтасып кμњіл
айтады.

ТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫТІЛ – ¦ЛТТЫЊ ЖАНЫ

Бала– кμњілдіњ г‰лі, кμздіњ н±ры
Фотоэтюдті т‰сірген Б. Ахметбеков.

"Мемлекеттік тіл – меніњ тілім"

да ќазаќ тілініњ мєртебесін кμте-
ру, ахуалын арттыру, мемлекеттік
тілдік саясатын насихаттау жєне
т‰сіндіру, ќолдану саласын ке-
њейту.

 Кездесу аясында аудандыќ
жастар бастамалар орталыѓыныњ
директоры Ирина Ланг  μздерініњ

атќарѓан ж±мыстары туралы
айтып берді.    Сонымен бірге
акцияѓа ќатысушылар ара-
сында мемлекеттік тілді оќыту
бойынша пікір алмасу болды.

"Тілдарын" клубыныњ
м‰шелері μздерініњ ойлары-
мен, пікірлерімен жєне мем-
лекеттік тілді оќыту, ‰йрену,
мењгеру бойынша тєжірибе-
лерімен бμлісті. Содан кейін
ќазаќ тілі  білгірлері арасын-
да  єрт‰рлі ойындар ±йым-
дастырды. Жењімпаздар ма-

рапатталды. Кездесу соњында
аудандыќ мєдениет ‰йініњ
єртістері μздерініњ μнерлерін
сыйлады, – деді облыстыќ
тілдерді дамыту басќармасыныњ
μкілі Баќытк‰л С‰лейменова.

СУРЕТТЕ: іс-шарадан кμрініс.

Щербаков  кењшары
кμркейіп келеді. Елбасыныњ
баѓдарламасы бойынша 2014
жылы  шаѓын емхана т±рѓызы-
лып, игілігін ел т±рѓындары кμре
бастады. Ауыл ортасындаѓы
‰шќабатты зєулім мектебіміз
к‰рделі жμндеуден μтіп, сєні мен
сымбаты алыстан кμз тартады.

¦лы аѓартушы Ы.Алтынса-
ринныњ  150 жылдыќ мерейтойы-
на байланысты Ы.Алтынсарин-
ныњ ескерткіші мен ауыл жас-
тары демалатын саябаќ салын-

Г‰лназым
      САЃИТОВА

ЌТ ПОШТАСЫНАНЌТ ПОШТАСЫНАНЌТ ПОШТАСЫНАНЌТ ПОШТАСЫНАНЌТ ПОШТАСЫНАН

ды. Ќазір сол жерде єрбір дем-
алыс к‰ндерінде мерекелік іс-
шаралар, би кеші жєне  басќа
да ќызыќты ойын сауыќтары
болып т±рады. Былтырѓы 2015
жылы Щербаков ауылына
кμгілдір отын тартылды, єр ‰йге
тіршілік нєрі су μткізіліп
берілді. Ќазір ауылымыз ќала-
дан ешбір кемшілігі жоќ, ба-
ќытты μмір с‰руде. Мектеп
жанынан балабаќшаѓа орын
бμлініп,ќазір ауыл т±рѓындары-
ныњ  мектеп жасына дейінгі ба-

лалары балабаќшадан дєріс
алып, сонда ойнайды. Осы
істердіњ бєріне м±рындыќ бол-
ѓан аудан єкімі Б.Ахметовке ел
т±рѓындары дєн риза! "Єкім бол,
халќыња жаќын бол!" деген ха-
лыќтыњ дана сμзі аудан єкімініњ
єркез жадында.¦лы жазушы
Б.Майлин айтќандай "Г‰лденсе
ауыл, г‰лденеміз бєріміз!" деп
сμзімді аяќтаѓым келеді...

Жолбарыс  ЄУЕЗБАЕВ.
 Алтынсарин ауданы,
 Щербаков ауылы.

Ауылымныњ ажарын-ай...

Баѓдаттыњ
баѓы жанды

Затобол кентінде Ел Тєу-
елсіздігініњ 25 жылдыѓына
жєне Ќостанай облысыныњ 80
жылдыќ мерейтойына арнал-
ѓан VI-шы облыстыќ ±лттыќ
фестивальѓа жерлестеріміз
ќатысып, ќазаќ к‰ресінен  баќ
сынады. Байраќты бєсекелер-
де ел намысын ќорѓап ж‰рген
палуандарымыз ж‰лделі екін-
ші, ‰шінші орындарды иелен-
ді. Ал, осы белдесуде боз
кілемніњ шањын шыѓарып,
жанк‰йерлердіњ делебесін ќоз-
дырѓан Баѓдат Ертасов μз сал-
маќ дєрежесі бойынша барлыќ
ќарсыластарын тізе б‰ктіріп,
аќтыќ сайыста дзюдо к‰ресінен
Сидней олимпиадасына ќаты-
сушы Рудный ќаласыныњ палу-
аны  И.Баклаевты  сан соќтырып, бірінші орынды жењіп алды.

Байбатыр НИЯЗБЕК¦ЛЫ.
 Жанкелдин ауданы.

Ќ±ттыќтаймыз!

Ќ±рметті де ќымбатты, анамыздай болѓан,
μміріміздіњ ќызыѓын да, ќайѓысын да бμлісіп, ќатар
жасап келе жатќан ќасиетті, атаќты Табай єулетініњ
келіні Салих ќызы БАЛДАЙ жењгей, Сізді, 80 жас-
ќа келген мерей тойыњызбен ќ±ттыќтаймыз!

¤мірдіњ асау т±лпары 100 жасќа жеткізіп, Єбжан
кμкеміз кμре алмай кеткен μмір ќызыѓын, ±рпаќта-

рыњныњ ќызыѓын, баќытын кμруге жазсын, Алла
таѓала!

Ќ±рметпен Жаќсылыќ, Жањылдыќ
Ѓайсиндер єулеті.

Ќ±ттыќтаймыз-50!

"Хабар" агенттігініњ Ќостанай облысы бойын-
ша тілшісі Маѓауия Назым±лы ЌАЛИЕВ
б±л к‰ндері ердіњ жасы 50-ге толды. Біз
Мєкењді  аузын ашса, ж‰регі кμрінетін аќкμњіл,
‰лкенге ізет, кішіге ќ±рмет  кμрсете білетін
аса мєдениетті, зиялы жан ретінде жаќсы
танимыз. БАЌ саласында ќызмет еткен ши-
рек ѓасырда біздіњ Мєкењ аспаѓан  асу жоќ.
Оныњ бєрі адал ењбегініњ жемісі. Біз мерей-
той иесіне зор денсаулыќ,  ±заќ ѓ±мыр, шы-
ѓармашылыќ табыс тілейміз!

Бір жаќсы ‰лгі кμріп єркім Сізден,
Тењейді берері кμп алтын к‰зге.
Елу жыл ењсењізді биік ±стап,
Ж‰рдіњіз ел алдында жарќын ж‰збен.

Елу жас – енді μмірдіњ басталѓаны,
Жетіњіз талай шыњѓа, асќарѓа єлі!
Ќанат ќаќќан ±л-ќызымыз  аман болсын,
Сол емес пе ата-ананыњ басты арманы!

Игі тілекпен:
 бір топ єріптес достары.
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