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 Н О В О С Т И
МОН РК В РАМКАХ ГРАНТОВОЙ 

ПРОГРАММЫ ОТОБРАЛО 
33  ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТА 

УЧЕНЫХ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 
1 МЛРД. ТЕНГЕ

В Казахстане в рамках грантовой программы ото-
брано 33 инновационных проекта ученых на сумму 
более 1 млрд. тенге. 

Об этом сегодня сообщил директор офиса ком-
мерциализации технологий при МОН РК Дамир Егиз-
баев на брифинге в СЦК.

«Наша основная задача - обеспечить связь науки 
с бизнесом. Для этого мы реализуем грантовую про-
грамму. То есть Министерство образования и науки с 
учетом накопленного международного опыта Всемир-
ного банка через Центр коммерциализации и техно-
логий на безвозмездной основе выделяет средства 
тем ученым-разработчикам, которые желают создать 
инновационную компанию и реализовать разработки 
и технологии на рынке», - пояснил Д. Егизбаев.

В прошлом году, по его словам, было проведено 
два раунда грантовой программы. 

«Они были очень востребованы, мы получили 726 
заявок на сумму более 29 млрд. тенге и отобрали 33 
наиболее интересных проекта на общую сумму 1,46 
млрд. тенге. То есть у нас конкурс составил свыше 22 
претендентов на одно место», - уточнил Д. Егизбаев.

С 1 ЯНВАРЯ УТРАТИЛА ДЕЙСТВИЕ 
ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ 

ЖИЛЬЕ-2020» - ЖИЛСТРОЙСБЕР-
БАНК

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» сообщил 
о том, что государственная программа «Доступное 
жилье-2020» прекратила свое действие в связи со 
вступлением в силу Программы развития регионов до 
2020 года.

«Уважаемые вкладчики, с 1 января 2015 года всту-
пила в силу Программа развития регионов до 2020 
года, утвержденная постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 28 июня 2014 года №728, 
с принятием которой, утратила действие Программа 
«Доступное жилье-2020», - говорится в сообщении.

Напомним, Программа развития регионов до 2020 
года разработана на базе объединения следующих 
пяти программ: «Развитие регионов», «Программы 
развития моногородов на 2012 - 2020 годы», «Модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства на 2011 
- 2020 годы», «Ақ бұлақ» на 2011 - 2020 годы», «До-
ступное жилье - 2020».

Ранее Президент Казахстана в Послании народу 
«Нурлы жол - Путь в будущее» сообщил, что в 2015 
году жилье населению будет предоставляться по но-
вой программе, которая подразумевает низкие ставки 
и аренду с выкупом жилья.

«То, что существует, требует больших средств, 
первоначального взноса, и потом банки дают кредиты 
под кабальные проценты - до 20%. Люди не могут их  
выплачивать, и все время мы имеем проблемы. Эти 
программы остаются для зажиточных людей, а но-
вую программу мы делаем для молодых семей и для 
тех, кто на самом деле нуждается. Предоставление 
жилья по новой программе будет идти напрямую, без 
посредников, под максимально низкие проценты, воз-
можно, для обслуживания 1-2% будет достаточно», - 
подчеркнул Н. Назарбаев.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ АППАРАТНОЕ
 СОВЕЩАНИЕ

12 января сего года под председательством аки-
ма района К. О. Суюндикова было проведено ежене-
дельное аппаратное совещание. 

Первым вопросом были озвучены кадровые изме-
нения. На основании решения Правления АО «Казах-
телеком» №50/230 от 23 декабря 2014 года КУАНЫШ-

ПАЕВ Нурлан 
Есетович назна-
чен на должность 
начальника Жак-
сынского район-
ного производ-
ственного узла 
телекоммуника-
ций.

Затем об ис-
полнении доход-
ной части рай-
онного бюджета за 2014 год отчиталась начальник 
управления государственных доходов Жаксынского 
района Т. Н. Коваленко. Она отметила, что по со-
стоянию на 31.12.2014 года в Государственный  бюд-
жет при плане прогнозе 1130096,0 т.тенге, поступи-
ло 1235562,5 т.тенге, исполнение составило – 109,3 
%, план прогноз перевыполнен на сумму 105466,6 
т.тенге. В местный бюджет при плане прогнозе 
735915,7 т.тенге, поступило 743906,0 т.тенге, исполне-
ние составило – 101,1 %, план прогноз перевыполнен 
на сумму 7990,3 т.тенге.   По республиканскому бюд-
жету при плане прогнозе 406387,0 т.тенге, поступи-
ло 472888,9 т.тенге, исполнение составило – 116,4 
%, план прогноз перевыполнен на сумму -66501,9 
т.тенге. По итогам 2014 года план прогноз исполнен 
по всем уровням бюджета. Татьяна Николаевна обо-
сновала темпы роста бюджетов в сравнении с анало-
гичным периодом 2013 года. Также ознакомила, какие 
изменения ожидают налогоплательщиков в текущем 
году.

В ходе совещания были обсуждены и другие во-
просы.

ЗАСЕДАНИЕ БЮРО 
ПОЛИТСОВЕТА

Под пред-
седательством 
Суюндикова К.О. 
– председателя 
районного фили-
ала партии «Нур 
Отан», акима 
района состоя-
лось очередное 
заседание бюро 
П о л и т с о в е т а 
районного филиала. С приглашением депутатов рай-
онного маслихата рассмотрен вопрос «Отчет члена 
партии Кусаинова К.К. – руководителя депутатской 
фракции по реализации депутатами районного мас-
лихата Предвыборной платформы «Казахстан. Цели 
2017. Национальный план действий». Бюро отмети-
ло, что депутаты этого созыва активно участвуют в 
общественно – политической жизни района, способ-
ствуют реализации 12 специальных партийных про-
ектов в рамках Предвыборной платформы. Они име-
ют план работы как партийные кураторы, участвуют в 
проводимых мероприятиях, ведут прием граждан по 
личным вопросам, разъяснительную работу по По-
сланию Президента. Наиболее успешно реализуются 
партийные проекты «Ардагерлерді ардақтайық» - «С 
заботой о старшем поколении», «Кедергісіз келешек» 
- «Будущее без барьеров», «Біздің ауыл» - «Наше 
село», «Бақытты балалық» - «Счастливое детство», 
«Бақытты отбасы» - «Счастливая семья» и др..

Но, вместе с тем, высказаны и критические заме-
чания в адрес депутатской фракции, что должно по-
служить активизации деятельности всего депутатско-
го корпуса. 

 На бюро Политсовета утверждены планы работ 
районного филиала, комиссии партийного контроля, 
общественного Совета по противодействию корруп-

В формировании гражданского общества и ре-
шении важнейших социальных проблем значитель-
ную роль играют неправительственные организации 
(НПО), так называемый «Третий сектор». Молодое 
казахстанское государство движется сегодня семи-
мильными шагами в направлении демократических 
основ строительства общественных отношений во 
всех сферах жизнедеятельности – экономике, поли-
тике, социальной сфере.

Наиболее активным периодом формирования 
«Третьего сектора» являются последние 6 лет. Сегод-
ня именно НПО самые активные субъекты деятель-
ности, участвующие в реализации государственных 
и региональных программ социального и экономиче-
ского развития. Политика демонополизации экономи-
ки, демократизации права обусловили интенсивный 
рост общественной активности населения страны. В 
сознании людей появилось понимание того, что толь-
ко собственным трудом и умением можно создать 
благополучие для своей семьи..

На сегодняшний день уже есть законодательная 
база, позволяющая оценивать гражданам бюджет-
ные расходы и принимать участие в мониторинге раз-
личных государственных программ. Так, например, 
Закон о государственных услугах (Глава 5: Контроль 
за качеством оказания государственных услуг. Оцен-
ка и общественный мониторинг качества оказания 
государственных услуг) / Астана, Акорда, 15 апреля 
2013 года, № 88-V ЗРК/; Закон о борьбе с коррупцией; 
различные международные соглашения.  Есть пря-
мые указания нашего Президента в Послании народу 
РК: «Надо дать больше самостоятельности органам 
управления на местах, одновременно усиливая их от-
ветственность за результаты, повышая их подотчет-
ность перед населением» (из Послания Главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые 
интересы, единое будущее», 17 января 2014г).

В Казахстане реализуется много жизненно важных 
социальных программ, но особое место занимает 
Программа  «Ак булак», основной целью которой яв-
ляется обеспечение населения страны качественной 
питьевой водой. Одним из системных подходов при 
реализации Программы будет организация должного 
взаимодействия и координация действий между цен-
тральными государственными органами и местными 
исполнительными органами, потенциальными инве-
сторами, неправительственными организациями, экс-
плуатационными предприятиями.

На территории Жаксынского района  мониторинг 
выполнения программы «Ак булак» ведется с 2012 
года в селах Подгорное и Запорожье. Проект «Обще-
ственный мониторинг реализации государственной 
программы « Ак булак» реализовался при поддержке 
Фонда Сорос Казахстан в рамках программы «Про-
зрачность и подотчетность». Проект позволил мак-

Качеству выполнения 
государственных

 Программ – пристальное 
внимание

(Окончание на 2-стр.) (Окончание на 2-стр.)



2 19.01.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

симально вовлечь граждан через неправительствен-
ный сектор в реализацию Программы «Ак булак», 
повысить социальную активность населения и роль 
общественного участия в разработке и реализации 
государственных программ в целом, а также делать 
выводы о прозрачности и эффективности расходова-
ния государственных средств, которые выделены для 
строительства и реконструкции сельских водопрово-
дов.

В с. Подгорное водопровод на данный момент 
сдан в эксплуатацию, со стороны жителей села жалоб 
нет. В с.Запорожье работы не сданы по вине подряд-
чика, строительство водопровода будет завершено в 
нынешнем году.

Эти села были выбраны еще и для реализации 
другого проекта НПО –  «Качественная питьевая вода 
в каждый дом» при поддержке международного Фон-
да «Coca cola» для подведения воды в дома социаль-
но уязвимым семьям за счет средств бизнеса.

По программе «Ак булак» проведение воды от ко-
лодца до границ забора домовладельцев производит-
ся за счет государственного бюджета. А от забора не-
посредственно к дому – за собственный счет жителей. 
Стоимость этой услуги не каждому под силу. Поэтому 
были выбраны 23 семьи в с.Запорожье и 20 семей в 
с.Подгорное, которым подвели воду за счет средств 
бизнеса. Категории населения - инвалиды, одинокие 
пенсионеры, многодетные семьи.

Данные проекты  являются  пилотными в нашей 
стране,  и накопленный опыт может быть использован 
во всех регионах Казахстана.

Ф. ХАМПИЕВА, 
директор общественного 

фонда «Алтын дала».
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Всегда вызывает особый интерес судьба челове-
ка, который в одночасье круто изменил свою разме-
ренную жизнь, жизнь человека с устоявшейся высокой 
репутацией среди односельчан и общественности. 
Героя нашего материала знаю достаточно давно. Это 
очень коммуникабельный и общительный человек с 
интересной биографией, полной самых неожиданных 
поворотов судьбы. Почему мне захотелось рассказать 
именно о нем? Наверное, по той причине, что это как 
раз такой человек, который на своем жизненном при-
мере хотел бы предостеречь других от опрометчивых 
поступков, последствия которых оставляют невиди-
мый шрам на сердце на всю жизнь. И что еще очень 
важно, этот шрам остался и в сердцах его родных. Он 
не хотел бы озвучивать свое имя. И дело не в том, 
что он боится какого-то обсуждения или осуждения. 
Нет. Он это уже прошел и никакими пересудами его 
не удивить. Просто не хочет, а значит, согласно жур-
налистской этики, в данном материале не будет ни 
имен, ни названий сел, ни другой информации, про-
ливающий свет на судьбу конкретного человека.

В Казахстан Он приехал с родителями в возрасте 
2 лет. Окончил среднюю школу. Природа одарила его 
внешним обаянием, способностью быстро находить 
общий язык с собеседником, открытой душой, ис-
крометным юмором, умением слушать собеседника. 
О таких говорят «рубаха – парень». Все эти качества 
позволяли Ему легко вживаться в коллектив, быть ду-
шой компании. Несмотря на внешнюю простоту, это 
был человек принципиальный и решительный. Взять, 
к примеру, студенческую пору. Поступил он в техникум 
без особых проблем. Проучился 1 год, прошел прак-
тику и осознал, что с выбором будущей профессии 
ошибся. Решение пришло быстро – Он идет служить 
в армию, а сразу после демобилизации поступает в 
сельскохозяйственный институт. Через 5 лет получает 
диплом. К тому времени у него сложились хорошие 
отношения с красивой девушкой ¬студенткой. Это 
была первая любовь. Вскоре Его по распределению 
направляют в Жаксынский район, где его уже ждала 
жена и маленькая дочь. Трудовую деятельность на-
чинает с должности главного специалиста в одном из 
совхозов. Высокая работоспособность, личная ответ-
ственность за свой участок работы, постоянный поиск 
передовых технологий сельскохозяйственного произ-
водства, активный пропагандист идей партии, друж-
ная семья, почет и уважение среди населения – все 
это умело сочетается в одном человеке. И вдруг…

- Я слышал о «черной магии», но никогда в это не 
верил, – рассказывает уже убеленный сединой муж-
чина. - Но в итоге сам попал под ее влияние. Мне 
было тогда уже далеко за 50. Она на четверть века 
моложе. Нашло какое – то помутнение сознания. 
Бросил все – семью, работу. Никто и ничто не смог-
ло меня удержать от той женщины. Мы 8 лет жили 
в соседней республике. Года 2 все было нормально, 

СУДЬБА

ЧЕЛОВЕК  ПОИСКА 
или исповедь заблудшего романтика

и только потом стал осознавать, что творится что-то 
непонятное. Все это время получал письма от супру-
ги и детей, которые просили меня вернуться домой. 
Было даже такое – 5 раз приезжал на вокзал в Жак-
сы и снова покупал обратный билет. Может, кто и не 
поверит, но так было. Уже потом одна бабушка за 3 
сеанса освободила меня от душевных страданий. Я 
вернулся домой, но чрезвычайно трудно было вер-
нуться к прежней жизни. Прежде всего, было стыд-
но перед семьей за свой опрометчивый поступок. 
Супруга и дети простили, хотя, уверен, это далось 
им нелегко. Ведь, честно говоря, с моей стороны это 
была настоящая измена, которую далеко не все мо-
гут простить. За это я им буду благодарен до послед-
него дня своей жизни. Стараемся не вспоминать годы 
моих скитаний в поисках счастья. Вот Вы спрашивае-
те: «Что я понимаю под словом «счастье?». Счастье 
– это хорошая и дружная семья, где все друг друга 
понимают, где царит доверие. И если хоть один из 
этих факторов выпадает, то семья во многом теряет 
целостность, основу. Когда каждый член семьи жи-
вет своей жизнью, своими интересами, не считаясь 
с мнением других, это разрушает семью изнутри. И 
здесь очень много зависит от мудрости и житейского 
опыта. Да, я совершил в жизни огромную ошибку. Ис-
кренне раскаиваюсь, потому как осознал, что в жизни 
есть более высокие ценности, чем временное влече-
ние, которое, зачастую в силу молодости и желания 
самоутвердиться, принимают за настоящую любовь. 
Нет, это заблуждение. Вызывает тревогу статистика 
разводов в стране. Очень часто молодые люди, зная 
друг друга непродолжительное время, создают се-
мьи. А уже через несколько месяцев понимают, что 
не с тем связали свою судьбу. Это сплошь и рядом. А 
ведь нужно время для проверки своих чувств. Все мы 
в жизни ошибаемся, но в каждом конкретном случае 
все зависит от цены ошибки. После скитаний в по-
исках счастья я снова в своей родной семье. У меня 
все хорошо. Доживаю свой век, как говорится, в кругу 
родных мне людей. Что может быть лучше в пожи-
лом возрасте? Ровным счетом ничего. Считаю, что в 
жизни очень важно правильно выбрать профессию. И 
еще один момент. Вот многие ездят отдыхать за гра-
ницу. Скажу на этот счет так.

Для меня нет ничего лучше нашей степи и водо-
емов. Я 8 лет жил в красивейших местах – тайга, 
река, потрясающий воздух. Но как мне не хватало на-
ших полей, озер и пения жаворонков и скворцов! Они 
мне снились по ночам, я сильно тосковал по родным 
местам. Это, наверное, и есть тот случай, когда тебя 
тянет на Родину Я вернулся и от того очень счастлив! 
Дорожите тем, что имеете, и все в вашей жизни бу-
дет хорошо. Поверьте мне, человеку, который прошел 
сложный и извилистый путь заблудшего романтика.

Записал 
Е. Колючий.

Очередной марафон отчетных встреч акимов сел 
и сельских округов с населением по итогам социаль-
но – экономического развития подведомственных 
территорий за 2014 год стартовал в селе Перекатное 
14 января. В этот день проведено 8 отчетных встреч. 
Сельчане проявили большую заинтересованность в 
проведении данных мероприятий, в которых прини-
мали участие и депутаты районного маслихата. Что 
волнует сегодня жителей района? Если говорить ко-
ротко, то большинство вопросов носят общественный 
характер. Так, в селе Монастырка Ишимского сель-
ского округа подняли вопрос о низком напряжении 
электричества в сети и необходимости надлежащего 
содержания внутрипоселковых дорог в зимний пери-
од. 

Директор ТОО «Астана ТАН» Нуртай Тайшиков в 
своем выступлении внес предложение заменить во-
допропускную трубу на участке грейдера на въезде в 
село Баягиз. Кроме того, звучали и вопросы частного 
характера – порядок награждения подвеской «Күміс 
алқа», о выделении гигиенических средств инвалиду. 
На все поступившие вопросы даны соответствующие 
разъяснения.

ПОЛЕЗНЫЙ  ДИАЛОГ  
С  НАСЕЛЕНИЕМ

На отчетной встречи акима Тарасовского сель-
ского округа в селе Казахское было озвучено, что в 
2015 году планируется проведение работ по засыпке 
щебнем дороги до села Тарасовка. Единственным во-
просом на отчетной встрече акима сельского округа с 
населением стала просьба разъяснить  порядок полу-
чения кредита на открытие магазина, на что акимом 
села дано разъяснение. Конструктивный диалог с на-
селением состоялся.

Соб. инф.

ОТЧЕТНЫЕ  ВСТРЕЧИ

ции, депутатской фракции. По всем рассмотренным 
вопросам приняты постановления.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ
15 января текщего года под председательством 

заместителя акима района  А. Т. Жапарова проведено 
заседание земельной комиссии. Было рассмотрено 2 
заявления о предоставлении земельных участков. Ко-
миссией приняты соответствующие решения.

* * * 
На днях под председательством заместителя аки-

ма района Л. Ш. Сейдахметовой было проведено за-
седание комиссии по защите прав несовершеннолет-
них при акимате Жаксынского района.

На ней было рассмотрено ходатайство акима Жа-
накийминского сельского округа в отношении гр. Я, в 
части ограничения в родительских правах.

По данному вопросу комиссия приняла соответ-
ствующее постановление.

ЗАСЕДАНИЕ ШТАБА
15 января сего года под председательством за-

местителя акима района Л. Ш. Сейдахметовой было 
проведено заседание штаба Жаксынского района по 
координации деятельности государственных органов, 
направленной на противодействие наркомании и нар-
кобизнесу. 

На заседании была заслушана информация и. о. 
руководителя отдела образования А. С. Саутовой о 
выполнении плановых мероприятий за 4 квартал 2014 
года, согласно Отраслевой программы по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом на 2012-2016 годы.

Также был утвержден план мероприятий по реали-
зации Отраслевой программы борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом в Жаксынском районе на 2015 год.

АЛЕКСАНДР – ЧЕМПИОН!
Уверенно провел все свои бои на боксерском рин-

ге воспитанник ТОО «Спортивная школа им. Уалие-
ва Т.А.» Александр Петряшин, участвовавший в от-
крытом турнире в г. Кокшетау, посвященного мастеру 
спорта Международного класса СССР Мереке Джусу-
пова. Наш земляк поднялся на высшую ступень спор-
тивного пьедестала и был удостоен золотой медали. 
Поздравляем!

 Н О В О С Т И
(Окончание. Начало на 1-стр.)
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«Қазақстан-2050» стратегиясы: қалып-
тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты стратегияда айқындалған мақсаттар 
мен міндеттерге сәйкес Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2014 жылғы  
26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының 2015-2025 
жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы бекітілді.

Стратегия мемлекеттің алдағы жылдар-
ға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы саясатының негізгі бағыттарын 
көрсетеді және сыбайлас жемқорлықтың 
алғышарттарын, оны тудыратын себептер 
мен жағдайларды жоюға, оның деңгейін 
қысқартуға, алдын алуға ықпал ететін ке-
шенді шараларды қамтиды.

Стратегияның сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылының түйінді бағыттары:

- мемлекеттік қызмет саласындағы сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;

- қоғамдық бақылау институтын енгізу;
- квазимемлекеттік және жеке сектордағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;
- сот және құқық қорғау органдарында 

сыбайлас жемқорлықтың алдын алу;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 

деңгейін қалыптастыру;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи-

мыл мәселелері бойынша халықаралық 
ынтымақтастықты дамыту болып табылады.

Осы бағыттар шеңберінде «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тура-
лы», «Қоғамдық бақылау туралы», «Жа-
рия ақпаратқа қолжетімділік туралы» жаңа 
заңдар әзірленіп, қабылданатын болады, 
олар «сыбайлас жемқорлық» ұғымын қайта 
қарауға және сыбайлас жемқорлық құқық 

Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясы: негізгі басылымдықтары мен жүзеге асыру жолдары

бұзушылықтардың аражігін нақты ажыратуға, 
азаматтық бақылау жүйесін құруға және 
оны мемлекеттің тыныс-тіршілігіне енгізуге, 
азаматтардың жария ақпаратқа еркін қолже-
тімділігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік қызметшілерге кірістерін 
ғана емес, сондай-ақ шығыстарын да декла-
рациялау міндеті жүктелетін болады. 

Мемлекеттік сатып алу жүйесін одан 
әрі жаңғырту, мемлекеттік органдардың 
ғана емес, квазимемлекеттік және жекеше 
секторлардың халыққа қызмет көрсетуде ба-
рынша ашықтығын қамтамасыз ету бойынша 
жұмыстар жалғастырылатын болады.

Сот төрелігін, заңдылық пен құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз ету саласында сот 
төрелігіне еркін қолжетімділікті қамтамасыз 
ету, құқық қорғау органдарының кадр саяса-
тына конкурстық іріктеудің тетіктерін және 
меритократия қағидаттарын енгізу бойынша 
кешенді шаралар көзделген.

Бұл ретте аталған органдар қызметінің 
басымдықтары, оның ішінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында 
қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың 
профилактикасы мен олардың алдын алуға 
ауысатын болады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мә-
дениет деңгейін қалыптастыру үшін оқу 
орындарында, мемлекеттік органдарда және 
халық арасында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ауқымды оқыту курстарын өткізу 
және мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қабылдаған шараларын жария етуге 
бұқаралық ақпарат құралдарын тарту жолы-
мен жүзеге асыру ұсынылады.

Халықаралық ынтымақтастықты да-
мыту – халықаралық қауымдастықпен 

ынтымақтастықты күшейту жолымен, 
оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы түрлі іс-шаралар өткізу, беделді 
халықаралық ұйымдарға қатысу, сондай-ақ 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимылда 
халықаралық тәжірибенің үздік үлгілерін 
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Стратегияда көзделген іс-шаралар-
дың іске асырылуына міндетті мониторинг 
жүргізілетін болады және Стратегияның 
орындалуы туралы есеп халық назарына 
жеткізілетін болады.

Стратегия міндеттерін жүзеге асыру 
бойынша ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігінің және оның аумақтық 
Департаменттерінің қызметі туралы толық 
ақпарат Агенттіктің www.anticorruption.gov.kz 
мекен-жайы бойынша ресми сайтында орна-
ластырылатын болады.

1494 - қысқа номері бойынша тегін 
call-орталығы қызмет етеді, осы қысқа но-
мерге телефон шалу арқылы кез келген 
қазақстандыққа сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 
мәлімет алуына немесе сыбайлас жем-
қорлық заңбұзушылықтары туралы хабарла-
уына болады.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Ақмола облысы бойынша Депар-
таменті басшыларымен (Көкшетау қ.,Горький 
к., 71) төменде берілген кестеге сәйкес аза-
маттарды қабылдауы жүргізіледі:

- әр сейсенбі сайын сағ.16.00-ден 
сағ.18.00-ге дейін азаматтарды Департамент 
басшысы Н.Ә.Исақов қабылдайды; 

- әр сәрсенбі сайын сағ. 10.00-ден 

сағ.17.00 –ге дейін (сағ.13.00-ден сағ.14.30-
ға дейін түскі асқа үзіліс) Департамент 
басшысының орынбасары Ахметжанова Г.Х. 
қабылдайды;

- әр бейсенбі сайын сағ. 10.00-ден 
сағ.17.00 –ге дейін (сағ.13.00-ден сағ.14.30-
ға дейін түскі асқа үзіліс) азаматтарды 
қабылдауды Департамент басшысының 
орынбасары – Тәртіптік кеңестің Төрағасы 
Қ.А.Жапақов жүзеге асырады.

Департаменттің кезекші офицерлері 
296515 телефоны арқылы (кезекші бөлімге) 
хабарласқан тұрғындарды ұдайы түрде 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша ақпараттандырады.

Ақмола облысы аумақтарында ау-
данаралық мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
басқармалары қызмет етеді, мәселен:

- Атбасар ауданы бойынша ауданаралық 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл басқармасы, 
тел.8 (71643) 24280;

- Бурабай ауданы бойынша аудана-
ралық Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бас-
қармасы,тел.8 (71636) 45754, 43598;

- Целиноград ауданы бойынша аудана-
ралық мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бас-
қармасы,тел.8 (71651) 210593.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

агенттігінің  Ақмола облысы бойынша 
Департаменті.

В соответствии с целями и задача-
ми, определенными в Стратегии «Казах-
стан-2050»: Новый политический курс состо-
явшегося государства», Указом Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 
26 декабря 2014 года №986 утверждена Ан-
тикоррупционная стратегия Республики Ка-
захстан на 2015-2025 годы.

В данной Стратегии изложены основ-
ные направления антикоррупционной по-
литики государства на предстоящие годы. 
Она содержит комплекс мер, которые будут 
способствовать устранению предпосылок 
коррупции, искоренению причин и условий, 
ее порождающих, сокращению ее уровня а 
также ее профилактики. 

Ключевыми направлениями противодей-
ствия коррупции, определенными Стратеги-
ей, являются: 

- противодействие коррупции в сфере 
государственной службы;

- внедрение института общественного 
контроля;

- противодействие коррупции в квазиго-
сударственном и частном секторе;

- предупреждение коррупции в судебных 
и правоохранительных органах;

- формирование уровня антикоррупци-
онной культуры;

- развитие международного сотрудниче-
ства по вопросам противодействия корруп-
ции.

В рамках данных направлений будут 
разработаны и приняты новые законы «О 
противодействии коррупции», «Об обще-
ственном контроле», «О доступе к публич-
ной информации», которые позволят пере-

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы: 
основные положения и пути реализации

смотреть понятие «коррупция» и провести 
четкое разграничение между коррупционны-
ми правонарушениями, создать и внедрить 
систему гражданского контроля в жизнедея-
тельности государства, обеспечить свобод-
ный доступ граждан к публичной информа-
ции.

На государственных служащих будет 
возложена обязанность декларировать не 
только свои доходы, но и расходы.

Будет продолжена работа по дальней-
шей модернизации системы государствен-
ных закупок, обеспечению максимальной 
прозрачности при оказании услуг населению 
как государственными органами, так и субъ-
ектами квазигосударственного и частного 
секторов.

В сфере обеспечения правосудия, за-
конности и правопорядка предусмотрен ком-
плекс мер по обеспечению свободного до-
ступа к правосудию, внедрению механизмов 
конкурсного отбора и принципов меритокра-
тии в кадровой политике правоохранитель-
ных органов. 

При этом приоритеты в работе указан-
ных органов, в том числе в сфере противо-
действия коррупции, будут смещены на про-
филактику и предупреждение преступлений 
и правонарушений.

Формирование уровня антикоррупци-
онной культуры, антикоррупционного про-
свещения населения будет осуществлять-
ся посредством проведения масштабных 
обучающих антикоррупционных курсов в 
учебных заведениях, государственных ор-
ганах, среди населения, путем привлечения 
средств массовой информации, неправи-

тельственных организаций, современных 
интерактивных средств. 

Развитию международного сотрудниче-
ства в сфере противодействия коррупции 
будет способствовать усиление взаимодей-
ствия с международным сообществом, в том 
числе путем проведения антикоррупцион-
ных мероприятий, участия в авторитетных 
международных организациях, а также ис-
пользования лучших примеров международ-
ной практики в этой сфере. 

Реализация мероприятий, предусмо-
тренных Стратегией, будет подлежать обя-
зательному мониторингу и отчёты о ходе ис-
полнения мероприятий будут доводиться до 
сведения общественности. 

Полная информация по деятельности 
Агентства РК по делам государственной 
службы и противодействию коррупции и ее 
территориальных подразделений в свете ре-
ализации задач, обозначенных Стратегией, 
будет размещаться на официальном сайте 
Агентства по адресу www.anticorruption.gov.
kz.

Действует единый бесплатный call-
центр, позвонив на короткий номер которого 
– 1494, любой казахстанец может прокон-
сультироваться по вопросам противодей-
ствия коррупции или сообщить о фактах 
коррупционных правонарушений.

Руководством Департамента Агентства 
РК по делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции по Акмолинской 
области (г.Кокшетау, ул.Горького, 71) прово-
дится прием граждан, согласно графика:

- каждый вторник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
прием ведет руководитель Департамента 

Исаков Н.А.;
- по средам с 10.00 ч. по 17.00 ч. (с пере-

рывом на обед с 13.00 ч. до 14.30 ч.) прием 
граждан проводится заместителем руководи-
теля Департамента Ахметжановой Г.Х.;

- по четвергам с 10.00 ч. по 17.00 ч. (с 
перерывом на обед с 13.00 ч. до 14.30 ч.) 
прием граждан осуществляет заместитель 
руководителя Департамента – Председатель 
Дисциплинарного совета Жапаков К.А.

На постоянной основе дежурные офице-
ры Департамента консультируют население 
по вопросам противодействия коррупции по 
телефону 296515 (дежурная часть).

В регионах области функционируют Меж-
районные управления по делам государ-
ственной службы и противодействию корруп-
ции, такие как:

- Межрайонное управление по делам го-
сударственной службы и противодействию 
коррупции по Атбасарскому району, тел.8 
(71643) 24280;

- Межрайонное управление по делам го-
сударственной службы и противодействию 
коррупции по Бурабайскому району, тел.8 
(71636) 45754, 43598;

- Межрайонное управление по делам го-
сударственной службы и противодействию 
коррупции по Целиноградскому району, тел.8 
(71651) 210593.

Департамент Агентства 
РК по делам государственной службы 

и противодействию 
коррупции по Акмолинской

 области.

БІЛІП  ЖҮРІҢІЗ - НАДО ЗНАТЬ

Отдел по ЧС Жаксынского района рекомен-
дует  соблюдать следующие правила купания в 
праздник «Крещение Господне»:

• окунаться (купаться) следует в специально обо-
рудованных прорубях у берега, желательно вблизи 
водно-спасательных станций, под присмотром спаса-
телей;

• перед купанием в проруби необходимо разогреть 
тело, сделав разминку, пробежку;

• к проруби необходимо подходить в удобной, не-
скользкой и легкоснимаемой обуви или шерстяных 
носках, чтобы предотвратить потерю чувствитель-
ности ног. Возможно использование специальных 
резиновых тапочек, которые также защищают ноги от 
острых камней и соли.

Идя к проруби, помните, что дорожка может быть 
скользкой.  Идите медленно и внимательно.

Проследите за тем, чтобы лестница для спуска 
в воду была устойчивой. По крайней мере, для под-
страховки необходимо опустить в воду край прочной 
толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы мог-
ли с ее помощью выйти из воды. Противоположный 
конец веревки должен быть надежно закреплен на 
берегу; 

• окунаться лучше всего по шею, не замочив голо-
ву, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов 
головного мозга;

Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. 
Прыжки в воду и погружение в воду с головой не реко-
мендуются, так как это увеличивает потерю темпера-
туры и может привести к шоку от  холода;

• при входе в воду первый раз старайтесь быстро 
достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. 
Помните, что холодная вода может вызвать совер-
шенно нормальное безопасное учащенное дыхание, 
как только Ваше тело приспособилось к холоду;

• не рекомендуется находиться в проруби более 1 
минуты во избежание общего переохлаждения  
организма;

• при опускании на дно в небольшую прорубь опас-
ность состоит  в следующем:

Не все умеют опускаться вертикально. Многие 
опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки 
льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки 
может достигнуть 1 — 1,5 м. При всплытии с закрыты-
ми глазами в малой проруби можно «промахнуться» 
и удариться головой об лед;

• если с вами ребенок, следите за ним во время 

его погруже-
ния в прорубь. 
Испугавший-
ся ребенок 
может легко 
забыть, что 
он умеет пла-
вать;

• п о с л е 
купания (оку-
нания) разо-
трите себя и 
ребенка мах-
ровым поло-
тенцем и на-
деньте сухую одежду;

• для укрепления иммунитета и возможности пере-
охлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше 
всего из ягод, фруктов из предварительно подготов-
ленного термоса.

Е. АУБАКИРОВ,
старший инженер ОЧС Жаксынсого района, 

старший лейтенант противопожарной службы.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ЖАКСЫНСКОГО  РАЙОНА! АКТУАЛЬНО



4 19.01.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

2015-2017 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына 
сәйкес, Жақсы аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2015-2017 жылдарға арналған аудан бюджеті 1, 2 және 3 қосымшаларына сәйкес оның ішінде 2015 
жылға арналған келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 2473409 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 455010 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 9425 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6000 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 2002974 мың теңге;
2) шығындар – 2473409 мың теңге;
3) бюджеттік таза кредиттеу –  17649 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттері – 23784 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 6135 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) бюджеттің тапшылығы  (профициті)– -17649 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 17649 мың теңге.
2. Аудандық бюджетке 100 пайыз көлемінде әлеуметтік салықты бөлу нормативі қарастырылғаны 

ескерілсін.
3. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде облыстық бюджеттен 1447856 мың теңге сомасында суб-

венция қарастырылғаны ескерілсін.
4. 2015 жылға арналған аудан бюджеті түсімдерінің құрамында  республикалық бюджеттен нысаналы 

трансферттер және бюджеттік несиелер 4 қосымшаға сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.
Аудандық бюджет бойынша нысаналы трансферттердің аталған сомаларын бөлу Жақсы ауданы 

әкімдігінің қаулысымен анықталады.
5. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 5 қосымшаға 

сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.
Аудандық бюджет бойынша нысаналы трансферттердің аталған сомаларын бөлу Жақсы ауданы 

әкімдігінің қаулысымен анықталады.
6. 2015 жылға арналған аудан бюджетінде бюджеттік несиелерді өтеуге 6135 мың теңге сома 

қарастырылғаны ескерілсін.
7. 2015 жылға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві 9273 мың теңге сомасында 

бекітілсін.
8. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және ветерина-

рия мамандары, осы қызметтің түрлерімен  ауылдық жағдайда айналысатын мамандардың жалақысына 
және ставкаларымен салыстырғанда жиырма бес пайызға жоғары лауазымдық жалақылар және тарифтік 
ставкалар аудандық мәслихатмен келісілген тізімге сәйкес белгіленсін.

9. 2015 жылға арналған аудандық бюджеттің атқарылу процесінде секвестрленуге жатпайтын 
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 6 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

10. Аудандық бюджетінде әр ауыл, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалары 7 қосымшаға 
сәйкес қарастырылғаны ескерілсін.

11. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап 
күшіне енеді және 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Жақсы аудандық мәслихатының                                                         Жақсы аудандық                            
кезекті сессиясының төрағасы                                      мәслихатының хатшысы
____________ В. Гертнер                                                        ____________ Б. Жанәділов

КЕЛІСІЛГЕН
Жақсы ауданының әкімі          
___________ Қ. Сүйіндіков  
2014 жыл « 24 » желтоқсан

(Жақсы аудандық мәслихатының осы шешімі Ақмола облыстық Әділет департаментінде 
2015 жылдың 08 қаңтарында 4569 нөмірімен тіркелді.)

Жақсы аудандық мәслихатының шешімі
Жақсы ауылы                                                    №5С-34-2                                        2014 жыл 24 желтоқсан

О бюджете Жаксынского района на 2015-2017 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 

года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном 
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный масли-
хат РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет района на 2015-2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том 
числе на 2015 год в следующих объемах:

1) доходы – 2473409 тысяч тенге, в том числе по:
налоговые поступления – 455010 тысяч тенге;
неналоговые поступления –9425 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6000 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2002974 тысяч тенге;
2) затраты – 2473409 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 17649 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 23784 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6135 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
5) дефицит (профицит) бюджета – -17649 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 17649 тысяч тенге.
2. Учесть норматив распределения социального налога в районный бюджет в размере 100 процентов.
3. Учесть, что в бюджете района на 2015 год из областного бюджета предусмотрена субвенция в 

сумме 1447856 тысячи тенге.
4. Учесть в составе поступлений бюджета района на 2015 год целевые трансферты и бюджетные 

кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов по районному бюджету определяется поста-

новлением акимата Жаксынского района.
5. Учесть, что в бюджете района на 2015 год предусмотрены целевые текущие трансферты из об-

ластного бюджета согласно приложению 5.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов по районному бюджету определяется поста-

новлением акимата Жаксынского района.
6. Учесть, что в бюджете района на 2015 год предусмотрено погашение бюджетных кредитов в сумме 

6135 тысяч тенге.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2015 год в сумме 9273 тысяч тенге.
8. Установить специалистам образования, социального обеспечения и культуры, ветеринарии, рабо-

тающим в сельской местности, повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тариф-
ные ставки, по сравнению с окладами и ставками специалистов, занимающихся этими видами деятель-
ности в городских условиях, согласно перечню согласованному с районным маслихатом.

9. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюд-
жета района на 2015 год, согласно приложению 6.

10. Учесть, что в бюджете района предусмотрены бюджетные программы каждого села, сельского 
округа, согласно приложению 7.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юсти-
ции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.

Председатель очередной сессии                  Секретарь Жаксынского
Жаксынского районного маслихата                                   районного маслихата                                                                      
____________ В. Гертнер                                     ____________Б. Джанадилов                                 

СОГЛАСОВАНО
Аким Жаксынского района                                              
___________ К. Суюндиков     
« 24 » желтоқсан 2014 год       

(Данное решение Жаксынского районного маслихата зарегистрировано в Департаменте 
юстиции Акмолинской области за №4569 08 января 2015 года.)

Решение Жаксынского районного маслихата
Село Жаксы                                                    №5С-34-2                                        от 24 декабря 2014 года

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 1 қосымша

Санаты       
АТАУЫ Сома                             

2015 жыл
Сыныбы                                                                                                        

Ішкі 
сыныбы                                                                                                                             

1. КІРІСТЕР 2473409
1 Салықтық түсімдер 455010

01 Табыс салығы 14567
2 Жеке табыс салығы 14567

03 Әлеуметтік салық 193414
1 Әлеуметтік салық 193414

04 Меншікке салынатын салықтар 232244
1 Мүлікке салынатын салықтар 191585
3 Жер салығы 2199
4 Көлік құралдарына  салынатын салық 29847
5 Бірыңғай жер салығы 8613

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 12807
2 Акциздер 1467
3 Табиғи және басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 6955
4 Кәсіпкерлік  және  кәсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алымдар 4385

07 Басқа да салықтар 70
10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 70

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

1908

1 Мемлекеттік баж 1908
2 Салықтық емес түсімдер 9425

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 2099
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 467
3 Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне  диви-

дендтер
0

5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1624
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 8

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

390

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 

390

06 Басқа да салықтық емес түсімдер 6936
1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 6936

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6000
03 Жерді және  материалдық  емес активтерді сату 6000

1 Жерді сату 6000
4 Трансферттердің түсімдері 2002974

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн транс-
ферттер

2002974

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 2002974

Приложение  1 к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2
Категория   

НАИМЕНОВАНИЕ «Сумма 
2015 год»Класс

Подкласс
1. ДОХОДЫ 2473409

1 Налоговые поступления 455010
01 Подоходный налог 14567

2 Индивидуальный подоходный налог 14567
03 Социальный налог 193414

1 Социальный налог 193414
04 Налоги на собственность 232244

1 Налоги на имущество 191585
3 Земельный налог 2199
4 Налог на транспортные средства 29847
5 Единый земельный налог 8613

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 12807
2 Акцизы 1467
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 6955
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной дея-

тельности
4385

07 Прочие налоги 70
10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 70

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

1908

1 Государственная пошлина 1908
2 Неналоговые поступления 9425

01 Доходы от государственной собственности 2099
1 Поступления части чистого дохода  государственных предприятий 467
3 Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государ-

ственной собственности
0

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-
ственности

1624

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 8
04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  уч-

реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан

390

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан, за исключением поступле-
ний от организаций нефтяного сектора

390

06 Прочие неналоговые поступления 6936
1 Прочие неналоговые поступления 6936

3 Поступления от продажи основного капитала 6000
03 Продажа земли и нематериальных активов 6000

1 Продажа земли 6000
4 Поступления  трансфертов 2002974

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2002974
2 Трансферты из областного бюджета 2002974

АТАУЫ

Сома                                               
2015 жыл

Функционал-
дық топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

2. ШЫҒЫНДАР 2473409
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 251138

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 13758
001 Аудан   (облыстық маңызы бар қала)   мәслихатының   қызметін   қамтама-

сыз   ету   жөніндегі   қызметтер
13758

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 65310

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

65310

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
123 Қаладағы  аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің  аппараты  
138674

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

135432

022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 3242
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
11109

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

11109

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 22287

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма                   
2015 год

Функциональная 
группа

 

Администратор бюджетных программ
Программа

2. ЗАТРАТЫ 2473409
01 Государственные услуги общего характера 251138

112 Аппарат маслихата  района (города областного значения) 13758
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-

ластного значения)
13758

003 Капитальные  расходы государственного органа 0
122 Аппарат акима района (города областного значения) 65310

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

65310

003 Капитальные расходы государственного органа 0
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа
138674

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

135432

022 Капитальные расходы государственного органа 3242
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог района (города областного значения)
11109

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

11109

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 22287
(Жалғасы 5-бетте. Продолжение на 5-стр.)
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001 Мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару, экономикалық са-
ясатын қалыптастыру мен дамыту, саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

21410

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 638
015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 239

02 Қорғаныс 7919
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 7919

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2310
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу және жою
5484

007 Аудандық (Қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік 
өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің 
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

125

04 Білім беру 1594230
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1594230

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

12032

003 Жалпы білім беру 1371298
005 Ауданның (облыстық  маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ме-

кемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

15695

006 Балаларға  қосымша білім беру 43799
009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 55923
012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 0
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері

15605

018 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 14527
022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері

149

040 Білім берудің мектепке дейінгі мекемелеріндегі мемлекеттік білім берудің 
тапсырысын іске асыру

43641

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

21561

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру  133010
451 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
118195

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

19239

002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 23530
005 Мемлекеттік  атаулы әлеуметтік көмек 456
006 Тұрғын үй көмегі 7653
007 Жергілікті  өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына  әлеуметтік көмек
16755

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

428

011 Жәрдемақыларды және  басқа да әлеуметтік  төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу  бойынша   қызметтерге ақы төлеу

668

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 17006
016 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 4578
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді 

міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі 
мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

5130

023 Жұмыспен қамту орталақтарының қызметін қамтамасыз ету 914
025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 13643
052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің  жетпіс жылдығына арналған іс-

шараларды өткізу
8195

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 1 қосымша

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 14815
030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 14815

07 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы 139320
472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала 

құрылысы бөлімі
68340

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

68340

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

14046

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 6698
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 383
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3800
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 3165

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

56934

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 13430
012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 13530
015 Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру 3706
016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2527
018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 23741

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 119355
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді да-

мыту бөлімі
87436

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

5868

003 Мәдени – демалыс жұмысын қолдау 44759
006 Аудандық  (қалалық)  кітапханалардың  жұмыс істеуі 29572
007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін да-

мыту
5450

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

1787

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 16587
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың 

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында  мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

8496

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5012
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3079

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

15332

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

9492

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

2072

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

3768

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

75126

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы  бөлімі 17184
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
17184

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 4878
099 Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру 4878

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 43560
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер  
8162

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 850
006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 21
008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан 

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу.
178

011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 34349
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 9504

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

8508

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 996
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 11671

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі

11671

001 Услуги по реализации государственной политики в области формиро-
вания и развития экономической политики, государственного планиро-
вания, исполнения  бюджета  и управления коммунальной собственно-
стью  района (города областного значения)

21410

003 Проведение оценки имущества в целях  налогообложения 638
015 Капитальные  расходы государственного органа 239

02 Оборона 7919
122 Аппарат акима района (города областного значения) 7919

005 Мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2310
006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба рай-

она (города областного значения)
5484

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного 
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в ко-
торых не созданы органы государственной противопожарной службы

125

04 Образование 1594230
464 Отдел образования района (города областного значения) 1594230

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

12032

003 Общеобразовательное обучение 1371298
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов 

для государственных учреждений образования района (города област-
ного значения)

15695

006 Дополнительное образование для детей 43799
009 Обеспечение деятельности организаций  дошкольного воспитания и 

обучения
55923

012 Капитальные расходы государственного органа 0
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставше-
гося без попечения родителей  

15605

018 Организация профессионального обучения 14527
022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражда-

нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей 

149

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 
организациях образования

43641

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-
ний и организаций 

21561

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 133010
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 

значения)
118195

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

19239

002 Программа занятости 23530
005 Государственная адресная социальная помощь 456
006 Оказание жилищной помощи 7653
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по 

решениям  местных представительных органов
16755

010 Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и об-
учающихся на дому

428

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других со-
циальных выплат

668

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 17006
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 4578
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, 
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида

5130

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 914
025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 13643
052 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в 

Великой Отечественной войне
8195

464 Отдел образования района (города областного значения) 14815
030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 14815

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 139320
472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (горо-

да областного значения)
68340

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья комму-
нального жилищного фонда 

68340

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

14046

008 Освещение улиц населенных пунктов 6698
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 383
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3800
014 Организация водоснабжения населенных пунктов 3165

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

56934

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 13430
012 Функционирование  системы   водоснабжения   и водоотведения 13530
015 Освещение улиц  в населенных пунктах 3706
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2527
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 23741

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 119355
455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного значе-

ния)
87436

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

5868

003 Поддержка культурно-досуговой работы 44759
006 Функционирование районных (городских) библиотек 29572
007 Развитие  государственного языка  и других  языков народа Казахстана 5450
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учрежде-

ний и организаций 
1787

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 16587
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области информации, укрепления государственности и формирования 
социального оптимизма граждан

8496

002 Услуги по проведению государственной информационной политики 5012
003 Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики 3079

465 Отдел физической  культуры и  спорта района (города областного зна-
чения)

15332

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

9492

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областно-
го  значения) уровне

2072

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

3768

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, зе-
мельные отношения    

75126

462 Отдел  сельского хозяйства  района  (города областного значения) 17184
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере сельского хозяйства  
17184

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 4878
099 Реализация  мер  по оказанию  социальной  поддержки специалистов 4878

473 Отдел ветеринарии  района (города областного значения) 43560
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

сфере ветеринарии
8162

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 850
006 Организация санитарного убоя больных животных 21
008 Возмещение владельцам  стоимости изымаемых и уничтожаемых 

больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
178

011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 34349
463 Отдел  земельных отношений  района  (города областного значения) 9504

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

8508

004 Организация   работ  по  зонированию  земель 996
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 

деятельность
11671

472 Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (горо-
да областного значения)

11671
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001 Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

11671

12 Көлік және коммуникация 105880
123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің  аппараты
10490

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  округ-
терде  автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

10490

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

95390

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 95390
13 Басқалар 35752

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 9273
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 

органының резерві
9273

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 7924
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асыру жөніндегі қызметтер
7827

003 Кәсіпкерлік қызметті  қолдау 97
123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің  аппараты
18555

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18555

14 Борышқа қызмет көрсету 8
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 8

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойын-
ша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша

8

15 Трансферттер 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 0

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 17649
Бюджеттік кредиттер 23784

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

23784

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 23784
018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін 

бюджеттік кредиттер
23784

Бюджеттік кредиттерді өтеу 6135
5 Бюджеттік қарыздарды өтеу 6135

1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 6135
001 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 6135

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР   БОЙЫНША 
САЛЬДО

0

Қаржылық активтерді сатып алу 0
V.  БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) -17649
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙ-
ДАЛАНУ)

17649

001 Услуги по реализации государственной политики в области строитель-
ства, архитектуры и градостроительства на местном уровне

11671

12 Транспорт и коммуникации 105880
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа
10490

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах рай-
онного значения, поселках, селах, сельских округах

10490

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

95390

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 95390
13 Прочие 35752

459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 9273
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 

значения)
9273

469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 7924
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 

области развития предпринимательства 
7827

003 Поддержка  предпринимательской  деятельности 97
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа
18555

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

18555

14 Обслуживание долга 8
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 8

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

8

15 Трансферты 0
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 0

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфер-
тов

0

III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 17649
Бюджетные кредиты 23784

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-
родные территории, охрана окружающей среды и животного мира, зе-
мельные отношения    

23784

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 23784
018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки спе-

циалистов 
23784

Погашение бюджетных кредитов 6135
5 Погашение займов 6135

1 Погашение бюджетных кредитов 6135
001 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюд-

жета
6135

ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ  АКТИВАМИ 0
Приобретение финансовых активов 0
V.  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) -17649
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПРОФИЦИТА)

17649

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 1 қосымша

(Жалғасы. Продолжение.)

Приложение  1 к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 2 қосымша

Санаты       
АТАУЫ Сома                              

2016 жыл
Сыныбы                                                                                                        

Ішкі 
сыныбы                                                                                                                             

1. КІРІСТЕР 1934497
1 Салықтық түсімдер 501184

01 Табыс салығы 15587
2 Жеке табыс салығы 15587

03 Әлеуметтік салық 213474
1 Әлеуметтік салық 213474

04 Меншікке салынатын салықтар 256982
1 Мүлікке салынатын салықтар 211014
3 Жер салығы 2444
4 Көлік құралдарына  салынатын салық 34911
5 Бірыңғай жер салығы 8613

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 12918
2 Акциздер 1578
3 Табиғи және басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер 6955
4 Кәсіпкерлік  және  кәсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алымдар 4385

07 Басқа да салықтар 210
10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 210

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

2013

1 Мемлекеттік баж 2013
2 Салықтық емес түсімдер 10076

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 2217
1 Мемлекеттік  кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 480
5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1737

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

21

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

21

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

417

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

417

06 Басқа да салықтық  емес түсімдер 7421
1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 7421

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6420
03 Жерді және  материалдық  емес активтерді сату 6420

1 Жерді сату 5920
2 Материалдық емес активтерді сату 500

4 Трансферттердің түсімдері 1416817
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн транс-

ферттер
1416817

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1416817

Категория   
НАИМЕНОВАНИЕ «Сумма 

2016 год»
Класс

П о д -
класс

1. ДОХОДЫ 1934497
1 Налоговые поступления 501184

01 Подоходный налог 15587
2 Индивидуальный подоходный налог 15587

03 Социальный налог 213474
1 Социальный налог 213474

04 Налоги на собственность 256982
1 Налоги на имущество 211014
3 Земельный налог 2444
4 Налог на транспортные средства 34911
5 Единый земельный налог 8613

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 12918
2 Акцизы 1578
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 6955
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятель-

ности
4385

07 Прочие налоги 210
10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 210

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значи-
мых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то госу-
дарственными органами или должностными лицами

2013

1 Государственная пошлина 2013
2 Неналоговые поступления 10076

01 Доходы от государственной собственности 2217
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 480
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-

ственности
1737

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

21

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

21

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан

417

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

417

06 Прочие неналоговые поступления 7421
1 Прочие неналоговые поступления 7421

3 Поступления от продажи основного капитала 6420
03 Продажа земли и нематериальных активов 6420

1 Продажа земли 5920
2 Продажа нематериальных активов 500

4 Поступления  трансфертов 1416817
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 1416817

2 Трансферты из областного бюджета 1416817

Приложение 2  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

АТАУЫ
Сома                                                 

2016 жылФункционалдық топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама
2. ШЫҒЫНДАР 1934497

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 216699
112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 12830

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

12830

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 57662
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
57662

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

117576

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

116950

022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 626
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
8084

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

8084

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 20547

НАИМЕНОВАНИЕ
Сумма             

2016 год
Функциональная группа

Администратор бюджетных программ
Программа

2. ЗАТРАТЫ 1934497
01 Государственные услуги общего характера 216699

112 Аппарат маслихата  района (города областного значения) 12830
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения)
12830

122 Аппарат акима района (города областного значения) 57662
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного зна-

чения)
57662

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

117576

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

116950

022 Капитальные расходы государственного органа 626
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-

мобильных дорог района (города областного значения)
8084

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог 

8084

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20547

(Жалғасы 7-бетте. Продолжение на 7-стр.)
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001 Мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару, экономикалық сая-
сатын қалыптастыру мен дамыту, саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

19625

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 683
015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 239

02 Қорғаныс 8473
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8473

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2472
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу және жою
6001

04 Білім беру 1328731
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1328731

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

10094

003 Жалпы білім беру 1175478
005 Ауданның (облыстық  маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ме-

кемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және 
жеткізу

10579

006 Балаларға  қосымша білім беру 37128
009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 48726
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері

16806

018 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 12450
022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері

160

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

17310

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру  91241
451 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
91241

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

17754

002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 25492
005 Мемлекеттік  атаулы әлеуметтік көмек 459
006 Тұрғын үй көмегі 8189
007 Жергілікті  өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына  әлеуметтік көмек
16751

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

356

011 Жәрдемақыларды және  басқа да әлеуметтік  төлемдерді есептеу, төлеу 
мен жеткізу  бойынша   қызметтерге ақы толеу

687

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 12623
016 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 4836
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді 

міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі 
мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

3338

025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 756
07 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы 45453

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

13351

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 6894
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 410
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4254
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1793

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

32102

012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 8796
015 Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру 3974
016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2704
018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 16628

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 99723
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді да-

мыту бөлімі
70834

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

4931

003 Мәдени – демалыс жұмысын қолдау 36898
006 Аудандық  (қалалық)  кітапханалардың  жұмыс істеуі 22553
007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін да-

мыту
5229

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымда-
рының күрделі шығыстары  

1223

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 16017
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың 

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында  мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

7047

002  Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5363
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3607

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

12872

001 Жергілікті деңгейде  дене шынықтыру және спорт  саласындағы мем-
лекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7373

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

1896

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

3603

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

35434

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы  бөлімі 13190
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13190

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 5418
099 Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру 5418

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 8610
001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер  
7760

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 850
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 8216

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

7146

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 1070
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15942

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі

15942

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

8714

013 Ауданның қала құрылысы   даму аумағын және елді мекендердің бас жо-
спарлары схемаларын әзірлеу

7228

12 Көлік және коммуникация 59088
123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық  округ 

әкімінің  аппараты
11049

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық   округ-
терде  автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

11049

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

48039

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 48039
13 Басқалар 33713

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 8317
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 

органының резерві
8317

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 6841
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік саясат-

ты іске асыру жөніндегі қызметтер
6574

003 Кәсіпкерлік қызметті  қолдау 104
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 163

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

18555

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 2 қосымша

(Жалғасы. Продолжение.) 001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и 
развития экономической политики, государственного планирования, исполне-
ния  бюджета  и управления коммунальной собственностью  района (города 
областного значения)

19625

003 Проведение оценки имущества в целях  налогообложения 683
015 Капитальные  расходы государственного органа 239

02 Оборона 8473
122 Аппарат акима района (города областного значения) 8473

005 Мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2472
006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района 

(города областного значения)
6001

04 Образование 1328731
464 Отдел образования района (города областного значения) 1328731

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в обла-
сти образования 

10094

003 Общеобразовательное обучение 1175478
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 

государственных учреждений образования района (города областного значе-
ния)

10579

006 Дополнительное образование для детей 37128
009 Обеспечение деятельности организаций  дошкольного воспитания и обуче-

ния
48726

015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содер-
жание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без по-
печения родителей  

16806

018 Организация профессионального обучения 12450
022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усы-

новившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), остав-
шегося без попечения родителей 

160

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 
организаций 

17310

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 91241
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значе-

ния)
91241

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти обеспечения занятости и реализации социальных программ для на-
селения

17754

002 Программа занятости 25492
005 Государственная адресная социальная помощь 459
006 Оказание жилищной помощи 8189
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по реше-

ниям  местных представительных органов
16751

010 Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и обучаю-
щихся на дому

356

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социаль-
ных выплат

687

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 12623
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 4836
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими сред-

ствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивиду-
альными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реа-
билитации инвалида

3338

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 756
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 45453

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

13351

008 Освещение улиц населенных пунктов 6894
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 410
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4254
014 Организация водоснабжения населенных пунктов 1793

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

32102

012 Функционирование  системы   водоснабжения   и водоотведения 8796
015 Освещение улиц  в населенных пунктах 3974
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2704
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 16628

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 99723
455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного значения) 70834

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в обла-
сти развития языков и культуры

4931

003 Поддержка культурно-досуговой работы 36898
006 Функционирование районных (городских) библиотек 22553
007 Развитие  государственного языка  и других  языков народа Казахстана 5229
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 

организаций 
1223

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 16017
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в обла-

сти информации, укрепления государственности и формирования социаль-
ного оптимизма граждан

7047

002 Услуги по проведению государственной информационной политики 5363
003 Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики 3607

465 Отдел физической  культуры и  спорта района (города областного значения) 12872
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфере 

физической культуры и спорта
7373

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного  зна-
чения) уровне

1896

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

3603

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

35434

462 Отдел  сельского хозяйства  района  (города областного значения) 13190
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 

сельского хозяйства  
13190

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5418
099 Реализация  мер  по оказанию  социальной  поддержки специалистов 5418

473 Отдел ветеринарии  района (города областного значения) 8610
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 

ветеринарии
7760

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 850
463 Отдел  земельных отношений  района  (города областного значения) 8216

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

7146

004 Организация   работ  по  зонированию  земель 1070
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная дея-

тельность
15942

472 Отдел строительства архитектуры и градостроительства района (города об-
ластного значения)

15942

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

8714

013 Разработка схем градостроительного развития территории района, генераль-
ных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сель-
ских населенных пунктов

7228

12 Транспорт и коммуникации 59088
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
11049

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

11049

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

48039

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 48039
13 Прочие 33713

459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 8317
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значе-

ния)
8317

469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 6841
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в обла-

сти развития предпринимательства 
6574

003 Поддержка  предпринимательской  деятельности 104
004 Капитальные  расходы государственного органа 163

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

18555

Приложение 2  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

(Жалғасы 8-бетте. Продолжение на 8-стр.)



8 19.01.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18555

14 Борышқа қызмет көрсету 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 0

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойын-
ша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша

0

15 Трансферттер 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 0

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді 
қайтару

0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 0
Бюджеттік кредиттер 0

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

0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы бөлімі 0
018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін 

бюджеттік кредиттер
0

Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
16 Бюджеттік қарызды өтеу 0

1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
001 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланбаған бюджеттік несиелерді 
қайтару

0

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША 
САЛЬДО

0

Қаржылық активтерді сатып алу 0
13 Басқалар 0

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

0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталдың құруы және жоғарылауы 0
V.  БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙ-
ДАЛАНУ)

0

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 2 қосымша Приложение 2  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

(Жалғасы. Продолжение.) 040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках 
Программы «Развитие регионов»

18555

14 Обслуживание долга 0
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 0

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате возна-
граждений и иных платежей по займам из областного бюджета

0

15 Трансферты 0
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 0

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0
Бюджетные кредиты 0

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

0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0
018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специали-

стов 
0

Погашение бюджетных кредитов 0
5 Погашение займов 0

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

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного 
бюджета

0

ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ  АКТИВАМИ 0
Приобретение финансовых активов 0

13 Прочие 0
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и авто-

мобильных дорог района (города областного значения)
0

065 Формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц 0
V.  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) 0
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО-
ФИЦИТА)

0

Санаты       
АТАУЫ Сома                                                

2017 жыл
Сыныбы                                                                                                        

Ішкі 
сыныбы                                                                                                                             

1. КІРІСТЕР 1977248
1 Салықтық түсімдер 535492

01 Табыс салығы 16678
2 Жеке табыс салығы 16678

03 Әлеуметтік салық 233875
1 Әлеуметтік салық 233875

04 Меншікке салынатын салықтар 269550
1 Мүлікке салынатын салықтар 220398
3 Жер салығы 2444
4 Көлік құралдарына  салынатын салық 38095
5 Бірыңғай жер салығы 8613

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 13029
2 Акциздер 1689
3 Табиғи және басқа да ресурстарды  пайдаланғаны үшін түсетін 

түсімдер
6955

4 Кәсіпкерлік  және  кәсіби қызметті  жүргізгені үшін алынатын алымдар 4385
07 Басқа да салықтар 210

10 Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері 210
08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған 

уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар 
құжаттар  бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2150

1 Мемлекеттік баж 2150
2 Салықтық емес түсімдер 10781

01 Мемлекеттік меншіктен  түсетін кірістер 2394
1 Мемлекеттік  кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 536
5 Мемлекет меншігіндегі  мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1858

02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік меке-
мелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін 
түсімдер

22

1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  мемлекеттік мекеме-
лердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін 
түсімдер

22

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

446

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

446

06 Басқа да салықтық  емес түсімдер 7919
1 Басқа да салықтық  емес түсімдер 7919

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6869
03 Жерді және  материалдық  емес активтерді сату 6869

1 Жерді сату 6269
2 Материалдық емес активтерді сату 600

4 Трансферттердің түсімдері 1424106
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн транс-

ферттер
1424106

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 1424106

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 3 қосымша Категория   

НАИМЕНОВАНИЕ «Сумма 
2017 год»

Класс
П о д -
класс

1. ДОХОДЫ 1977248
1 Налоговые поступления 535492

01 Подоходный налог 16678
2 Индивидуальный подоходный налог 16678

03 Социальный налог 233875
Социальный налог 233875

04 Налоги на собственность 269550
1 Налоги на имущество 220398
3 Земельный налог 2444
4 Налог на транспортные средства 38095
5 Единый земельный налог 8613

05 Внутренние  налоги на  товары, работы и услуги 13029
2 Акцизы 1689
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 6955
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятель-

ности
4385

07 Прочие налоги 210
10 Прочие налоговые поступления в местный бюджет 210

08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значи-
мых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то госу-
дарственными органами или должностными лицами

2150

1 Государственная пошлина 2150
2 Неналоговые поступления 10781

01 Доходы от государственной собственности 2394
1 Поступления части чистого дохода  государственных предприятий 536
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной соб-

ственности
1858

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

22

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

22

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными  уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми  из бюджета (сметы расходов) На-
ционального Банка Республики Казахстан

446

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

446

06 Прочие неналоговые поступления 7919
1 Прочие неналоговые поступления 7919

3 Поступления от продажи основного капитала 6869
03 Продажа земли и нематериальных активов 6869

1 Продажа земли 6269
2 Продажа нематериальных активов 600

4 Поступления  трансфертов 1424106
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 1424106

2 Трансферты из областного бюджета 1424106

Приложение 3  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

АТАУЫ

Сома                         
2017 жыл   

Функционалдық 
топ

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама

2. ШЫҒЫНДАР 1977248
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 221728

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 12932
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
12932

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 59484
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
59484

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

119866

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

119593

022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 273

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

8534

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушы-
лар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясат-
ты іске асыру жөніндегі қызметтер

8534

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

20912

001 Мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару, экономикалық 
саясатын қалыптастыру мен дамыту,  саласындағы мемлекеттік сая-
саттын іске асыру жөніндегі қызметтер

19943

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 730
015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 239

02 Қорғаныс 9067
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 9067

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2645
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және жою
6422

04 Білім беру 1346857

НАИМЕНОВАНИЕ

Сумма          
2017 год

Функциональ-
ная группа

 

Администратор бюджетных программ
Программа

2. ЗАТРАТЫ 1977248
01 Государственные услуги общего характера 221728

112 Аппарат маслихата  района (города областного значения) 12932
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения)
12932

122 Аппарат акима района (города областного значения) 59484
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного зна-

чения)
59484

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

119866

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

119593

022 Капитальные расходы государственного органа 273
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и ав-

томобильных дорог района (города областного значения)
8534

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и ав-
томобильных дорог 

8534

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20912
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования 

и развития экономической политики, государственного планирования, ис-
полнения  бюджета  и управления коммунальной собственностью  района 
(города областного значения)

19943

003 Проведение оценки имущества в целях  налогообложения 730
015 Капитальные  расходы государственного органа 239

02 Оборона 9067
122 Аппарат акима района (города областного значения) 9067

005 Мероприятия  в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2645
006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района 

(города областного значения)
6422

04 Образование 1346857

(Жалғасы 9-бетте. Продолжение на 9-стр.)
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464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1346857
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 

асыру жөніндегі қызметтер
10268

003 Жалпы білім беру 1191059
005 Ауданның (облыстық  маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру 

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу 
және жеткізу

11321

006 Балаларға  қосымша білім беру 37582
009 Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 49708
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай 
сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

16806

018 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 12643
022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз 

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай 
сайынғы ақшалай қаражат төлемдері

160

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

17310

06 Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру  95057
451 Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
95057

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

18165

002 Еңбекпен қамту бағдарламасы 26416
005 Мемлекеттік  атаулы әлеуметтік көмек 474
006 Тұрғын үй көмегі 8761
007 Жергілікті  өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына  әлеуметтік көмек
17924

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

382

011 Жәрдемақыларды және  басқа да әлеуметтік  төлемдерді есептеу, 
төлеу мен жеткізу  бойынша   қызметтерге ақы толеу

735

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 12736
016 18 жасқа дейінгі  балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 5174
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж 

мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және 
ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету

3481

025 Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу 809
07 Тұрғын үй – коммуналдық шаруашылығы 48635

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

14285

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 7377
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 440
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4549
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1919

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

34350

012 Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі 9412
015 Елдi мекендердің көшелерiн жарықтандыру 4252
016 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 2894
018 Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру 17792

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 102206
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі
72173

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

5022

003 Мәдени – демалыс жұмысын қолдау 37592
006 Аудандық  (қалалық)  кітапханалардың  жұмыс істеуі 22893
007 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін 

дамыту
5357

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

1309

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 16637
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және 

азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында  
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7166

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 5738
003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 3733

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

13396

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

7512

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

2029

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

3855

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

35543

462 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы  бөлімі 13523
001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік са-

ясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
13523

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

5418

099 Мамандарды әлеуметтік қолдау жөніндегі шараларды іске асыру 5418
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 8101

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер  

7251

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 850
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 8501

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын рет-
теу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

7356

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 1145
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17382

472 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы бөлімі

17382

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

9648

013 Ауданның қала құрылысы   даму аумағын және елді мекендердің бас 
жоспарлары схемаларын әзірлеу

7734

12 Көлік және коммуникация 66229
123 Қаладағы  аудан,  аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің  аппараты
11825

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

11825

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

54404

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 54404
13 Басқалар 34544

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

8899

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

8899

469 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі 7090
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік дамыту саласындағы мемлекеттік сая-

сатты іске асыру жөніндегі қызметтер
6852

003 Кәсіпкерлік қызметті  қолдау 111
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 127

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

18555

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді 
экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

18555

14 Борышқа қызмет көрсету 0
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика  және қаржы 

бөлімі
0

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бой-
ынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша

0

15 Трансферттер 0

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 3 қосымша Приложение 3  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

(Жалғасы. Продолжение.) 464 Отдел образования района (города областного значения) 1346857
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-

ласти образования 
10268

003 Общеобразовательное обучение 1191059
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 

государственных учреждений образования района (города областного зна-
чения)

11321

006 Дополнительное образование для детей 37582
009 Обеспечение деятельности организаций  дошкольного воспитания и обуче-

ния
49708

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

16806

018 Организация профессионального обучения 12643
022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, 

усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей 

160

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 
организаций 

17310

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 95057
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного зна-

чения)
95057

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти обеспечения занятости и реализации социальных программ для на-
селения

18165

002 Программа занятости 26416
005 Государственная адресная социальная помощь 474
006 Оказание жилищной помощи 8761
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по ре-

шениям  местных представительных органов
17924

010 Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и обуча-
ющихся на дому

382

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других соци-
альных выплат

735

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 12736
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 5174
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, инди-
видуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида

3481

025 Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 809
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 48635

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

14285

008 Освещение улиц населенных пунктов 7377
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 440
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4549
014 Организация водоснабжения населенных пунктов 1919

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

34350

012 Функционирование  системы   водоснабжения   и водоотведения 9412
015 Освещение улиц  в населенных пунктах 4252
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 2894
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 17792

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 102206
455 Отдел  культуры и развития языков района (города областного значения) 72173

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-
ласти развития языков и культуры

5022

003 Поддержка культурно-досуговой работы 37592
006 Функционирование районных (городских) библиотек 22893
007 Развитие  государственного языка  и других  языков народа Казахстана 5357
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и 

организаций 
1309

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 16637
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-

ласти информации, укрепления государственности и формирования соци-
ального оптимизма граждан

7166

002 Услуги по проведению государственной информационной политики 5738
003 Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики 3733

465 Отдел физической  культуры и  спорта района (города областного значения) 13396
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне  в сфе-

ре физической культуры и спорта
7512

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

2029

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

3855

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

35543

462 Отдел  сельского хозяйства  района  (города областного значения) 13523
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 

сельского хозяйства  
13523

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5418
099 Реализация  мер  по оказанию  социальной  поддержки специалистов 5418

473 Отдел ветеринарии  района (города областного значения) 8101
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере 

ветеринарии
7251

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 850
463 Отдел  земельных отношений  района  (города областного значения) 8501

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

7356

004 Организация   работ  по  зонированию  земель 1145
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная дея-

тельность
17382

472 Отдел строительства архитектуры и градостроительства района (города об-
ластного значения)

17382

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

9648

013 Разработка схем градостроительного развития территории района, гене-
ральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных 
сельских населенных пунктов

7734

12 Транспорт и коммуникации 66229
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
11825

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

11825

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

54404

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 54404
13 Прочие 34544

459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 8899
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значе-

ния)
8899

469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 7090
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в об-

ласти развития предпринимательства и промышленности 
6852

003 Поддержка  предпринимательской  деятельности 111
004 Капитальные  расходы государственного органа 127

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

18555

040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рам-
ках Программы «Развитие регионов»

18555

14 Обслуживание долга 0
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 0

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате возна-
граждений и иных платежей по займам из областного бюджета

0

15 Трансферты 0

(Жалғасы 10-бетте. Продолжение на 10-стр.)



10 19.01.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 4 қосымша
2015 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер 

мың тенге 
Атауы Сома                    

1 2
Барлығы 477 364

Ағымдағы нысаналы трансферттер 385 240
оның iшiнде:
Білім беру бөлімі 73 885
«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру  
тапсырысын жүзеге асыруға»

43 641

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін жоғарылатудан өткен мұғалімдердің жалақысын 
көтеру

30 244

Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын 
жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік 
қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің моделі бойынша 
енбекақы төлеуге және олардың лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары 
үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

278 584

Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға берілетін 
ағымдағы нысаналы

12 734

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

20 037

Өрлеу жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізуге 12 937
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын қөбейтуге 1 080
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 6 020

Дамытуға арналған нысаналы трансферттер 68 340
оның iшiнде:
Құрылыс, сәулет және қала құрылыс бөлімі 68 340
кезекшілеріне арналған тұрғын үйдің құрылысы 68 340
Бюджеттік  кредиттер 23 784
оның iшiнде:
Ауданның экономика және қаржы бөлімі 23 784
Мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру үшін жергілікті атқарушы 
органдарға бюджеттік кредиттер

23 784

  Целевые трансферты  из республиканского бюджета на 2015 год

Приложение 4  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

Наименование «Сумма»
1 2

Всего 477 364
Целевые текущие трансферты 385 240

в том числе:
Отдел образования 73 885
На реализацию государственного образовательного заказа  в дошкольных организациях 
образования

43 641

На повышение  оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровне-
вой  системе

30 244

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбав-
ки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреж-
дений, не являющихся государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

278 584

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 12 734
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 20 037
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 12 937
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 1 080
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отече-
ственой войне

6 020

Целевые трансферты на развитие 68 340
в том числе:
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 68 340
На строительство жилья для очередников 68 340
Бюджетные кредиты 23 784
в том числе:
Отдел  экономики и финансов района 23 784
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной 
поддержки специалистов

23 784

тыс. тенге

2015 жылға арналған аудандар (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерiне облыстық 
бюджеттен  нысаналы трансферттер 

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 5 қосымша

Приложение 5  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

мың теңге
Атауы «Сома»

1 2
Барлығы 101 538
Ағымдағы нысаналы трансферттер 101 538
оның iшiнде:
Ветеринария бөлімі 34 548
Эпизоотияға қарсы іс-шараларды жүргізуге 34 349
Брузелезбен ауыратын ұсақ қара мал санитарлық союды жүргізуге 21
Санитарлық союға жіберілген ауыл шаруашылық малдарының құнын (50% дейін) өтеуге 178
Білім беру бөлімі 14 815
төмен тұрған деңгейіне шығыстарды тапсыруына байланысты патронаттық тәрбиешілерге 
тапсырылған  балаларды ұстауға 

14 815

Жақсы ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары болімі ММ

50 000

Автомобиль жолдарын жөндеуге 50 000
«Ауданның  (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен  
қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»

2 175

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 2 175

Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов 
(городо областного значения) на 2015 год

Наименование «Сумма»
1 2

Всего 101 538
Целевые текущие трансферты 101 538
в том числе:
Отдел ветеринарии 34 548
На проведение противоэпизоотических мероприятий 34 349
На проведение санитарного убоя мелкий рогатый скот больных брузелезом 21
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на 
санитарный убой

178

Отдел образования 14 815
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, в связи с пере-
дачей расходов на нижестоящий уровень

14 815

Отдел Жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района

50 000

На ремонт автомобильных дорог 50 000
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 2175
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отече-
ственой войне

2175

тыс. тенге

2015  жылға арналған аудандық бюджетін атқарылу процесінде секвестрленуге жатпайтын  
бюджеттік бағдарламалардың тізбесі

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 6 қосымша

Приложение 6  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

II. ШЫҒЫНДАР
Білім беру
Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі
Жалпы білім беру

                                                    Перечень бюджетных программ, не подлежащих   
 секвестру в процессе исполнения бюджета района на 2015 год

II. ЗАТРАТЫ
Образование
Отдел образования  района (города областного значения)
Общеобразовательное обучение

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 7 қосымша

2015 жылға арналған кент, ауыл, ауылдық  округтерінің бюджеттік бағдарламалардың тізбесі 

Атауы
«Сома 
2015 
жыл»

Функционалдық топ
Кіші функция

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1 2 3
181 765

1 123 Жақсы ауданының Жақсы ауылы әкімінің аппараты 27 134
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
14 643

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 3 478
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 336
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
3 785

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

4 892

1 123 Жақсы ауданының Белағаш ауылы әкімінің  аппараты 10 496
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 922

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 615
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
334

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 279
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
1 036

1 123 Жақсы ауданының  Беловод  ауылдық   округі  әкімінің  аппараты 9 189
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 163

009 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 155
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
433

Перечень  бюджетных программ   поселков, сел, сельских округов на 2015 год 

Приложение 7  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

Наименование

Сумма                                                                                        
2015 год     

Ф у н к ц и о н а л ь н а я 
группа

Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ

Программа

1 2 3
181765

1 123 Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района 27134
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
14643

008 Освещение улиц населенных пунктов 3478
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 336
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
3 785

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

4 892

1 123 Аппарат акима села Белагаш Жаксынского района 10 496
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7 922

008 Освещение улиц населенных пунктов 615
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
334

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 279
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
1 036

1 123 Аппарат акима Беловодского сельского округа Жаксынского района 9 189
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7 163

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 155
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
433

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 3 қосымша Приложение 3  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2

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

0

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

0

III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ 0
Бюджеттік кредиттер 0

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

0

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

0

018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға берілетін 
бюджеттік кредиттер

0

Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
5 Бюджеттік қарызды өтеу 0

1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
001 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0

Жергілікті бюджеттен бөлінген пайдаланбаған бюджеттік несиелерді 
қайтару

0

ІV. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ЖАСАЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР   БОЙЫН-
ША САЛЬДО

0

Қаржылық активтерді сатып алу 0
V.  БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) 0
VI. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ 
ПАЙДАЛАНУ)

0

(Жалғасы. Продолжение.)
459 Отдел экономики и финансов района  (города областного значения) 0

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 0
Бюджетные кредиты 0

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

0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0
018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специали-

стов 
0

Погашение бюджетных кредитов 0
5 Погашение займов 0

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

Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного 
бюджета

0

ІV.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ  АКТИВАМИ 0
Приобретение финансовых активов 0
V.  ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) 0
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО-
ФИЦИТА)

0
-

(Соңы 11-бетте. Окончание на 11-стр.)
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040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

1 128

1 123 Жақсы ауданының Жаңа Қийма  ауылдық  округі  әкімінің аппараты 23 634
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
16 507

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 1 328
009 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 228
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 266
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
551

022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 2 273
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
2 481

1 123 Жақсы ауданының  Запорожье ауылдық  округі әкімінің  аппараты 14 836
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
11 498

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
326

022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 190
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
2 512

1 123  Жақсы ауданының Киев ауылы   әкімінің  аппараты 9 722
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 248

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 440
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 311
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
491

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 279
022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 260
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
693

1 123 Жақсы ауданының Қайрақты ауылдық округі  әкімінің  аппараты 9 382
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
8 463

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

638

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

281

1 123 Жақсы ауданының  Калинин  ауылдық  округі  әкімінің  аппараты 8 819
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 015

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 311
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
434

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 279
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
780

1 123 Жақсы ауданының Қызылсай ауылдық  округі әкімінің  аппараты 9 440
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 258

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 142
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
595

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 279
022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 241
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
615

1 123 Жақсы ауданының Новокиенка  ауылдық  округі  әкімінің  аппараты 9 819
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 456

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 490
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 70
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
530

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 229
022 Мемлекеттік органдардың капиталдық шығындары 278
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
766

1 123 Жақсы ауданының Подгорное ауылы әкімінің  аппараты 9 866
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
6 845

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
447

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 542
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
722

1 123 Жақсы ауданының  Ешім  ауылдық  округі әкімінің  аппараты 11 707
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9 608

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 311
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
453

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

1 335

1 123  Жақсы ауданының Тарас ауылдық  округі әкімінің аппараты 9 012
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 447

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 310
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
491

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 278
040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 

дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру
486

1 123  Жақсы ауданының Терісаққан ауылдық округі әкімінің  аппараты 10 179
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
9 002

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 311
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
491

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

375

1 123 Жақсы ауданының  Чапай  ауылы әкімінің  аппараты 8 530
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық  

округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
7 357

008 Елді мекендердің көшелерін жарықтандыру 205
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 24
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық  

округтерде автомобиль жолдарының  жұмыс істеуін қамтамасыз ету
491

040 «Өңірлерді дамыту» бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық 
дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру

453

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

1 128

1 123 Аппарат акима Жанакийминского  сельского округа Жаксынского рай-
она 

23 634

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

16 507

008 Освещение улиц населенных пунктов 1 328
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 228
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 266
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
551

022 Капитальные расходы государственного органа 2 273
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
2 481

1 123 Аппарат акима Запорожского  сельского округа Жаксынского района 14 836
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
11 498

008 Освещение улиц населенных пунктов 0
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
326

022 Капитальные расходы государственного органа 190
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
2 512

1 123 Аппарат акима села Киевское Жаксынского района 9 722
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7 248

008 Освещение улиц населенных пунктов 440
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 311
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
491

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 279
022 Капитальные расходы государственного органа 260
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
693

1 123 Аппарат акима Кайрактинского  сельского округа Жаксынского рай-
она 

9 382

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

8463

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

638

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

281

1 123 Аппарат акима Калининского  сельского округа Жаксынского района 8819
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7015

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 311
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
434

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 279
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
780

1 123 Аппарат акима Кызылсайского  сельского округа Жаксынского района 9440
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7258

008 Освещение улиц населенных пунктов 142
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
595

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 279
022 Капитальные расходы государственного органа 241
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
615

1 123 Аппарат акима Новокиенского  сельского округа Жаксынского района 9819
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7456

008 Освещение улиц населенных пунктов 490
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 70
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
530

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 229
022 Капитальные расходы государственного органа 278
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
766

1 123 Аппарат акима села Подгорное Жаксынского района 9866
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
6845

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
447

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 1542
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
722

1 123 Аппарат акима Ишимского  сельского округа Жаксынского района 11707
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
9608

008 Освещение улиц населенных пунктов 0
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 311
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
453

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

1335

1 123 Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района 9012
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7447

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 310
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
491

014 Организация водоснабжения населенных пунктов 278
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов 

в рамках Программы «Развитие регионов»
486

1 123 Аппарат акима Терсаканского сельского округа Жаксынского района 10179
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
9002

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 311
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
491

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

375

1 123 Аппарат акима  села Чапаевское Жаксынского района 8530
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 

районного значения, поселка, села, сельского округа
7357

008 Освещение улиц населенных пунктов 205
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 24
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 

районного значения, поселках, селах, сельских округах 
491

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

453

 Жақсы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-34-2 шешіміне 7 қосымша Приложение 7  к решению Жаксынского районного маслихата  от 24 декабря 2014 года № 5С-34-2
(Соңы.  Басы 4-10 беттерде. Окончание. Начало на 4-10 стр.)



12 19.01.2015 Ж а қ с ы  ж а р ш ы с ы
аксынский вестник

Қадірлі де қымбатты ағамыз Нұрбалинов Сәрсенбек Сейтұлын 
60 жасқа толған туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз!

Деніңіз сау болып, балаларыңыздың, немерелеріңіздің ортасында 
жарқырап, ұзақ өмір сүруіңізге тілектеспіз!

Бауырларыңыз: Дүйсенбек, Злиха, Еркін, Жанара.

                                   Немерелер аяулы: Нұржайсаң, Алтын, Айару,
Көңілдің болмай қаяуы, Жаңа жыл берсін жаңару!

Туған күнің қуаныш, құт-береке әкелсін.
Ата-анаңа жұбаныш, ер жетіп ертең кетерсің.

Ұзақтан болсын ғұмырың, биікте - шығар  тұғырың.
Бағалап елің отырсын, ізгілік ісің, қылығың.
Білім алып, қалықта, қалаулы бол халыққа.

Өресі биік арманға, жетуге талпын, шарықта.
Ата-әже тілегі, лүпілдеген жүрегі.

Немересін аялап, аман бол - деп жүреді.
Ізгі тілекпен: Зияда, Бақытжамал.

Сейлова Марияш Бейсембайқызы 62 жасқа толғалы отыр, 
шын жүректен құттықтаймыз!

Алдағы өміріне зор денсаулық, бақытты өмір тілей отырып, Алланың 
берген жасын жылда тойлай берсін демекпіз.

Тілек білдірушілер: балалары, немерелері.

 

- автомобиль Мерседес С180, 1994 года выпуска, 1.2, механика. Цена - 4700 дол-
ларов США, без торга. Все вопросы по телефону: 8-705-5172183;                               (4-4) 

- Срочно! Продается трехкомнатная квартира в с.Жаксы, ул. Туктубаева, 32/3. 
Имеются: хозпостройки, водопровод, IDTV, телефон. Цена договорная. Телефо-
ны: 8-701-2417139, 8-705-5193985;                                                                             (8-3)

- трехкомнатная квартира в с. Жаксы, ул. Советская, 12. Имеются 2 огорода и 
земля под кортошку, сарай, водопровод в доме. Цена - 6000 долларов США. Теле-
фоны: 21-8-87, 8-705-2156687, 8-771-1613504;                                                                                                    (4-2)

- автомашина Vоlkswagen jetta, 1986 года выпуска, состояние хорошее, на ходу. 
Документы в порядке. Цвет- синий. Цена - 320000 тенге. Обмен на КРС, кобылу. 
Телефоны: 8-705-4709545, 21-5-70;                                                                                           (4-2)

- продажа ноутбуков. А также предоставляем услуги ремонта компью-
теров, установки антивируса, виндоуса, игр на планшеты и мобильные 
телефоны. Торговый дом «Весна», бутик №13. Телефоны: 8-777-9544665, 21-
3-36;                                                                                                                        (2-1)

- автомобиль Аudi 100 С-4-2,3. 1992 года выпуска. Цвет - серебро. Состояние 
хорошее. Телефон: +77711616928;                                                                      (4-1)

- Срочно! ГАЗ - 52, самосвал, ВАЗ - 21723 приора хэтчбек 2008 года выпу-
ска, кобыла жеребая 3,5 года. Варианты обмена. Телефоны: 8-777-95518872, 
8-7016816745;
- автомобиль ВАЗ 21115, 2002 года выпуса, V-1,5. Торговая цена - 3500 долларов 
США. Телефоны: 8-702-4884464, 51-6-74;                                                                  (4-1)

- автомобиль Маzda 626 «Кронус», ПЭП, Абс, гр, шиповка, все масла заменены 
на зимнее, в хорошем состоянии, цвет - мокрый асфальт. Цена - 3200 долларов 
США. Торг. Телефон: 8-705-4256409;                                                                          (4-1)

- автомобиль Audi А6С4, 1996 года выпуска, в хорошем состоянии, одна хозяйка  
по Казахстану. А также продаются: двухкомнатная квартира по адресу: с.Жаксы, 
микрорайон (пластик, аристон, санузел); мебель, бытовая техника. Телефоны: 
21-5-15, 8-701-1357561, 77055328394;                                                                          (4-1)

- ноутбук Acr Aspire 5742G, Intel Core iЗ-380M, NVIDIA GeForce GT 520M, Memory 
3 GB DDR3. Ноутбук в хорошем состоянии. Цена - 60000 тг. Телефоны: 8-71635-
21-3-52, 8-777-6866500.

П Р О Д А Ю Т С Я :

Құтты  болсын  
Туған күн!

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем образовании серии НОБ №0178650, вы-
данный Ишимской средней школой 20 июля 1998 года на имя Токсеитовой Ал-
магуль Ериковны, считать недействительным.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
- как выйти на достойную пенсию, если вы получаете невысокую зарплату   

или вы безработный. Моб. 8-778-469-49-72. раб. 8 (71638) 3-16-32.    (4-2)

СДАЮТСЯ:
- квартира в микрорайоне с.Жаксы. Обращаться по телефону: 
8-777-0386428.                                                                                (2-2)

- квартира в с.Жаксы, ул. Джамбула, 1/2. Обращаться по телефонам: 
22-1-65, 8-702-2479657, 8-771-3736357.                                             (4-1)

1.На основании Закона Республики 
Казахстан «О воинской службе и ста-
тусе военнослужащих» от 16 февраля 
2012 года за №561, решения акима 
Жаксынского района Акмолинской об-
ласти от 31 декабря 2014 года за №,11, 
постановление акима Жаксынского 
района Акмолинской области от 31 де-
кабря 2014 года за №а-12/527, объяв-
ляется приписка к призывному участку 
республиканского государственного 
учреждения «Отдел по делам обороны 
Жаксынского района Акмолинской об-
ласти» граждан 1998 года рождения.

2. Явке на приписку подлежат все 
граждане, которым в год приписки с 1 
января по 31 декабря 1998 года вклю-
чительно, постоянно или временно про-
живающие на территории Жаксынско-
го района, а также граждане старших 
годов рождения, ранее не прошедшие 
приписку по различным причинам.

3. Все граждане, подлежащие при-
писке к призывному участку, обязаны 

ПРИКАЗ
 начальника отдела по делам обороны Жаксынского района 

Акмолинской области 
Село Жаксы                                       №202                      от 31 декабря 2014 года

Управление государственных до-
ходов по Жаксынскому району  до-
водит до вашего сведения.

18 июня 2014 года Президентом 
Республики Казахстан  подписан За-
кон Республики Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Ка-
захстан по вопросам государственного 
регулирования производства и обо-
рота этилового спирта и алкогольной  
продукции». Настоящий Закон был 
разработан во исполнение поручения 
Главы Государства по созданию усло-
вий сокращения потребления алкоголя 
и дальнейшему упорядочению сферы 

Уважаемые налогоплательщики!
производства и оборота такой продук-
ции. А именно, медленное и постепен-
ное повышение цен на крепкую алко-
гольную продукцию.

Ограничение мест и времени про-
даж, а также усиление государствен-
ного контроля производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной про-
дукции.

В целом Закон направлен на созда-
ние законодательной основы для вы-
полнения вышесказанных поручений.

С учетом роста ставок акцизов,  
Правительством утверждены новые 
минимальные розничные цены на креп-
кую алкогольную продукцию.

Годы Ставки акциза Мин. цена за 1  литр
2015 1 200 1 300 тенге
2016 1 600 1 600 тенге

По ограничению мест и времени 
продажи спиртных напитков

Во-первых, расширен перечень 
мест, запрещенных для продажи алко-
голя. 

Устанавливается запрет в зданиях 
и на территориях здравоохранения, 
физкультурно-оздоровительных, спор-
тивных и спортивно-технических соору-
жений, стадионов, культурно-досуговых 
организаций, а также на автозаправоч-
ных станциях.

Во-вторых, время запрета продажи 
крепкой алкогольной продукции увели-
чено с 21 час. вечера до 12 часов сле-
дующего дня. Эти изменения касаются 
только спиртных напитков крепостью 
выше 30 градусов. 

На алкоголь крепостью ниже 30 гра-
дусов запрет остается прежним, то есть 
с 23 часов ночи до 8 утра. При этом 
данные ограничения не распространя-
ются на рестораны, бары и кафе.

В-третьих, усилена ответственность 
за реализацию алкогольной продукции 
лицам в возрасте до 21 года, одновре-
менно с исключением требования по 

запрету реализации алкоголя в радиусе 
«ста метров» от ДДУ.

Исключение данного территориаль-
ного ограничения обусловлено тем, что 
запрет на реализацию спиртных напит-
ков лицам в возрасте до 21 года само 
по себе является ограничением для 
продажи алкоголя детям и молодежи. 

В-четвертых, установлен ежегодный 
лицензионный сбор субъектам, осу-
ществляющим оптовую и розничную 
реализацию алкогольной продукции.

в городах республиканского и об-
ластного значения – 100 МРП, 

в городах районного  значения и по-
селках – 70 МРП, 

в сельских населенных пунктах – 
30 МРП (сумма на 2015год составляет 
59460тенге)

Уплата лицензионного сбора произ-
водится ежегодно до 20 января на КБК 
105402 КНП911

Норма направлена на оптимизацию 
числа субъектов  и упорядочение   дан-
ной сферы.

Руководитель                                                                             
Т. КОВАЛЕНКО.

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность руководителю КХ «Отан» 
Аубакирову Багдату Толегеновичу в организации похорон Досболгановой 

Куляйм Жакуповны. 
Родные и близкие.

Доводим до Вашего сведения, что на 
сайте Комитета по правовой статистике и 
специальным учетам Генеральной проку-
ратуры Республики Казахстан Вы можете 
получить информацию о наличии у вас за-
долженности по административному штра-
фу, а также в режиме реального времени ее 
оплатить.

Для этого необходимо пройти по ссылке 
http://service.pravstat.kz, выбрать окно «Све-
дения о штрафах», заполнить свои персо-
нальные данные, ИИН и номер документа, 
удостоверяющего личность.

При наличии в отношении Вас в цен-
трализованной базе данных об админи-
стративных правонарушениях и лицах, их 
совершивших, Комитета сведений о такой 
задолженности, они отобразятся на экране.

Здесь же Вы можете, кликнув на окно 
«оплатить», перейти на платежный шлюз 
портала электронного Правительства Респу-
блики Казахстан и совершить оплату с пла-
тежной карты банка второго уровня.

Уважаемые жители 
Акмолинской области!

Информация об оплаченном таким пу-
тем штрафе автоматически попадет в цен-
трализованную базу данных Комитета. 

Чтобы оперативно получать информа-
цию об имеющихся у Вас административных 
штрафах, можно здесь же на сайте указать 
номер мобильного телефона или адрес 
электронной почты. Сообщение придет по 
мере поступления такой информации в цен-
трализованную базу данных Комитета.

В случае, если на сайте отобразилась 
информация об уже оплаченном админи-
стративном штрафе, просим обратиться в 
Управление Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан по Ак-
молинской области по адресу г.Кокшетау 
ул.Вернадского 5б/1, тел.8716-2-761842, 
факс 8716-2-761962, email: akmola1@
pravstat.kz.

УКПСиСУ по Акмолинской 
области.

К СВЕДЕНИЮ

«О приписке граждан к призывному участку»
явиться по адресу: село Жаксы ул. 
Советская, 24, отдел по делам оборо-
ны Жаксынского района Акмолинской 
области в назначенные для них дни и 
часы, имея с собой документы, указан-
ные в повестках. Граждане, не получив-
шие персональных повесток, обязаны 
прибыть в отдел по делам обороны 
Жаксынского района в течение дня 19 
февраля 2015 года, имея с собой доку-
менты, удостоверяющие личность.

4. На основании Закона Республики 
Казахстан «О воинской службе и ста-
тусе военнослужащих» юридические 
лица обязаны освободить граждан, 
подлежащих приписке к призывному 
участку, на время необходимое для 
прохождения приписки и обеспечить их 
своевременную явку в отдел по делам 
обороны Жаксынского района Акмо-
линской области.

А. Журбин, начальник отдела по 
делам обороны Жаксынского 

района, подполковник.
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Программа телевизионных передач
ПОНЕДЕЛЬНИК,    
19  ЯНВАРЯ 

ВТОРНИК,
20  ЯНВАРЯ

СРЕДА,
21 ЯНВАРЯ 

ЧЕТВЕРГ,
22  ЯНВАРЯ  

ПЯТНИЦА,
23  ЯНВАРЯ 

СУББОТА,
24   ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ЯНВАРЯ 

КАЗАХСТАН
17.00 дейін техникалық 
үзіліс
17:00 «Менің Қазақстаным»
17:30, 20:30, 0:00, 3:45 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Шын жүректен!». 
18:55 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». 
19:35 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 
19:40 «ТАҒДЫР». Т\х
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 Т\х «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». 
22:40  «КЕЛІН». Т\х
23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
1:00 «Көкпар» 
1:45 ФУТБОЛ. «ЭВЕР-
ТОН» - «ВЕСТ БРОМВИЧ  
АЛЬБИОН». 

ХАБАР
17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
 00:30, 01:00 Жаңалықтар
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Ду-думан»
18:15 «Ду-думан»
19:00 «ТВ Бинго»
20:30 «Арнайы хабар»
21:30 «Бажалар»  
22:00 «Воля небес» 
23:00 «Жекпе-жек»
23:45. «След»
01:30 «Әр үйдің сыры 
басқа». 

ЕВРАЗИЯ
До 17:00 - \ профилактиче-
ские работы.
17:00 Новости
17:10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:45 «Сүйген жар». Т\х
19:35 «Джодха және Ак-
бар». Т\х
20:35, 1:05 «П@УТINA» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» Т\с 
1:25 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х
3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 
  
КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ

07.55 Профилактикалық 
жұмыс
16.50 Аңдатпа
16.55, 20.25 «Ел 
межесі-2050». Т/журнал
17.00, 19.00, 21.30, 00.00 
«Аймақ ақпарат». 
17.25 «Hello балапан». 
17.30 Д/ф «Культурное 
наследие» 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир
19.30 «Салауат». Передача 
19.40, 21.20 «Кеңдерек». 
Кеңейтілген репортаж
19.50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Пәрменді пікір». 
Хабар 
20.30 Т/х «Атлантида» 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Шерлок Хоумс» 
3 сезон 
01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 
10:00, 21:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Алаң» ток-шоуы 
14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 
16:00, 19:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х 
17:00, 1:55 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ» 
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «Саяхат». 
18:30 «Ас болсын!» 
19:15 «Қылмыс пен жаза»
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:50 «Сыр-сұхбат» 
1:25 «Шарайна».  

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15, 23:50. «След»
11:15 Документальный 
сериал 
11:45, 21:30 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт без границ» 
13:15. «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:50 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 Мультсериал «Робо-
тым екеуіміз»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Экономкласс»
18:15 «Пәленшеевтер» 
19:00 «Нүкте».  
20:30 «Бюро расследова-
ний» 
22:00 «Воля небес»
23:00 «Арнайы хабар»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х 
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»  
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 
12:00, 1:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
12:45, 18:45 Т\х «Сүйген 
жар». 
13:30, 19:35 «Джодха және 
Акбар». Т\х
С 14:00 до 16:00 профи-
лактические работы
16:00 Новости    
16:10 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НЫХ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
20:35, 1:05 «П@УТINA» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:40 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ»   Т\с  
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» Т\с  
2:55 «ИГРЫ РАЗУМА»  
3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» 

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Наше утро».
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 17.30 Д/ф «Культур-
ное наследие»
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 21.20, 19.40 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Салауат». Передача 
11.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық».
12.00, 16.55, 19.30, 20.25 
«Ел межесі-2050». Т/
журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Томпақ.
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида»
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.50, 00.35 Д/ф «Паула»
20.15 «Қызмет жолында...». 
Хабар
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Шерлок Хоумс» 
3 сезон 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 2:05 «Поэзия әлемі»
13:10 «Заң және біз» 
13:55 «Шарайна». 
14:25  М\ф. («Сыпайы 
қасқыр», «Қу серке», «Қу 
қой»)  
14:50 «БІЛГІШТЕР». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00, 0:50 «Ұлт 
мақтанышы». Д\ф
17:50, 0:30 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:00 «Қылмыс пен жаза»
18:20 «Саяхат». 
Публицистикалық сериал  
18:40 «Мың түрлі 
мамандық»
19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 
19:35 «Еңбек түбі - береке» 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
1:20 «Ас болсын!» 
 

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн» 
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15, 23:50. «След»
11:15 Документальный 
сериал 
11:45, 21:30 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:40 «Спорт әлемі»
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00. «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:50 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 «Роботым екеуіміз»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры»
18:15 «Пәленшеевтер» 
19:00 «Біздің үй»
20:30 «Табиғат тартуы»
22:00 «Воля небес»
23:00 «Нүкте». 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 1:45 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»   
12:00, 1:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ      
12:45, 18:45 Т\х «Сүйген 
жар». 
13:35, 19:35 «Джодха және 
Акбар». Т\х
14:45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
15:30 «112» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»   
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 
20:35 «П@УТINA»
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:40 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с   
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ» Т\с  
2:35 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 17.30 Д/ф «Культур-
ное наследие»
10.35 «Актуальная тема». 
Передача 
11.00, 21.20 «Кеңдерек». 
Кеңейтілген репортаж
11.10 «Қызмет жолында...». 
Хабар
11.20, 12.00, 16.55, 20.20 
«Ел межесі-2050». Теле-
журнал
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық».
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Томпақ.
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида» 
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан». 
17.45, 01.00Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Точка зрения». 
Прямой эфир
19.30 «Business Idea». 
Передача
19.45, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.10 «Экспертное мне-
ние». Передача 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Т/х «Шерлок Хоумс» 
3 сезон 

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».
10:00, 21:50 «Қара 
шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...» 
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х 
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45 «Агробизнес».
13:05 «Сіз не дейсіз?» 
13:35 «Жан жылуы»
14:00 «Журналистік 
зерттеу»
14:25  М\ф («Аю мен 
маса», «Жомарт пен 
сараң»)
14:50 «БІЛГІШТЕР». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. 
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00, 1:25 «Ұлт 
мақтанышы». Д\ф
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10  «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»
18:40 «Поэзия әлемі» 
19:10 «ИНДУСТРИЯ 
ЖЕМІСІ» 
19:35, 1:20 «Еңбек түбі - 
береке» 
23:30, 2:25 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
0:55 «Қылмыс пен жаза»
1:55 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»  
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15, 23:50. «След»
11:15 Документальный 
сериал 
11:45 «Бажалар» 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:45 «Экономкласс»
13:15. «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:50 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:20 «Роботым екеуіміз»
17:15 «Көзқарас»
17:45 «Бизнес сыры» 
18:15 «Кеңесшілер» 
19:00 «Жекпе-жек»
20:30 «Энергия будущего»
21:30 «Бажалар»  
22:00 «Воля небес»
23:00 «Біздің үй»

ЕВРАЗИЯ
6:00, 1:45 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
12:00, 1:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
12:45, 18:45 Т\х «Сүйген 
жар». 
13:35, 19:35 «Джодха және 
Акбар». Т\х
14:20, 20:35 «П@УТINA» 
14:45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8».Т\с
15:30 «112» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ»
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»
21:40 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» Т\с 
22:30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
23:30 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИ-
ДЕНТ». Т\с 
2:35 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30,10.00 «Наше утро».
09.00,13.30,19.00, 21.30, 
00.00  «Аймақ ақпарат».
09.45,17.30 Д/ф «Культур-
ное наследие»
10.35 «Точка зрения». 
Прямой эфир
11.00,19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Business Idea». 
Передача
11.25 «Экспертное мне-
ние». Передача
11.35 М/ф «Руперт 
қонжық».
12.00,16.55, 20.25 «Ел 
межесі-2050». Т/журнал
12.05 «Балапаннан 
базарлық.Әдемі-ай.
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида»
13.20,17.25 «Hello бала-
пан».
17.00 «Аймақ». 
17.45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание». 
18.30 «Өзекті әңгіме». 
Тікелей эфир 
19.30 «Media panarama». 
Передача 
19.50, 00.35 Д/ф «Паула» 
20.15 «Ақмола KZ». Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 К/ф «Бақыт әкелген 
жаңа жыл»

КАЗАХСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН».   
10:00 «Қара шаңырақ». Т\х
10:55, 21:05 «Айтуға 
оңай...»
11:40, 19:40 «Тағдыр». Т\х
12:30, 17:30, 20:30, 0:00, 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР
12:45, 2:00 «Келбет» 
13:15 «Көкпар» 
14:00 «Индустрия жемісі»
14:25 М\ф («Төлеген мен 
қасқыр-1», «Батырдың 
жаны»)  
14:50 «БІЛГІШТЕР». М\х
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу.
16:10, 22:40 «Келін». Т\х
17:00 «Жан жылуы» 
17:25, 19:35 «Еңбек түбі - 
береке» 
17:50, 0:35 «ӨЗЕКЖАРДЫ»
18:10 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»
18:40 «Ғасырлар үні»
19:15 «Иман айнасы» 
21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». 
Реалити шоу 
23:30, 2:30 «ТҮНГІ СТУДИ-
ЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»
0:55 «Долана» К\ф

 ХАБАР
7:02 «Айтұмар»
8:00 «Жаңа күн»
10:00, 11:00, 13:10, 15:00, 
17:00, 18:00, 
20:00, 21:00, 00:50, 01:20, 
02:20 Жаңалықтар
10:15. «След»
11:15 Документальный 
сериал 
11:45 «Бажалар» теле-
хикаясы 
12:15, 15:50 «Сәтті сауда»
12:45 «Энергия будущего» 
13:15 «Семейные мело-
драмы»  
14:00 «Женский доктор 
– 2»
15:15, 01:50 «Әр үйдің 
сыры басқа». 
16:15 «Ұлт саулығы»
17:15 «Бармысың, бауы-
рым?»
18:15 «Кеңесшілер»
19:00 «Орталық Хабар»
20:30 «Одна судьба»
21:30 «Ромео + Джульетта»
23:20 «Бұлттағы серуен» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:50 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:50, 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
7:00 Телеканал «ДОБРОЕ 
УТРО»    
11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»  
12:00, 2:05 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ
12:45, 18:45 Т\х «Сүйген 
жар». 
13:35, 19:35 «Джодха және 
Акбар». Т\х
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»
14:35 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\х
15:30 «112»   
15:45 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ 8». Т\с
16:50 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН  
20:35 «П@УТINA» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00»  
21:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
22:40 «ТРИ АККОРДА»  
0:45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
1:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ  ІС №» 
3:30 «ИГРЫ РАЗУМА» Т\х

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
07.55, 01.45 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
08.00 «Таңғы жаттығу»
08.30, 10.00 «Арқа таңы». 
09.00, 13.30, 17.00, 19.00, 
21.30, 00.00 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 17.30 Д/ф «Культур-
ное наследие»
10.35 «Өзекті әңгіме». 
Хабар 
11.00, 19.40, 21.20 
«Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.10 «Media panarama». 
Передача 
11.20, 12.00,16.55, 20.25 
«Ел межесі-2050». Т/
журнал
11.30 М/ф «Руперт 
қонжық».
12.05 «Балапаннан 
базарлық. Әдемі-ай.
12.30, 20.30 Т/х «Атлан-
тида»
13.20, 17.25 «Hello бала-
пан».
17. 45, 01.00 Т/с «Маруся. 
Испытание».
18.30 «Актуальная тема». 
Прямой эфир
19.30 «Спорт Life». Хабар 
19.50, 00.35 Д/ф «Паула»
20.15 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар 
22.15 «Қайырлы түн, 
балақай!». Хабар
22.25 Х/ф «Шатле Леаль»

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:40 «Агробизнес»
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 
10:05 «Дауа» 
10:35 «Аc болсын!» 
11:20 «Қазақстан дауысы»
13:10, 2:35 «ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ»
13:35 «Телқоңыр» 
14:15 «Сырғалым». Т\х
16:25 «Қайтқан кек» К\ф 
17:30, 20:30, 0:10, 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50 «Қайтқан кек» драма  
19:00 «Махаббат ордасы». 
Г.Әлімбекованың ән кеші
21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ»
22:30 «АСЫЛ БЕЙНЕ». 
0:45 «Қызыл күннің көз 
жасы» К\ф

ХАБАР
7:02 Әзіл-сықақ 
концерттерінің топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» 
9:00 «Бармысың, бауы-
рым?»
9:45 «Продвопрос»
10:00 «Спорт без границ» 
10:25, 10:55 Мультфильм
12:15 «Чудо пёс»
13:45 «Орталық Хабар»
14:35 «Ойжүйрік»
15:20 Ақбота 
Керімбекованың ән кеші 
16:50 «Пеликан» 
18:20 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера»
19:20 «Тағдыр жолы» 
20:00 «Бенефис-шоу»
21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Стукач»
23:45. «Туған үй»
01:15 «Мұра» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 2:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
6:40 «ИГРЫ РАЗУМА»  Т\х
8:20 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:50, 21:30, 22:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР
9:00 Новости
9:10 «СМАК»
9:45 «МАША»  Х\ф  
11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05, 3:30 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» 
13:40 «П@УТINA+» 
14:30, 1:30 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
15:35 «ВЫСОЦКИЙ» Т\с
17:20 «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ»  Х\ф
21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ»   
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»   
22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ»  
23:45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ». «ЦЕПЬ». Т\с 
  
КАЗАХСТАН - КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05, 12.30 «Аймақ 
ақпарат». 
09.45, 16.05 М/ф «Питер 
Пен»
10.45 «Ақмола KZ». Хабар
10.55 «Спорт Life». Хабар
11.05, 01.10 Т/х «Нояндар»
12.00 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз.
12.15 «Media panarama». 
Передача
12.25 «Ел межесі-2050». 
Тележурнал
13.10, 18.30 Т/с «Тренер»
13.50 М/ф «Ерден ата 
ертегілері».
17.00 «Құс қанатындағы 
хат» концерт.
18.20 «Пәрменді пікір». 
Хабар
19.05 М/ф «Эльф оқиғасы»
19.30 «Күлегеш». 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Кар-
тина недели». 
21.00 «Сөзге шешен». 
Хабар
21.20 «Танымал». Пере-
дача 
21.40 «Қызмет жолында...». 
Хабар  
21.50 «Елі бірдің – тілі бір». 
Хабар
22.00 Т/х «Тюдорлар».
22.55 К/ф «Руди»
00.45 Д/ф «Өнегелі ойын. 
Үздік стадион» 

КАЗАХСТАН
7:00 Қазақстан эстра-
да жұлдыздарының 
қатысуымен концерт
8:35, 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан»
9:05 «КАПИТАН ФЛАМИН-
ГО». М\ф
10:00 «Айгөлек».
11:20 «Ақсауыт» 
11:55 «Шарайна». 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ»
12:55 «Ұлттық шоу» 
14:15 «Сырғалым». Т\х
16:25 «Баламен бетпе-бет» 
16:40 М\ф «Джунгли 
кітабы». 
17:40 «Өнер - бағым».  
19:15 «Әзіл әлемі»
20:00, 3:00 «АПТА. КZ» 
21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУ-
ЫСЫ». 
23:00 «АЛАҢ» 
23:50 «КӨКПАР». 
0:30 «Омела» К\ф
2:20 «Телқоңыр» 

 ХАБАР
7:02 Әзіл-сықақ 
концерттерінің топтамасы 
8:30 «Жабайы футбол 
жаналғыштары» 
9:00, 21:00 «Жетi күн»
10:00 «Ас арқау»
10:20 «Спорт әлемі»
11:00 Мультфильм. 
12:15 «Синбад»
13:00 «Бенефис-шоу»
14:10 «Коммандос»
16:40 «Тағдыр жолы»
17:10 «Кеше ғана» - «Еще 
вчера»
18:10 «Сағындырдың, Сыр 
қызы!.
19:45 «Ду-думан»
22:00 «День независимо-
сти».
00:15 «Балгердің болжа-
мы»
01:45  Мұра» 

ЕВРАЗИЯ
6:00, 6:45, 8:35 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»   
6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ»  
7:05, 2:05 «ҚҰРБЫЛАР» Т\х
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ»   
9:00 Новости
9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 
10:10 «КАЗЛОТО». 
10:45 «ВАЛЕНТИНА ТОЛ-
КУНОВА. «ТЫ ЗА ЛЮБОВЬ 
ПРОСТИ МЕНЯ…»  Х\ф
11:45, 3:30 «БАГРЯНЫЙ 
ПЕРВОЦВЕТ» Т\х
13:20 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:30, 1:40  «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 
15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»   
15:35 «ВЫСОЦКИЙ» Т\с
17:20 «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» Т\с
21:00 «АНАЛИТИКА»  
22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ТЕАТР ЭСТРАДЫ»  
0:50 «ЖИВОЙ ВЫСОЦ-
КИЙ»  

КАЗАХСТАН- КОКШЕТАУ
09.00, 02.00 Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Д/ф «Африканың көз 
жасы»
10.05, 16.05 М/ф «Питер 
Пен» 
11.15 Т/с «Материнское 
сердце» 
12.15 «Балапаннан 
базарлық» /Айжұлдыз. 
12.30, 20.00 «Өңір өрнегі» - 
«Картина недели».
13.25, 18.30 Т/с «Тренер» 
17.00 «Құс қанатындағы 
хат» концерт. 2 бөлім
18.20 «Экспертное мне-
ние». Передача 
19.10 «Сөзге шешен». 
Хабар
19.30 «Личные встречи 
с Галией Ашкеновой». 
Передача
21.00 «Танымал». Пере-
дача 
21.25 Күлегеш
22.00 Т/х «Тюдорлар». 
22.50 Х/ф «Камикадзе, за 
тех кого мы любим»
01.00 Д/ф «Тайны древних 
империй»
01.50 «Ән керуен»
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Дарынды және талантты балаларды 
оқыту барлық кезеңде де өзекті мәселе 
болып табылған.  Барлық мұғалімдер 
балаларды оқытуда барынша жоғары 
жетістіктерге қол жеткізу үшiн қолайлы 
ортаны жасауға тырысады. Дарын-
ды және талантты балаларға қатысты 
бұл едәуір күрделі мәселе ойлауды, 
талқылауды және мұқият жоспарлау-
ды талап етедi. Аудан мектептерінде 
жұмыс атқаратын, ұлағатты ұстаз-
дарымыз да бұл мәселеге бей-жай 
қарамайтындығын дәлелдеп берді. 
Қаңтар айының 8-11 аралығында Көк-
шетау қаласында өткен, облыстық 
пәндер олимпиадасына қатысуға, 
Жақсы ауданының намысын қорғауға 
10 оқушы жіберілген болатын. Оның 
7-еуі желтоқсан айында өткен аудандық 
олимпиада жеңімпаздары, 3-еуі қараша 
айында өткен «Мектеп одиссеясында» 
қызыл сертификат иеленген оқушылар. 
Облыстық пәндер олимпиадасына қа-
тысқан оқушылардың 5-еуі жүлделі 
орынға ие болып, өз білімдерінің жетіс-
тігін көрсетіп, білім шыңынан көріне 
білді. 

Олар: Серікпаев Жасұлан Қуа-
нышұлы - Жақсы №2 орта мектебінің 
10 сынып оқушысы облыстық пәндер 
олимпиадасында географиядан 1 
орынды иеленді. Мұғалімі Киреев Алек-
сей Борисович.

Мейрамова Айгерім Мұратқызы - 
Ғ.Абдрахманов атындағы Қима орта 
мектебінің 10 сынып оқушысы биологи-
ядан 1 орынды иеленді. Мұғалімі Саут-
баева Алмагүл Болатқызы.

3. Жанабаев Әлішер Талғатұлы - 

Біздің дарынды оқушыларымыз 
- білім додасынынан жеңіспен оралды!

Белағаш мектеп бақшасының 10 сынып 
оқушысы Қазақстан тарихы пәнінен 
2 орынды иеленді. Мұғалімі Ысқақов 
Нұрлан Меңдібайұлы.

4. Өмірзақ Сәтжан Аманжолұлы - 
Ғ.Абдрахманов атындағы Қима орта 
мектебінің 9 сынып оқушысы биология-
дан 3 орынды иеленді. Мұғалімі Саут-
баева Алмагүл Болатқызы.

5. Құлтаев Дәулет Аскенұлы - 
Ғ.Абдрахманов атындағы Қима орта 
мектебінің 10 сынып оқушысы орыс тілі 
мен әдебиет пәнінен 4 орынды иеленді. 
Мұғалімі Төлегенова Ғалия Қадырқызы.

Облыс көлеміндегі 17 аудан ара-
сынан Жақсы ауданының суыры-
лып шығып, екінші жүлделі орынды 
иеленгенін мақтанышпен, шаттықпен 
айтуға болады.

2014-2015 оқу жылындағы республи-
калық пәндер олимпиадасының облыс-
тық кезеңінде дарындылығымен, та-
нымдық қызығушылықтарымен көзге 
түсіп, ғылыми-практикалық жағынан 
шеберліктерін көрсетіп, жүлделі 
орындарға ие болған оқушыларды, 
олимпиадаға оқушыларды дайындаған 
ұстаздарды, мектеп басшыларын же-
ңістерімен құттықтаймыз! Осы игі істің 
басында жүрген, іс - тәжірибесіне сүйе-
ніп, оқушылардың жеңіспен оралуына 
өзінің ақыл кеңесімен демеу болған, 
білім беру бөлімі басшысының м.а Са-
утова Ақжарқын Сұлтанқызына айтар 
алғысымыз шексіз!

А. ЕРҒАЛИЕВА,
 білім беру бөлімінің

 әдістемелік кабинет меңгерушісі.   

ЖАРАЙСЫҢДАР, ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

- Данияр Тендикович, самая боль-
ная тема для любого владельца 
автотранспортного средства – это 
штрафы. Конечно, никто специально 
не хочет нарушать правила, но, как 
говорится, никто, ни от чего, не за-
страхован. Правда ли, что если сра-
зу оплатить штраф, то можно пла-
тить не всю сумму?

- Да действительно, с 1 января 
2015 года введен в действие новый 
Кодекс Республики Казахстан об ад-
министративных правонарушениях, 
которым в том числе модернизирова-
на процедура привлечения к админи-
стративной ответственности. Введено 
сокращенное производство по делу 
об административном правонару-
шении, в рамках которого виновному 
лицу предоставлено право в течение 7 
суток после наложения штрафа опла-
тить лишь половину от назначенной 
суммы штрафа. (Глава 42) Сокращен-
ное производство осуществляется в 
случаях, когда лицо согласно с фактом 
совершенного правонарушения, при-
знает свою вину и готово добровольно 
уплатить штраф и не имеет претензий. 
Между тем, сокращенное производство 
не применяется, в том числе если ад-
министративное правонарушение за-
фиксировано сертифицированными 
специальными контрольно-измери-
тельными техническими средствами и 
приборами, работающими в автомати-
ческом режиме.

- Согласно новых Правил поли-
цейский может остановить автотран-
спорт, но подойти не сразу. Какой 
приемлемый регламент ожидания? 
Ведь водители тоже на работе.

- Нет, полицейский, если остановил 
автомашину, должен подойти незамед-
лительно. Ну, если, он на тот момент не 
занят проверкой другого автотранспор-
та.

- Много проблем возникало  у во-
дителей, которые курили за рулем. 
Как сейчас будет обстоять с этим 
дело?

- Ну, это личное дело каждого во-
дителя. Если он не переживает за свое 
здоровье, здоровье пассажиров, то 
только на здоровье. 

Хотелось бы наоборот обратить 
внимание на разговоры по сотовому 
телефону за рулем. Вот здесь, конечно, 
зачастую идет отвлечение от дороги, 
человек теряет внимательность, и это 
может привести к дорожно-транспорт-
ному происшествию.

- Обязали наличие детских кресел 
в машинах для детей до 12 лет. Что 
делать в таких случаях?

- В главу 22 ПДД «Перевозка пас-
сажиров» внесено дополнение каса-
тельно перевозки детей в автомобиле: 
запрещено перевозить детей до 12 лет 
при отсутствии специального детского 
удерживающего устройства или иных 
средств, позволяющих пристегнуть 
ребёнка с помощью ремней безопас-
ности, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства, а на переднем 
сиденье механического транспортного 
средства - при отсутствии специально-
го детского удерживающего устройства.

Наравне с автокреслами для на-
дёжного удержания ребёнка в салоне 
автомобиля используются автолюль-
ки и подушки-бустеры, которые также 
классифицируются как «детские удер-
живающие устройства», а также иные 
средства, позволяющие пристегнуть 
ребенка с помощью ремней безопас-
ности.

- Водители добрый народ. Что 
делать, например, если захотелось 
подвезти родителей с маленьким ре-

Новые Правила… 
Что они дают?...

бенком: кресла нет с собой, да оно и 
не нужно мне, например, а ведь мо-
гут остановить, оштрафовать?

 - Каждый водитель должен отвечать 
за свою безопасность и за безопасность 
пассажиров. И если у водителя или пас-
сажиров нет специального удерживаю-
щего устройства для перевозки детей, 
то лучше не рисковать. 

- Доверенность отменили. А те-
перь как мне могут дать во времен-
ное пользование машину, чтобы я 
потом доказал, что не угнала? 

- С отменой доверенности проблем 
не должно возникать. Водитель того 
человека, которому дает право на во-
ждение своего автомобиля вписывает 
в страховку.

- Так же установлена новая допу-
стимая скорость на трассе, для ка-
ких автомобилей допускается какая 
скорость?

- Скорость движения на дорогах, 
за исключением автомагистрали и до-
рог, имеющих разделительную полосу, 
установлена 100 км/час (раньше было 
110 км/час). Это что касается легковых 
автомобилей. Для грузовых машин, ав-
тобусов эта скорость колеблется от 90 
км/час и ниже.

- Многие сейчас покупают маши-
ны в России, поэтому сразу возни-
кает вопрос, не будет ли проблем с 
оформлением машин здесь, если, 
машину не для продажи пригнали? 
Где делать техосмотр на машину?

- С оформлением ввозимых машин 
из стран Таможенного союза (Россия, 
Беларусь) проблем не будет и не долж-
но быть. Все процедуры оформления, 
включая техосмотр, страховка будут 
делаться на местах.

- Обозначили так же что, нужно 
включать свет даже если находишь-
ся в населенном пункте…

- В разделе «Пользование внешни-
ми световыми приборами и звуковыми 
сигналами» впервые включена норма, 
обязывающая водителей движущихся 
транспортных средств в светлое время 
суток с целью их обозначения включать 
фары ближнего света или дневные хо-
довые огни. Все это сделано для того, 
чтобы уменьшить вероятность дорож-
но-транспортного происшествия.

- С 11 января 2015 года был ут-
вержден новый состав автомобиль-
ной аптечки…

- Да состав автомобильной аптеч-
ки значительно обновлен. Это сделано 
согласно рекомендаций Министерства 
здравоохранения. Полицейские прове-
ряют наличие аптечек, но не ее содер-
жимое.

Интервью брала 
Н. ВАСИЛЬЕВА.

Постановлением Правительства от 13 ноября 2014 года № 
1196 утверждены новые правила дорожного движения. Названное 
постановление Правительства вступает в силу по истечении де-
сяти календарных дней после дня его первого официального опу-
бликования.

Таким образом, с 7 января 2015 года постановление Правитель-
ства вводится в действие, и содержит новшества в Правилах 
дорожного движения. Данные Правила вызвали много разногла-
сий, т.к. водителям не все совсем ясно. Дать более развернутую 
картину по данной теме мы попросили заместителя начальника 
административной полиции Жаксынского РОВД, старшего лейте-
нанта полиции Д. Т. Ишамбекова.

АКТУАЛЬНО

Ұстаз мерейін үстем ететін – оның шәкір-
ті екені сөзсіз. «Өзінен шәкірті озар болса, 
ұстаздың мақсатына жеткені» деген хал-
қымызда сөз бар. Дәл осы сөзді тағы да бір 
ойымызға салып, мектебіміздің 6 «В» сы-
нып оқушысы Галиахметова Альмира Шу-
чье қаласында өткен дүбірлі додадан үздік 
үштікке кіріп, кеудемізді қуанышқа толтырды. 
Бұл Республикалық олимпиадада еліміздің 
түкпір-түкпірінен өзге ұлт өкілдерінің ішінде 
мемлекеттік тілді жетік меңгерген жас дарын-
дар жиналды. «Тіл – мемлекет тәуелсіздігінің 
символы» аталған IX Республикалық олим-
пиада екі кезеңнен құралды. Алғашқы кезеңі 
қашықтықтан өткізіліп, саралап алынғандар 
екінші кезеңге жолдама алды. Ақмола облы-
сынан ең жоғары нәтиже көрсеткен Альмира, 
барлығымыздың ақ сенімімізді арқалап, «Бал-
даурен» оқу-сауықтыру орталығында өтетін екінші кезеңге аттанып кетті.

Республикалық «Дарын» ғылыми орталығының ұйымдастыруымен өткізілген 
бұл жарыс қатысушыларға ерекше көңіл–күй сыйлап, олар әрі дем алып, әрі 
осынау табиғаты көркем жерде өз білімдерін ортаға салды. Қорытынды кезеңі 
қаңтар айының 5 -7 аралығында өткізілді. Шешуші кезеңде 36 қатысушының ара-
сынан үздіктердің ішінен табылып, III дәрежелі дипломды қанжығасына байлады. 
Жүлдегерлерге бағалы сыйлықтар табысталып, дипломдармен марапатталды.

Сыныпта өзінің талмас талабын танытқан, берілген тапсырманы мүлтіксіз 
орындауға тырысып, биязы мінезімен көзге түскен Альмира – үздік оқушы, мек-
тебіміздің мақтанышы. Оның жеткен жетістігінде ұжымымыздағы әрбір ұстаздың 
үлесі бар екені сөзсіз. Шәкіртімізге «Талабың талмай, әрқашан биіктен көріне бер» 
деген  ыстық ықыласымызды білдіреміз.

Г. АРЫНБЕКОВА,
№ 2 Жақсы орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі.

Жетістігімізбен мақтанамыз!


