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ЕРТЕҢ - АУДАНЫМЫЗҒА 87 ЖЫЛ!

Ұлыстың ұлы күнгі көсемсөз

АЙНАЛАЙЫН, АУДАНЫМ - АДЫМДА АЛҒА!

Құрметті оқырман! Еңбек Ерлерінің жалғасымен газетіміздің 2-ші бетінен танысасыздар.

    Əркімге өз туған жері қымбат!
    Туып-өскен өз Елі қымбат!
     Сол жердің əрбір өзен-көлі, тау-тасы, асқар белі мен 
самал желі, жұпар исі аңқыған алуан түрлі шөбі мен 
гүлі қымбат! Ой-санаңды əлдилеп, көкірегіңді кернеп, 
жүрегіңді тербеп, ақындық асқақ рухқа бөлейтін бір 
уыс топырағы қымбат!
   Сол елдің – əрбір ұл-қызы қымбат! Ел тағдыры 
таразыға түсер шақта ұлтының - ұяты, халқының - 
қанаты болар үлкенді-кішілі əрбір ері қымбат!
    Бұл дүниеде туған жер мен туған елге ештеңе де 
жетпейді! Сол туған жерден – тұтас Отаның ба-
сталады; кіндік қаның тамған сол шағын ауылдан 
– бүтін еліңе деген сүйіспеншілігің тамыр тартады; 
өзінің туған ата-анасын, туған ауылын сүйе алмаған, 
ардақтап, аялай алмаған адам Отанының қадір-
қасиетін біле қояр ма екен?!
    Тəңірдің қалауымен, əке-шешелеріміздің махаб-
батымен біздер – даңқты халық батыры Аманкелді 
Ата ауданында тудық; осы жерде өстік; осы жер-
де тұрып жатырмыз; оны басқа жердің бірде-біріне 
айырбастағымыз келмейді; сондықтан да, қазір бұл 
жерде тұрып жатқандардың бəрін де – ауданымыздың 
патриоттары десек, артық болмас! 
    Тəуелсіздіктің 23 жылы өте шықты; ел мұратын 
анықтады; арманына жетіп келеді; Аманкелді Ата ау-
даны да сол елмен бірге жаңарып, бірге дамып келеді; 
бұған басты бір себеп – бұрынғы өткен ата-бабала-
рымыз бен əке-шешелеріміздің, аға-жеңгелеріміздің 
берік бірлігі мен елдігімізді енжар еткісі келгендердің 
əрекеттеріне төтеп берген болаттай біртұтастығы еді; 
олар бізге қандай жағдайда да руға, тайпаға бөлінбеуді 
өсиет етті; аманат етті; бүгінгі ұрпақ та сол өміршең 
өсиетке – қасиет, аяулы аманатқа – адалдық танытып 
келеді.
      Осының нəтижесінде ауданымыз - тек Торғай 
аймағындағы немесе Қостанай облысындағы ғана 
емес, республикамыздағы ілгері дамып келе жатқан 
аудандардың бірі болып отыр!
   Төрт түліктен басқа тасқындап жатқан мұнайы, 
əралуан асыл кен орындары, зауыт, фабрикала-
ры жоқ жерді жайнатып, ауыл-ауданының абырой-
ын асқақтатып тұрған  не екен десеңіз, ол – аудан 
халқының бекем бірлігі мен тиянақты тірлігі!
    Осындай елден, осындай жерден қалайша сада-
ға кетпессің?! Ауданымыз барған сайын көркейіп, 
гүлдене берсін десек, бүгінгі бірегей бірлікті, 
тегеурінді тірлікті одан əрі дəуірлете бергеніміз лайық.
     Аманкелді Ата елінің болашағы көркем! Алар асу-
лары жарқын да жақын! Сондықтан да, оның əрбір 
жылғы туған күнінде барлық перзенттері:

     - АЙНАЛАЙЫН, АУДАНЫМ! ТУҒАН ТƏУЕЛСІЗ 
ОТАНЫМЫЗБЕН БІРГЕ СЕН ДЕ АДЫМДАП АЛҒА 
БАСЫП, АБЫРОЙЫҢ АСЫП, БЕРЕКЕ-БАЙЛЫҒЫҢ 
ТАСЫП, ӨРКЕНДЕП, ӨСЕ БЕР! – ДЕЙДІ.

    Енді мұны ауданымыздың 87 жылдығы қарсаңында 
жазылып, сиясы кеппеген жырымыздың соңғы екі ау-
ызымен түйіндесек, ол төмендегідей болар еді:

      Отан болған  - хас батыр... ақын... салға...
      Қоныс едің! 
      Сол салтты - əрі жалға!
      Алп-алп басқан, алп басқан арыстандай,
      Айналайын, ауданым - адымда алға!

      Түсірмегін ешқашан еңсеңді ірі,
      30 елдің дамыған, 
      Ең сеңгірі - 
      Болған шақта мəшалла, Қазақстан,
      Үздік 30 ауданның  - бол, Сен бірі!!!

Бас редактор

ЕҢБЕКТІҢ ЕРЕН ЕРЛЕРІ - ЕЛ ЕСІНДЕ
     1947 жылы  - Кеңестер Одағының халқы Октябрь 
Революциясының 30 жылдығын атап өтуге қызу 
əзірленді. Сол тұста Социалистік Еңбек Ері деген 
құрметті атақ тағайындалып, ол еңбекте жəне басқа 
да салалардағы озат адамдарға берілетін болды. Осы 
1947 жылы 23 шілдеде СССР Жоғарғы Советінің Пре-
зидиумы Кеңестер Одағы бойынша көптеген адамдарға 
Социалистік Еңбек Ері атағын берді. Солардың 
қатарында біздің ауданымыз бойынша 14 адам бұл 
атақты иеленді. 
    Неге екені белгісіз, күні бүгінге дейін біздің ауда-
нымызда осы атақ 1948 жылы берілді деп келді. 
Анығында, СССР Жоғарғы Советінің Жарлығы 1947 
жылы шыққанын ескі газеттерден анықтадық.  

     Еңбек адамдарын құрметтеу – Елбасымыз алға 
қойған үлкен міндеттердің бірі. Соның ішінде со-
нау ауыртпалығы мол қиын уақытта, етегі - елпі, 
жеңі - желпі жүріп, аш-жалаңаш кездерде еңбектің 
жанқиярлық үлгісін көрсетіп, Социалистік Еңбек Ері 
атағын алғандарды құрметтеу - əрине, ерекше болмақ.    
     Биылғы жылы аудан əкімі Ж.Қ.Таукеновтің бас-
тамасымен Аманкелді селосында Еңбек Ерлеріне 
ескерткіш тақта орнатылғалы отыр. Бұл - ұрпақтар 
сабақтастығының бір белгісі болары анық.
   Біз бүгін ауданымыздың жас ұрпағы жадында 
сақтап, олардың жасампаз істерінен үлгі-өнеге алсын 
деген ниетпен Еңбек Ерлерінің суреттері мен қысқаша 
өмірбаяндарын оқырман назарына ұсынып отырмыз.

  Қалмағанбет Жансапақов 
– 1882 жылы Үрпекте туған,  
1930 жылы серіктестікке 
мүше болып, қой баққан. 
Одан соң «Комсомол» кол-
хозы құрылғанда сонда аға 
шопан болған. Кейін  Иманов 
атындағы совхозда аға шопан 
болып еңбек еткен.

   Шағыр Жұманов – 1883 
жылы Амантоғайда туған. 
1930 жылдан бастап Шилісай 
колхозында аға шопан болып 
еңбек еткен. Соғыс жылда-
рында қой өсіруде жоғары 
жетістіктерге жеткен. 1960 
жылы Амантоғай совхозында 
аға шопан болып еңбек еткен.

  Мұхамедия Тоңашин – 
1886 жылы Жыланшықта 
туған. 1930 жылдан Ча-
паев атындағы кол-
хоз құрылғаннан бастап 
жылқышы болып еңбек ет-
кен. Соғыс жылдарында аға 
жылқышы болып, жоғары 
нəтижелерге қол жеткізген.

   Мұқыш Нұрғожин – 1886 
жылы Торғай қаласында 
туған. 1943-1965 жылда-
ры «Шилі» колхозында 
жылқышы болып еңбек 
еткен. Кейін 1960 жылы 
Қазақстанның 40 жылдығы 
атындағы совхозда еңбек 
етіп, жастарға үлгі көрсеткен. 

   Бірəлі Қожабаев – 1890 
жылы Үрпек ауылында туған. 
1932 жылдан 1960 жылға 
дейін Иманов атындағы кол-
хозда шопан болып еңбек 
етті. 
    Ал 1960 жылы колхоз сол 
бұрынғы атын сақтап, совхоз 
болған кезде де шопандық 
кəсібін жалғастырды. 
Жоғары жетістіктерге жетті.

   Баяхмет Сəпиев – 1892 
жылы Шиліде туған. 1925 
жылдан бастап жерді 
бірлесіп өңдеу жөніндегі 
серіктестік мүшесі болған. 
Кейін «Ақсуат» колхозында 
аға шопан болып еңбек етіп, 
жоғары табыстарға жеткен. 
1960 жылы Амантоғай совхо-
зы құрылғанда шопандығын 
жалғастырды.

   Қошан Есболов – 1894 
жылы Қарасу ауылында 
туған. 1912 жылдан бастап 
бай есігінде жалшы болды. 
1920 жылы ТОЗ мүшесі, 
1939-1959 жылдары Абай 
атындағы колхозда, кейін 
«Коммунизм жолы» совхозы 
құрылғанда, осы совхозда аға 
жылқышы болып еңбек етіп, 
жастарға үздік үлгі көрсетті..

   Əбу Сыздықов – 1896 
жылы Қарасу ауылында 
туған. 1914-1930 жылда-
ры қатардағы жұмысшы, 
1930 жылдан бастап Чкалов 
атындағы колхоздың аға шо-
паны болып жұмыс істеді. 
1960 жылы «Коммунизм 
жолы» совхозы құрылғанда 
совхозда аға шопандығын əрі 
жалғастырды.
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  Тарғынбек Тілеулин – 1942 
жылы Аманкелді селосында туған, 
автомобиль базасында жүргізуші 
болып жұмыс істеген. 1976 жылы 
«Социалистік Еңбек Ері» атағы 
берілді.

17 ҚАҢТАР - АУДАНЫМЫЗДЫҢ ҚҰРЫЛҒАН КҮНІ

      Кеңес Өкіметінің орнауы 
- Қазақ елінің тарихына да 
өз таңбасын салды. 1917-
1928 жылдар аралығында 
10 жыл бойы басқарудың 
жаңа жолын іздеген олар 
ақыры бұрынғы болыстық 
жүйені таратып, енді 
территориялық бөліністі 
облыс, аудандар деп ата-
ды. Атап айтқанда: 1928 
жылдың 17 қаңтары күні 
Бүкілодақтық Атқару 
Комитеті (ВЦИК) Қостанай 
округін таратып, нақ сол 
күні оны облыс етіп, оған 
тікелей бағыныстағы 
төмендегідей 15 ауданды 
құрды. Олар:

   1. Қайыңды – Құмақ.
   2. Аманқарағай.
   3. Затабол.
   4. Боров.
   5. Викторов.
   6. Денисов.
   7. Федоров.
   8. Жітіқара.
   9. Урицкий (Всесвет)
   10. Обаған.
   11. Қарабалық.
   12. Меңдіқара.
   13. Науырзым.
   14. Батпаққара.
   15. Торғай.

  1928 жылы билік 
– аудандық атқару 
комитеттерінің, яғни 
кеңестердің қолында бол-
ды. Аманкелді аудандық 
атқару комитетінің тұңғыш 
төрағасы – Жалмұханбет 
Рсалдин деген азамат бол-
ды. Одан кейінгі төраға 
- М.Шалдыбаев, үшінші 
төраға – А.Щитанов, Осы 
кісілер 1928 жылдың 
ішінде бірінен соң бірі 
қызмет алмастырды. Неге 
екені түсініксіз. 
   1928 жылы Қазақ елі 
үшін ерекше ауыр екі оқиға 
болды. 
  Біріншісі – кəмпеске 
науқаны жүрді. Халықтың 
қолындағы төрт түлік 
малды тартып алды. 
Коммунистік-кеңестік от-
арлаушылар төрт түлік 
малмен күнелтіп келген 
халықты ата кəсібінен 
айырды. Сол кездегі пар-
тия ұясының жетекшісі 
Мырсалық Смайылов 
«Байлардың санын 500-ге 
жеткізем» деп ұран сал-
ды. Алайда жоғарғы жақ 
істің ақ-қарасын саралай 
келе, байлар санын 500-ден 
5-еуге түсірді. Олар: 

  1. Қаралдыұлы Б.
  2. Қожабекұлы Б. 
  3. Тілеуліұлы Қ.
  4.Серікбайұлы О. 
  5.Смайылұлы М. 

     Осы байлардың ең байы 
- Тілеуліұлы Қойшыбай 
екен. Амал не, оның бар 
малы 1000-ға да жетпепті. 
Үкімет бұлардың мал-
дарын тартып алған соң 
өздерін жер аударып, 
тентіретіп жіберген. 
    Аудан халқы тəркілеу сал-
дарынан аш-жалаңаш күн 
кешкен. Қазақшылықтың 
бар кезі ғой. Ағайын 
бір-біріне көмектескен. 
Сол көмекпен олар 1932 
жылдың аштығына дейін 
барған. 
    1928 жылғы екінші ерек-
ше оқиға – кеңестік өкімет 
Алаш арыстарын жап-
пай тұтқындап, абақтыға 
жапқан. Көсемдерін ғана 
емес, жер-жерлердегі 
тілекшілерін де тұтқындап, 
азаптаған. 
   Ұлттық дағдарыс 

ТАРИХТАН ТАҒЛЫМ АЛУ - ПАРЫЗЫМЫЗ

ЕҢБЕКТІҢ ЕРЕН ЕРЛЕРІ - ЕЛ ЕСІНДЕ

  Бисапақ Шаяндин – 1897 
жылы Қарасу ауылында 
туған. 1933-1939 жыл-
дары «Қызылтаң» ауыл 
шаруашылық артелінде 
колхозшы, 1939-1952 жыл-
дары колхоз басқармасының 
председателі болып істеген.

   Мырзағали Алтынбаев 
– 1898 жылы Жыланшықта 
туған. 1929 – 1957 жылдар-
да серіктестікте,  колхозда 
жəне 1963 жылы «Родник» 
совхозы құрылғанда осы 
шаруашылықта да аға шопан 
болып еңбек етті. 

   Досан Есболов – 1900 
жылы Қарасу ауылында 
туған. 1932 жылы ТОЗ-ды 
басқарды. Одан соң колхоз 
төрағасы жəне Аманкелді 
аудандық атқару комитетінің 
төрағасы болып, жемісті 
қызмет жасады.

   Байділдə Омаров – 1902 
жылы Үрпек ауылында 
туған. 1929 жылдан бастап 
Иманов атындағы колхозда 
қатардағы колхозшы, кейін 
есепші, қой фермасының 
меңгерушісі болып, табы-
сты  қызмет жасаған. 

   Намазбай Əмзин – 1912 жылы 
Ақмола облысының Есіл ауданында 
туған. 1943- 1953 жылдарда Иманов  
колхозының председателі, Иманов 
атындағы совхоздың директоры бо-
лып істеді.

   Еркін Шəйкенов – 1926 жылы 
Қабырға ауылында туған. 1941 - 1961 
жылдарда Крупская атындағы кол-
хозда, совхозда шопан болған, 1961 
жылдан бөлімше зоотехнигі болып 
еңбек еткен.

басталған. Коммунистік-кеңестік отарлау күш алған. Ақ-
қараны айыра алмайтын күндер жеткен. Мұның соңы 1929 
жылғы 2 қарашадағы «БАТПАҚҚАРА КӨТЕРІЛІСІНЕ» 
ұласқан. 
   Ал 1932 жылғы аштық пен 1937 -1938 жылдардағы 
қуғын-сүргін науқандары да аманкелділіктерді мол 
шарпыған. 
     1936 жылы 21 қыркүйекте аудан аты Батпаққарадан 
- халық батыры Аманкелді атамыздың атына ауы-
стырылды. 
   Аудан халқы кеңестік дəуірде еңбектегі ерліктің тамаша 
үлгілерін көрсетті. Нəтижесінде 1947 жылы Ұлы Октябрь 
революциясының 30 жылдығы құрметіне аудан бой-
ынша 14 адам СССР Жоғарғы Советі Президиумының 
Жарлығымен Социалистік Еңбек Ері атағын алды. Олар: 
    1.Алтынбаев Мырзағали – шопан. 
    2.Əмзин Намазбай - колхоз төрағасы. 
    3.Есболов Досан – колхоз төрағасы. 
    4.Есболов Қошан – шопан. 
    5.Жансапақов Қалмағанбет – шопан. 
    6.Жұманов Шағыр – шопан. 
    7.Шайкенов Еркін – шопан. 
    8.Нұрғожин Мұқыш – шопан. 
    9.Шаяндин Бисапақ – колхоз төрағасы. 
    10.Тоңашин Мұхамедия – жылқышы. 
    11.Сыздықов Əбу – шопан. 
    12.Қожабаев Бірəлі – шопан. 
    13.Сəпиев Баяхмет – шопан. 
    14.Омаров Бəйділдə – ферма меңгерушісі.
    1950 жылы аудандағы ұсақ колхоздар ірілендірілді. 
      1957 жылы Ұлы Октябрь Революциясының 40 жылдығы 
мерекесі құрметіне ауданда алғаш рет «Қайыңды» совхо-
зы құрылды.
   Үш жылдан соң 1960 жылы ауданда 14 совхоз құрылды. 
Олар: 
              1. «Коммунизм жолы». 
              2. Қазақстанның 40 жылдығы атындағы. 
              3. Иманов атындағы.
              4. Сарыторғай
              5. Дəмді. 
              6. Костанай комсомолы. 
              7. Амантоғай. 
              8. Сарыөзен. 
              9. Крупская атындағы. 
             10. Қарынсалды. 

                 11. Горняк. 
                 12. Тасты. 
                 13. Бүйректал.
                 14. Қайғы 
   Ұлы Октябрь Революциясының 50 жылдығына орай 
1967 жылы ауданда төмендегідей үлкен шаруалар тынды-
рылды:
 1.  Сынтас өзенінен ауызсу құбыры тартылып, 
пайдалануға берілді. 
    2. Ұлы Октябрьдің 50 жылдығы атындағы мəдениет үйі 
(қазіргі Қ.Əбенов атындағы) пайдалануға берілді.
 3. «Шұғыла» кинотеатры (қазіргі жастар демалыс 
орталығы) салынып, пайдалануға берілді.
    4. Аманкелді орта мектебі пайдалануға берілді.
    1969 жылы А.Имановтың мемориалдық музейі ашылды. 
Оны ұйымдастырушы əрі тұңғыш директоры СССР Жур-
налистер Одағының мүшесі Тəшім Құсайынов болды.
    1976 жылы Ұлт Азаттық көтерілісінің 60 жылдығына 
орай, еңбектегі жоғары көрсеткіші үщін Тарғынбек 
Жəкенұлы Тілеулинге Социалистік Еңбек Ері атағы 
берілді. 
     1976 жылы Аманкелді музейінің жаңа үйі пайдалануға 
берілді. Оның директоры ел ағасы Жаңбыршы 
Жаңғабылов ақсақал еді.
    1980 жылы алғаш рет ауданда «Аманкелді 
ауданының Құрметті Азаматы» атағы тағайындалды. 
Ол тұңғыш рет жерлес жазушы Сəбит Аймұханұлы 
Досановқа берілді. Одан кейін əр жылдары академик-
тер К.Сағадиевке, Ə.Тəтіғұловқа, əнші-композитор, 
Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген мəдениет қайраткері 
Қ.Деріпсалдыұлына, білікті де білімді жоғары білімді 
музыка маманы, Қазақстан Республикасының мəдениет 
қайраткері С.Ахметжановқа, қарт журналист Бөгетбай 
Əлмағанбетұлына, Таңатқан Рсаевқа, есімі əлемге 
танымал ардагер балуан Орынбай Сейдағаламовқа, 
ауданымыздың 1997-1998 жəне 2004-2012 жылдардағы 
əкімі Сабыржан Ахметұлына, атақты хирург, Қазақ ССР-
інің еңбек сіңірген дəрігері Бимағанбет Кенжебекұлына 
берілді. 
  1980 жылы 12 қаңтарда əнші-композитор Қалибек 
Деріпсалдыұлының ұйымдастыруымен «Торғай  
толқыны» ансамблі құрылды. 
    1987 жылы «Аманкелді ауданының Құрметті Азаматы» 
атағы Қазақ ССР-інің алғашқы Жер-Су халық комиссары 
Əшімбек Бектасовқа берілді. 
   1994 жылы 9 тамызда журналист, сол кездегі облыстық 

«Торғай таңы» газетінің 
бас редакторы Көшкінбай 
Кенебаевқа «Аманкелді 
ауданының Құрметті Аза-
маты» атағы берілді. 
   1993 жылы ауданда 100 
үй құрылысы салынды.
  2004 жылы 9 тамыз күні 
ел азаматы Əнуарбек 
Арғынғазин ауданымызға 
бірінші болып 55 миллион 
теңге инвестиция салды. 
    2005 жылдың 5 тамыз күні 
Орал Мұхамеджановқа 
Сергей Кулагинге, 
Əнуарбек Арғынғазинге 
«Аманкелді ауданының 
Құрметті Азаматы» атағы 
берілді. 
 2006 жылдың 10 
қазанында «Ақниет» той-
ханасы ашылды.
   2007 жылдың 1 маусы-
мында – ауданда ұялы 
телефон байланысы іске 
қосылды. 
   2007 жылдың 15 ма-
усымында аудандық 
«Аманкелді арайы» 
газетімен көршілес 
Қарағанды облысы Ұлытау 
аудандық «Ұлытау өңірі» 
газеттерінің бірлескен ар-
найы нөмірі шығарылды.
   2008 жылы 18-19 қыркү-
йек күндері ауданымыздың 
80 жылдығы аталып өтті.
   Ауданымыздың тарихы-
на қысқаша назар салғанда 
жоғарыда баяндалғандай 
істерді көреміз. Ата ұрпақ 
та, аға ұрпақ та өздері 
өмір сүрген кезеңде зор 
еңбектер жасаған. Олардың 
сол істері - бəрімізге 
үлгі-өнеге! Сондықтан 
да, біздер, бүгінгі 
ұрпақтар аталарымыз бен 
əжелеріміздің, əкелеріміз 
бен аналарымыздың, 
аға-жеңгелеріміз  бен 
а п а л а р ы м ы з д ы ң  
жанқиярлық еңбектеріне 
əрдайым құрметпен 
қараймыз. Бұл – біздің па-
рызымыз. Сонымен қатар, 
өзімізден кейінгі ұрпақтың 
да бүгінгі буынның 
жасаған істерін қадірлеп, 
құрметтеп жүрулерін 
қалаймыз. Өйткені 
өмірдің мəні – ұрпақтар 
сабақтастығында. 
    Бақытымызға қарай, 
біздер Тəуелсіздік 
дəуірінде өмір сүріп жатыр-
мыз. Тəуелсіздіктің өткен 
23 жылында істелінген 
шаруалар шаш етектен. 
Жетістіктерімізді айтып, 
мақтанып жатқан артық бо-
лар. Оларды аудан халқы 
жақсы біледі. Мақсат – 
қазіргі қол жеткеннен де 
жоғары деңгейде жəне са-
палы жұмыс жасау. Аудан 
халқының алдындағы па-
рызды адал ақтау. 
   Аманкелді ауданы сөз 
бола қалса, Аманкелді 
атамыз туралы айтпауға 
болмайды. Ол жайлы, 
оның ерліктері мен еңбегі 
туралы да ұрпаққа көп 
əңгімелер айтылуы шарт. 
 Сондықтан да,  
ауданымыздың 87 жылдық 
мерекесі біздің бəрімізге 
міндет жүктейді. Енде-
ше, туған жер мен туған 
елдің алдындағы пары-
зымызды өтеуге біріміз 
емес, бəріміз жоғары 
жауапкершілікпен қарап, 
жасампаздықпен еңбек ете 
берейік. Жəне мектептер-
де балаларға ауданымыз 
жəне оның халқы туралы 
ғибратты əңгімелер айтып, 
саналарына сəуле құяйық. 
Өз ауданының тарихын 
білген бала - түбі бар та-
рихты білетін болады.
  Ауданымыздың туған күні 
құтты болсын!
Гүлбаршын СМАЙЫЛОВА
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    Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюд-
жет кодексінің 75-бабына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабына 
сəйкес Аманкелді аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
   1. Амангелді ауданының 2015 - 2017 жылдарға арналған бюджеті 
тиісінше 1, 2 жəне 3-қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2015 жылға 
мынадай көлемдерде бекітілсін: 
   1) кірістер – 1948686,0 мың теңге, оның iшiнде:
салықтық түсімдер бойынша – 183710,0 мың теңге; 
салықтық емес түсімдер бойынша – 8959,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 376,0 мың 
теңге;
трансферттердің түсімі бойынша – 1755641,0 мың теңге; 
   2) шығындар – 1948686,0 мың теңге; 
   3) таза бюджеттiк кредиттеу – 1588,0 мың теңге, оның iшiнде: 
бюджеттiк кредиттер –  8919,0 мың теңге; 
бюджеттiк кредиттердi өтеу – 7331,0 мың теңге; 
  4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың 
теңге, оның ішінде: 
қаржы активтерiн сатып алу – 0,0 теңге;
   5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1588,0 мың теңге; 
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
1588,0 мың теңге. 
  2. 2015 жылға арналған аудандық бюджетте республикалық 
жəне облыстық бюджеттерден ағымдағы нысаналы трансферттер 
түсімдері, оның ішінде:
    мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырысын іске асыруға – 30480,0 мың теңге сомасында;
  үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілікті арттырудан өткен 
мұғалімдерге төленетін еңбекақыны арттыруға – 17824,0 мың теңге 
сомасында;
     Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде 
қатысушылар іске асырып жатқан жобалар үшін жабдықтар сатып 
алуға – 12000,0 мың теңге сомасында;
   мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын жұмыскерлеріне, сондай-ақ жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кəсіпорындардың 
жұмыскерлеріне еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша 
еңбекақы төлеуге жəне олардың лауазымдық айлықақыларына ерек-
ше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге - 230677,0 
мың теңге сомасында;
  балалардың жəне жасөспірімдердің психикалық денсаулығын 
тексеруді қамтамасыз ету жəне халыққа психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультациялық көмекті көрсету 
бойынша функцияларды беруге байланысты психологиялық-
педагогикалық түзету кабинеттерін ұстауға – 8856,0 мың теңге со-
масында;
    қамқоршы тəрбиелеушілерге еңбекақы төлеу бойынша функция-
ларды беруге байланысты қамқоршы тəрбиелеушілерге берілген ба-
ланы (балаларды) ұстауға – 476,0 мың теңге сомасында;
 аудандар мен қалалар деңгейіне аудандық жəне қалалық 
мамандандырылмаған балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектептерінің қызметін қамтамасыз ету бойынша функцияларды 
беруге байланысты балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерін 
ұстауға – 26652,0 мың теңге сомасында;
  Ұлы Отан соғысы қатысушыларының жəне мүгедектерінің 
тұрмыстық қажеттіліктеріне əлеуметтік көмек мөлшерін  ұлғайтуға  
– 190,0 мың теңге сомасында;
     аудан деңгейіндегі автомобиль жолдарын қысқы ұстауына  – 
3000,0 мың теңге сомасында; 
  мемлекеттік əкімшілік қызметшілердің еңбекақылары деңгейін 
арттыруға – 11865,0 мың теңге сомасында;
  Жұмыспен қамту 2020 жол картасы бойынша қалаларды жəне 
ауылдық елді мекендерді дамыту шеңберінде объектілерді жөндеуге 
– 34955,0 мың теңге сомасында;
     коммуналдық меншік объектілерінің материалдық-техникалық ба-
засын нығайтуға – 5746,0 мың теңге сомасында;
    Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізуге – 4409,0 мың теңге сомасында;
     мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру сапа-
сын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыруға – 9491,0 
мың теңге сомасында;
   мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек төлеуге  - 630,0 мың теңге 
сомасында;
   18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар төлеуге – 
4047,0 мың теңге сомасында;
   Жұмыспен қамту 2020 жол картасының шеңберінде іс-шараларды 
іске асыруға - 28175,0 мың теңге сомасында, оның ішінде: 
    жұмыспен қамту орталығының қызметін қамтамасыз етуге – 
15233,0 мың теңге сомасында;
     еңбекақыны ішінара субсидиялауға - 4001,0 мың теңге сомасында;
  кадрларды кəсіптік даярлау, қайта даярлау жəне біліктілігін 
арттыруға – 4660,0 мың теңге сомасында;
   жастар тəжірибесіне – 4281,0 мың теңге сомасында көзделгені 
ескерілсін.
 3. 2015 жылға арналған аудандық бюджетте мамандарды 
əлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға – 8919,0 мың теңге со-
масында республикалық бюджеттен бюджеттік кредиттер түсімі 
қарастырылғаны ескерілсін.
   4. 2015 жылға арналған Амангелді ауданының жергілікті атқарушы 
орган резерві – 1931,0 мың теңге сомасында бекітілсін.
  5. 2015 жылға арналған облыстық бюджеттен ауданның бюджетіне 
берілетін субвенция көлемі –  1366343,0 мың теңге.
 6. Ауданның бюджетінен облыстық бюджетке бюджеттік алып 
қоюлардың көлемі көзделмеген.
  7. 2015 жылға арналған аудандық бюджетті атқару процесінде сек-
вестрлеуге жатпайтын жергілікті бюджеттік бағдарламалар тізбесі 
осы шешімнің 4-қосымшасына сəйкес бекітілсін.
  8. 2015-2017 жылдарға арналған Амангелді ауданының кенттер, 
ауылдар, ауылдық округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі 5, 6 
жəне 7-қосымшаларға сəйкес бекітілсін.
  9. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Нормативтік құқықтық акті 2015 жылғы 09 қаңтарда  
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 

тізіліміне №5279 болып енгізілді

        Кезекті он үшінші сессия төрағасы            А.Ташимов 
        Аудандық мəслихат хатшысының 
        уақытша міндетін атқарушы              М.Есенова

   КЕЛІСІЛДІ:
«Амангелді ауданы əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшыс 
_____________________ М. Сакетов    «24» желтоқсан 2014 жылғы

Аудандық мəслихаттың №278 ШЕШІМІ
24 желтоқсан 2014 жыл.   Аманкелді ауылы.

АМАНГЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ 2015 - 2017 
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ 

БЮДЖЕТІ  ТУРАЛЫ

АУДАНДЫҚ   БЮДЖЕТ
Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 1-қосымша

Амангелді ауданының 2015 жылға арналған аудандық бюджеті
  
Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1 948 686,0
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 183 710,0
1 01 0 00 Табыс салығы 89 014,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 89 014,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 73 715,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 73 715,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 15 378,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 4 254,0
1 04 3 00 Жер салығы 909,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 7 812,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2 403,0

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

4 217,0

1 05 2 00 Акциздер 1 049,0

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

664,0

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

2 504,0

1 08 0 0

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

1 386,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 8 959,0
2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 

кірістер 2 086,0

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың 
таза кірісі бөлігінің түсімдері 11,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2 075,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Басқа да салықтық емес 
түсімдер 6 863,0

2 06 1 00 Басқа да салықтық емес 
түсімдер 6 863,0

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер 376,0

3 01 1 00
Мемлекеттік мекемелерге 
бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сату

366,0

3 03 1 00 Жерді сату 10,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1 755 641,0

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1 755 641,0

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1 755 641,0

Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

     

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1 948 686,0
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 

қызметтер 243 761,0

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

190 154,0

  112  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мəслихатының аппараты 13 055,0

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

13 055,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 77 333,0

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

76 526,0

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 807,0

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

99 766,0

   001

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

99 766,0

 2   Қаржылық қызмет 15 656,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 15 656,0

   001

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

14 820,0

   003 Салық салу мақсатында мүлікті 
бағалауды жүргізу 436,0

   010

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

400,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық 
қызмет 9 728,0

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

9 728,0

   001

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

9 728,0

 9   Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттiк қызметтер 28 223,0

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

14 616,0

   001

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

14 616,0

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

13 607,0

Бюджеттік бағдарлама

   001

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

7 861,0

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

5 746,0

02    Қорғаныс 4 001,0
 1   Əскери мұқтаждар 4 001,0
  122  Аудан (облыстық маңызы бар 

қала) əкімінің аппараты 4 001,0

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4 001,0

04    Бiлiм беру 1 226 796,0
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне 

оқыту 98 171,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 98 171,0

   009
Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

67 691,0

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

30 480,0

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру 1 084 565,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 1 054 388,0

   003 Жалпы білім беру 1 030 953,0
   006 Балаларға  қосымша білім беру  23 435,0

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

30 177,0

   017
Балалар мен жасөспірімдерге  
спорт бойынша қосымша білім 
беру

30 177,0

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 44 060,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 44 060,0

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

11 164,0

   005

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

15 920,0

   015

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

3 251,0

   029

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

10 560,0

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

3 165,0

06    Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамсыздандыру 138 770,0

 1   Əлеуметтiк қамсыздандыру 476,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 476,0

   030 Патронат тəрбиешілерге берілген 
баланы (балаларды) асырап бағу 476,0

 2   Əлеуметтiк көмек 107 247,0

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

107 247,0

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 19 460,0

   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек 4 630,0

   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 260,0

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

21 190,0

   010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

634,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 4 617,0

   016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақылар 51 047,0

   017

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

1 000,0

   052
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізу

4 409,0

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

31 047,0

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

31 047,0

   001

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

20 131,0

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

1 425,0

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

9 491,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 60 725,0

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 35 770,0

  458  

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

815,0

   003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 815,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 34 955,0

   026
Жұмыспен қамту 2020 жол 
картасы бойынша қалаларды жəне 
ауылдық елді мекендерді дамыту 
шеңберінде объектілерді жөндеу

34 955,0

 2   Коммуналдық шаруашылық 9 500,0
(жалғасы 4-бетте.)
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  458  

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

9 500,0

   029 Сумен жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту 9 500,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 15 455,0

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

15 455,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 5 796,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 7 659,0

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне 
ақпараттық кеңістiк 117 808,0

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 46 278,0

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

46 278,0

   003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 46 278,0
 2   Спорт 12 119,0

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

12 119,0

   001

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

5 250,0

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту 3 368,0

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

405,0

   007

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

3 096,0

 3   Ақпараттық кеңiстiк 46 378,0

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

44 178,0

   006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi 43 413,0

   007
Мемлекеттік тілді жəне 
Қазақстан халқының  басқа да 
тілдерін дамыту

765,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 2 200,0

   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер 2 200,0

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

13 033,0

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

6 187,0

   001

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

6 187,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 6 846,0

   001

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

6 516,0

   003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 330,0

10    

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

80 542,0

 1   Ауыл шаруашылығы 25 401,0

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

9 684,0

   099
Мамандардың əлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды 
іске асыру

9 684,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 15 717,0

   001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

4 975,0

   006 Ауру жануарларды санитарлық 
союды ұйымдастыру 8 925,0

   007
Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды жəне 
жоюды ұйымдастыру

1 000,0

   010
Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сəйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

817,0

 6   Жер  қатынастары 8 735,0

  463  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі

8 735,0

   001

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

8 735,0

 9   

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

46 406,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 46 406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу 46 406,0

11    Өнеркəсіп, сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс қызметі 8 512,0

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 8 512,0

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

8 512,0

   001

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

8 512,0

12    Көлiк жəне коммуникация 50 000,0
 1   Автомобиль көлiгi 50 000,0

  458  

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

50 000,0

   023 Автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 50 000,0

13    Басқалар 17 771,0
 9   Басқалар 17 771,0

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

15 840,0

   040

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

15 840,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 1 931,0

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

1 931,0

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу 1 588,0

10    

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

8 919,0

 1   Ауыл шаруашылығы 8 919,0

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

8 919,0

   006
Мамандарды əлеуметтік қолдау 
шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер

8 919,0

Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0

  1  
Мемлекеттік бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттерді 
өтеу

7 331,0

   13
Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 331,0

    IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) -1 588,0

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану)

1 588,0

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 2-қосымша
Амангелді ауданының 2016 жылға арналған аудандық бюджеті 

 
Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі
    Атауы Сомасы, 

мың теңге
1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1 687 629,0
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 188 169,0
1 01 0 00 Табыс салығы 91 414,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 91 414,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 75 774,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 75 774,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 15 378,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 4 254,0
1 04 3 00 Жер салығы 909,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 7 812,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2 403,0

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

4 217,0

1 05 2 00 Акциздер 1 049,0

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

664,0

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

2 504,0

1 05 5 00 Ойын бизнесіне салық 0,0

1 08 0 0

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

1 386,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 4 500,0
2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 

кірістер 2 086,0

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың 
таза кірісі бөлігінің түсімдері 11,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2 075,0

2 01 7 00
Мемлекеттiк бюджеттен 
берiлген кредиттер бойынша 
сыйақылар

0,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Басқа да салықтық емес 
түсімдер 2 404,0

2 06 1 00 Басқа да салықтық емес 
түсімдер 2 404,0

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер 376,0

3 01 1 00
Мемлекеттік мекемелерге 
бекітілген мемлекеттік мүлікті 
сату

366,0

3 03 1 00 Жерді сату 10,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1 494 584,0

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1 494 584,0

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1 494 584,0

      
Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

     

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1 687 629,0
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 

қызметтер 234 474,0

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

181 053,0

  112  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мəслихатының аппараты 12 603,0

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

12 603,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 70 561,0

Бюджеттік бағдарлама

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

69 670,0

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 891,0

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

97 889,0

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

97 889,0

 2   Қаржылық қызмет 11 940,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 11 940,0

   001

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

11 840,0

   018 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 100,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық 
қызмет 9 408,0

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

9 408,0

   001

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

9 408,0

 9   Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттiк қызметтер 32 073,0

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

13 890,0

   001
Жергілікті деңгейде кəсіпкерлікті 
жəне ауыл шаруашылығын дамыту 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

13 890,0

  458  

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

18 183,0

   001

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

8 162,0

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

10 021,0

02    Қорғаныс 4 020,0
 1   Əскери мұқтаждар 4 020,0
  122  Аудан (облыстық маңызы бар 

қала) əкімінің аппараты 4 020,0

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4 020,0

04    Бiлiм беру 992 533,0
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне 

оқыту 55 712,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 55 712,0

   009
Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

55 712,0

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру 893 484,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 865 098,0

   003 Жалпы білім беру 845 391,0
   006 Балаларға  қосымша білім беру  19 707,0

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

28 386,0

   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт 
бойынша қосымша білім беру 28 386,0

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 43 337,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 43 337,0

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

10 497,0

   005

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

10 400,0

   015

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

3 479,0

   029

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

9 257,0

   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

9 704,0

06    Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамсыздандыру 133 577,0

 2   Əлеуметтiк көмек 111 815,0

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

111 815,0

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 21 041,0
   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 

көмек 8 500,0
   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 280,0

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

19 387,0

   010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

746,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 4 196,0

   016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақылар 55 550,0

   017

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

2 115,0

(жалғасы 5-бетте.)
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 9   
Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

21 762,0

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

21 762,0

   001

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

20 205,0

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

1 557,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 62 634,0

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 872,0

  458  

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

872,0

   003
Мемлекеттік тұрғын 
үй қорының сақталуын 
ұйымдастыру

872,0

 2   Коммуналдық шаруашылық 47 105,0

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

47 105,0

   058
Елді мекендердегі сумен 
жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту

47 105,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 657,0

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

14 657,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 6 128,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 6 529,0

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне 
ақпараттық кеңістiк 104 950,0

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 38 647,0

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

38 647,0

   003 Мəдени-демалыс жұмысын 
қолдау 38 647,0

 2   Спорт 10 354,0

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

10 354,0

   001

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

4 728,0

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту 2 929,0

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

334,0

   007

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

2 363,0

 3   Ақпараттық кеңiстiк 43 000,0

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

40 500,0

   006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi 39 735,0

   007
Мемлекеттік тілді жəне 
Қазақстан халқының  басқа да 
тілдерін дамыту

765,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 2 500,0

   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтерр 2 500,0

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

12 949,0

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

6 298,0

   001

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

6 298,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 6 651,0

   001

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

6 301,0

   003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 350,0

10    

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

81 786,0

 1   Ауыл шаруашылығы 27 467,0

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

11 841,0

   099
Мамандардың əлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды 
іске асыру

11 841,0

  473  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария 
бөлімі

15 626,0

   001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5 384,0

   006 Ауру жануарларды санитарлық 
союды ұйымдастыру 8 925,0

   007
Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды жəне 
жоюды ұйымдастыру

500,0

   010
Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сəйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

817,0

 6   Жер  қатынастары 7 913,0

  463  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі

7 913,0

   001

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

7 913,0

 9   

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

46 406,0

  473  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария 
бөлімі

46 406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу 46 406,0

11    
Өнеркəсіп, сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс 
қызметі

7 884,0

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 7 884,0

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

7 884,0

   001

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

7 884,0

12    Көлiк жəне коммуникация 48 000,0
 1   Автомобиль көлiгi 48 000,0

  458  

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

48 000,0

   023 Автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету 48 000,0

13    Басқалар 17 771,0
 9   Басқалар 17 771,0

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

15 840,0

   040

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

15 840,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 1 931,0

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

1 931,0

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -7 331,0
Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0

  1  
Мемлекеттік бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттерді 
өтеу

7 331,0

   13
Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 331,0

    IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) 7 331,0

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану)

-7 331,0

(жалғасы 6-бетте.)

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 3-қосымша

Амангелді ауданының 2017 жылға арналған аудандық бюджеті
  
Санаты
 Сыныбы
  Ішкі сыныбы
   Ерекшелігі
    Атауы Сомасы, 

мың теңге
1 2 3 4 5 6
I    І.Кірістер 1 793 008,0
1 00 0 00 Салықтық түciмдер 236 145,0
1 01 0 00 Табыс салығы 114 599,0
1 01 2 00 Жеке табыс салығы 114 599,0
1 03 0 00 Əлеуметтiк салық 93 715,0
1 03 1 00 Əлеуметтiк салық 93 715,0
1 04 0 00 Меншiкке салынатын салықтар 19 478,0
1 04 1 00 Мүлiкке салынатын салықтар 5 004,0
1 04 3 00 Жер салығы 1 259,0
1 04 4 00 Көлiк құралдарына салынатын 

салық 10 312,0
1 04 5 00 Бірыңғай жер салығы 2 903,0

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

5 967,0

1 05 2 00 Акциздер 1 549,0

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

1 164,0

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

3 254,0

1 05 5 00 Ойын бизнесіне салық 0,0

1 08 0 0

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

2 386,0

2 00 0 00 Салықтық емес түciмдер 9 000,0

2 01 0 00 Мемлекеттік меншіктен түсетін 
кірістер 2 086,0

2 01 1 00 Мемлекеттік кəсіпорындардың 
таза кірісі бөлігінің түсімдері 11,0

2 01 5 00 Мемлекет меншiгiндегi мүлiктi 
жалға беруден түсетiн кiрiстер 2 075,0

2 01 7 00
Мемлекеттiк бюджеттен 
берiлген кредиттер бойынша 
сыйақылар

0,0

2 02 1 00

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

10,0

2 06 0 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 6 904,0

2 06 1 00 Басқа да салықтық емес 
түсiмдер 6 904,0

3 00 0 00 Негізгі капиталды сатудан 
түсетін түсімдер 450,0

3 01 1 00 Мемлекеттік мекемелерге 
бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 440,0

3 03 1 00 Жерді сату 10,0
4 00 0 00 Трансферттердің түсімдері 1 547 413,0

4 02 0 00
Мемлекеттiк басқарудың жоғары 
тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер

1 547 413,0

4 02 2 00 Облыстық бюджеттен түсетiн 
трансферттер 1 547 413,0

      
Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

     

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

     ІІ.Шығындар 1 793 008,0
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 

қызметтер 226 161,0

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

183 398,0

  112  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) мəслихатының аппараты 12 642,0

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

12 642,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 71 469,0

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

70 495,0

   003 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 974,0

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

99 287,0

   001

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

99 287,0

 2   Қаржылық қызмет 11 940,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 11 940,0

   001

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

11 840,0

   018 Мемлекеттік органның күрделі 
шығыстары 100,0

 5   Жоспарлау жəне статистикалық 
қызмет 9 475,0

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

9 475,0

   001

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

9 475,0

 9   Жалпы сипаттағы өзге де 
мемлекеттiк қызметтер 21 348,0

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

13 970,0

   001

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

13 970,0

  458  

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

7 378,0

   001

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

7 378,0

02    Қорғаныс 4 182,0
 1   Əскери мұқтаждар 4 182,0

  122  Аудан (облыстық маңызы бар 
қала) əкімінің аппараты 4 182,0

   005 Жалпыға бірдей əскери міндетті 
атқару шеңберіндегі іс-шаралар 4 182,0

04    Бiлiм беру 1 108 818,0
 1   Мектепке дейiнгі тəрбие жəне 

оқыту 62 674,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 62 674,0

   009
Мектепке дейінгі тəрбие мен 
оқыту ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету

62 674,0

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне 
жалпы орта білім беру 985 920,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 956 654,0

   003 Жалпы білім беру 936 765,0
   006 Балаларға  қосымша білім беру  19 889,0

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

29 266,0

   017
Балалар мен жасөспірімдерге  
спорт бойынша қосымша білім 
беру

29 266,0

 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де 
қызметтер 60 224,0

  464  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) білім бөлімі 43 907,0

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

10 537,0

   005

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

10 520,0

   015

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

3 722,0

   029

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

9 424,0

Бюджеттік бағдарлама
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   067
Ведомстволық бағыныстағы 
мемлекеттік мекемелерінің 
жəне ұйымдарының күрделі 
шығыстары

9 704,0

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

16 317,0

   037 Білім беру объектілерін салу 
жəне реконструкциялау 16 317,0

06    Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамсыздандыру 145 285,0

 2   Əлеуметтiк көмек 123 762,0

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

123 762,0

   002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 24 570,0

   005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік 
көмек 8 000,0

   006 Тұрғын үйге көмек көрсету 300,0

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

22 851,0

   010
Үйден тəрбиеленіп оқытылатын 
мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

871,0

   014 Мұқтаж азаматтарға үйде 
əлеуметтiк көмек көрсету 4 351,0

   016 18 жасқа дейінгі балаларға 
мемлекеттік жəрдемақылар 60 550,0

   017

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

2 269,0

 9   
Əлеуметтiк көмек жəне 
əлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

21 523,0

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

21 523,0

   001

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

20 348,0

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

1 175,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 45 749,0

 1   Тұрғын үй шаруашылығы 933,0

  458  

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

933,0

   003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының 
сақталуын ұйымдастыру 933,0

 2   Коммуналдық шаруашылық 30 000,0

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

30 000,0

   058
Елді мекендердегі сумен 
жабдықтау жəне су бұру 
жүйелерін дамыту

30 000,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 816,0

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

14 816,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 6 147,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 140,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 6 529,0

08    Мəдениет, спорт, туризм жəне 
ақпараттық кеңістiк 106 995,0

 1   Мəдениет саласындағы қызмет 38 647,0

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

38 647,0

   003 Мəдени-демалыс жұмысын 
қолдау 38 647,0

 2   Спорт 10 750,0

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

10 750,0

   001

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

4 891,0

   005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт 
түрлерін дамыту 2 960,0

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

374,0

   007

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

2 525,0

 3   Ақпараттық кеңiстiк 43 915,0

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

41 215,0

   006 Аудандық (қалалық) 
кiтапханалардың жұмыс iстеуi 40 450,0

   007
Мемлекеттік тілді жəне 
Қазақстан халқының  басқа да 
тілдерін дамыту

765,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 2 700,0

   002 Мемлекеттік ақпараттық саясат 
жүргізу жөніндегі қызметтер 2 700,0

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

13 683,0

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

6 863,0

   001

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

6 863,0

  456  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 6 820,0

   001

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

6 420,0

   003 Жастар саясаты саласында іс-
шараларды іске асыру 400,0

10    

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

74 845,0

 1   Ауыл шаруашылығы 20 520,0

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

11 841,0

   099
Мамандардың əлеуметтік көмек 
көрсетуі жөніндегі шараларды 
іске асыру

11 841,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 8 679,0

   001
Жергілікті деңгейде ветеринария 
саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

5 397,0

   006 Ауру жануарларды санитарлық 
союды ұйымдастыру 1 965,0

   007
Қаңғыбас иттер мен 
мысықтарды аулауды жəне 
жоюды ұйымдастыру

500,0

   010
Ауыл шаруашылығы 
жануарларын сəйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

817,0

 6   Жер  қатынастары 7 919,0

  463  
Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) жер қатынастары 
бөлімі

7 919,0

   001

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

7 919,0

 9   

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

46 406,0

  473  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) ветеринария бөлімі 46 406,0

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар 
жүргізу 46 406,0

11    
Өнеркəсіп, сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс 
қызметі

8 067,0

 2   Сəулет, қала құрылысы жəне 
құрылыс қызметі 8 067,0

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

8 067,0

   001

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

8 067,0

12    Көлiк жəне коммуникация 53 500,0
 1   Автомобиль көлiгi 53 500,0

  458  

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

53 500,0

   023 Автомобиль жолдарының жұмыс 
істеуін қамтамасыз ету 53 500,0

13    Басқалар 19 406,0
 9   Басқалар 19 406,0

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

16 950,0

   040

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

16 950,0

  452  Ауданның (облыстық маңызы 
бар қаланың) қаржы бөлімі 2 456,0

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

2 456,0

    ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу -7 331,0
Санаты
 Сыныбы
  Кіші сыныбы
   Ерекшелігі

     Атауы Сомасы, 
мың теңге

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 7 331,0

  1  
Мемлекеттік бюджеттен 
берілген бюджеттік кредиттерді 
өтеу

7 331,0

   13
Жеке тұлғаларға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

7 331,0

    IV.Қаржы  активтерімен  
операциялар  бойынша  сальдо 0,0

    V.Бюджет тапшылығы 
(профициті) 7 331,0

    
VI.Бюджет тапшылығын 
қаржыландыру (профицитін 
пайдалану)

-7 331,0

Мəслихаттың  2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 4 қосымша
  

2015 жылға арналған жергілікті бюджеттік атқару процесінде 
секвестрлеуге жатпайтын жергілікті
бюджеттік бағдарламалар тізбесі

 
Функционалдық топ

  Кіші функция

  Бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiсi

   Бағдарлама

04    Бiлiм беру

 2   Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім 
беру

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
білім бөлімі

   003 Жалпы білім беру

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 5-қосымша
  

2015 жылға арналған Амангелді ауданының кенттер, ауылдар, 
ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.

  
Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бюджеттік бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 99 766,0

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

99 766,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 849,0

   001

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

8 849,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі 
əкімінің аппараты

18 757,0

   001

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

18 757,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 7 192,0

   001

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

7 192,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 7 861,0

   001

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

7 861,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 187,0

   001

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

8 187,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

8 654,0

   001

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

8 654,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 796,0

   001

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

7 796,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 908,0

   001

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

7 908,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 888,0

   001

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

8 888,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

6 628,0

   001

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

6 628,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

9 046,0

   001

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

9 046,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 15 455,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 15 455,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

13 959,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4 300,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 7 659,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

140,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

130,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 130,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

281,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 281,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

170,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

140,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 140,0

(жалғасы 7-бетте.)
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  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 161,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 161,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

13    Басқалар 15 840,0
 9   Басқалар 15 840,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

800,0

   040

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

800,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

9 540,0

   040

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

9 540,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

500,0

   040

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

500,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 5 000,0

   040

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

5 000,0

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 6-қосымша
  

2016 жылға арналған Амангелді ауданының кенттер, ауылдар, 
ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.

Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бюджеттік бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 97 889,0

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

97 889,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 566,0

   001

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

8 566,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі 
əкімінің аппараты

18 506,0

   001

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

18 506,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 7 363,0

   001

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

7 363,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 8 036,0

   001

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

8 036,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 008,0

   001

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

7 008,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

8 106,0

   001

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

8 106,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 347,0

   001

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

7 347,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 722,0

   001

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

7 722,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 574,0

   001

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

8 574,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

7 004,0

   001

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

7 004,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

9 657,0

   001

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

9 657,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 14 657,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 657,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

13 130,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4 601,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 000,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 6 529,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

150,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 150,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

130,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 130,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

281,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 281,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

170,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

160,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 160,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 162,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 162,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

13    Басқалар 15 840,0
 9   Басқалар 15 840,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

8 500,0

   040

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

8 500,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 3 000,0

   040

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

3 000,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

4 340,0

   040

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

4 340,0

Мəслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №278 шешіміне 7-қосымша  
2017 жылға арналған Амангелді ауданының кенттер, ауылдар, 

ауылдық  округтердің бюджеттік бағдарламалар тізбесі.

Фукционалдық топ

 Функционалдық кіші топ

  Бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі

   Бюджеттік бағдарлама

    Атауы Сомасы, 
мың теңге

01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк 
қызметтер 99 287,0

 1   

Мемлекеттiк басқарудың жалпы 
функцияларын орындайтын 
өкiлдi, атқарушы жəне басқа 
органдар

99 287,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

8 700,0

   001

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

8 700,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі 
əкімінің аппараты

18 506,0

   001

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

18 506,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 7 591,0

   001

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

7 591,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 8 258,0

   001

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

8 258,0

  123  
Амангелді ауданының Қабырға 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 261,0

   001

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

7 261,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

8 118,0

   001

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

8 118,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 476,0

   001

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

7 476,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

7 815,0

   001

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

7 815,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

8 620,0

   001

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

8 620,0

  123  
Амангелді ауданының 
Қарынсалды ауылдық округі 
əкімінің аппараты

7 155,0

   001

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

7 155,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

9 787,0

   001

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

9 787,0

07    Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық 14 816,0

 3   Елді-мекендерді абаттандыру 14 816,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

13 270,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 4 601,0

   009 Елді мекендердің санитариясын 
қамтамасыз ету 2 140,0

   011 Елді мекендерді абаттандыру 
мен көгалдандыру 6 529,0

  123  
Амангелді ауданының Үрпек 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

150,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 150,0

  123  
Амангелді ауданының Байғабыл 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

130,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 130,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амантоғай ауылдық округі 
əкімінің аппараты

281,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 281,0

  123  
Амангелді ауданының Қарасу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

170,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 170,0

  123  
Амангелді ауданының Құмкешу 
ауылдық округі əкімінің 
аппараты

180,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 180,0

  123  Амангелді ауданының Ақсай 
ауылы əкімінің аппараты 161,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 161,0

  123  
Амангелді ауданының Үштоғай 
ауылдық  округі əкімінің 
аппараты

237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

  123  Амангелді ауданының Тасты 
ауылы əкімінің аппараты 237,0

   008 Елді мекендердегі көшелерді 
жарықтандыру 237,0

13    Басқалар 16 950,0
 9   Басқалар 16 950,0

  123  
Амангелді ауданының 
Амангелді ауылдық округі  
əкімінің аппараты

16 950,0

   040

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

16 950,0

(Жалғасы 8-бетте.)

АУДАНДЫҚ   БЮДЖЕТ
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16 қаңтар 2015 жыл
№ 2  (7644)

    В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Ка-
захстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан 
от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и са-
моуправлении в Республике Казахстан» Амангельдинский районный 
маслихат РЕШИЛ: 
  1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2015-2017 годы 
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год  
в следующих объемах:
   1) доходы – 1948686,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 183710,0 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям – 8959,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 376,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1755641,0 тысяч тенге; 
   2) затраты - 1948686,0 тысяч тенге; 
  3) чистое бюджетное кредитование – 1588,0 тысяч тенге, в том числе: 
бюджетные кредиты – 8919,0 тысяча тенге; 
погашение бюджетных кредитов – 7731,0 тысячи тенге; 
   4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысячи тенге,               
в том числе: 
приобретение финансовых активов – 0,0 тысячи тенге;
    5) дефицит (профицит) бюджета – - 1588,0 тысяч тенге; 
   6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
1588,0 тысяч тенге. 
   2. Учесть, что в районном бюджете на 2015 год предусмотрено по-
ступление целевых текущих трансфертов  из республиканского и об-
ластного бюджетов, в том числе: 
на реализацию государственного образовательного заказа в дошколь-
ных организациях образования – 30480,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение ква-
лификации по трехуровневой системе в сумме – 17824,0 тысяч тенге;
на приобретение оборудования для проектов, реализуемых участника-
ми в рамках второго направления Дорожной карты занятости – 12000,0 
тысяч тенге;
на оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату еже-
месячной надбавки за особые условия  труда к должностным окладам 
работников государственных учреждений, не являющихся государ-
ственными служащими, а также работников государственных предпри-
ятий, финансируемых из местных бюджетов – 230677,0 тысяч тенге;
на содержание кабинетов психолого-педагогической коррекции в свя-
зи с передачей функций по обеспечению обследования психического 
здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогиче-
ской консультатаивной помощи населению – 8856,0 тысяч тенге;
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитате-
лям в связи с передачей функций по оплате труда патронатным вос-
питателям путем перечисления денежных средств на его текущий счет 
– 476,0 тысяч тенге;
на содержание детско-юношеских спортивных школ в связи с переда-
чей функций по обеспечение деятельности районных и городских не-
специализированных детско-юношеских спортивных школ – 26652,0 
тысяч тенге;
на увеличение размера социальной помощи на бытовые нужды участ-
никам и инвалидам Великой Отечественной Войны  - 190,0 тысяч тен-
ге;
на зимнее содержание автомобильных дорог районного значения – 
3000,0 тысяч тенге;
на повышение уровня оплаты труда административных государствен-
ных служащих – 11865,0 тысяч тенге;
на ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных 
пунктов по Дорожной карте занятости 2020 – 34955,0 тысяч тенге;
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной  
собственности – 5746,0 тысяч тенге;
на проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы 
в Великой Отечественной войне – 4409,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучше-
нию качества жизни инвалидов – 9491,0тысяч тенге;
на выплату государственной адресной социальной помощи – 630,0 ты-
сяч тенге;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет – 4047,0 тысяч 
тенге;
на реализацию мероприятий в рамках  Дорожной карты  занятости 
2020  в сумме – 28175,0 тысяч тенге, из них:
на обеспечение деятельности центров занятости населения – 15233,0 
тысяч  тенге;
на частичное субсидирование заработной платы в сумме – 4001,0 ты-
сяч тенге;
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение ква-
лификации кадров в сумме – 4660,0 тысяч тенге;
на молодежную практику в сумме – 4281,0 тысяч тенге.
   3. Учесть, что в районном бюджете на 2015  год предусмотрено бюд-
жетные кредиты из республиканского бюджета для реализации мер 
социальной поддержки специалистов в сумме – 8919,0 тысяча тенге.
   4. Утвердить резерв местного исполнительного органа Амангельдин-
ского района на 2015 год в сумме 1931,0 тысяч тенге.
    5. Объем субвенции на 2015 год выделяемых из областного бюджета 
на районный бюджет – 1366343,0 тысяч тенге.
  6. Объем бюджетных изъятий из бюджета района в областной бюджет 
не предусмотрено.
  7. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежа-
щих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2015 год, 
согласно  приложению 4 к настоящему решению.
   8. Утвердить перечень бюджетных программ поселков, сел, сельких 
округов Амангельдинского района на 2015-2017 годы согласно прило-
жениям 5, 6 и 7.
  9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за №5279, 09 января 2015 года

Председатель очередной 
тринадцатой сессии    Ташимов А.           
Временно исполняющий обязности секретаря 
районного маслихата                        Есенова М.
     СОГЛАСОВАНО:
     Руководитель коммунального государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного  планирования акимата 
Амангельдинского района»_______________________  М.Сакетов
«24» декабря 2014 года

РЕШЕНИЕ №278 районного маслихата
24 декабря 2014 года   село Амангельды

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ 
АМАНГЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА 

НА 2015-2017 ГОДЫ

(Приложения к решению маслихата от 24 декабря 2014 года 
№278 будут опубликованы в следующем номере газеты «АА» )

2015 жылдың  I-ші тоқсанында  «Амангелді ауданы əкімдігінің  
экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі» басшысының жеке 

жəне заңды тұлғалардың өтінішін қабылдау  К Е С Т Е С І

   «Амангелді ауданы  əкімдігінің экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  мекен-жайы:  Амангелді ауданы, Б.Майлин көшесі, 14-үй.

Азаматтарды қабылдау 
жүргізетін адамның тегі, 

аты, жөні

Азаматтарға 
қабылдау жүргізетін 
азаматтың лауазымы

Қабылдау күні,     
уақыты Телефоны

Сакетов Мурат 
Салимжанович Бөлім басшысы Сейсенбі 9.00 – 11.00     

Бейсенбі 15.00 – 17.00 21-4-04

ЖЕКЕ КƏСІПКЕРЛІК ЖАБЫЛДЫ
          Мəди Мұхамбетжановтың атындағы 
жеке кəсіпкерлік осы хабарландыру 
жарияланған күннен бастап жабылды.

ЖАРАМСЫЗ ДЕП ТАНЫЛСЫН
 Құрманғалиев Ильяс Байжановичке 1992 
жылы Н.Крупская атындағы орта мектепті 
бітіргендігі туралы берілген КИН – 04077559 
аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

     2015 жылдың 14 қаңтары күні сағат 11-де аудандық əкімдіктің 
мəжіліс залында аудандық мəслихаттың кезектен тыс сессиясы 
өтті. Оның күн тəртібінде төмендегі мəселелер қаралды.
 1.Аудандық мəслихат депутаты Ж.Қ.Құсайыновтың депутаттық 
өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
 (Хабарламашы: С.Ш.Əлшорин - аудандық мəслихат 
аппаратының басшысы)
    2.Кейбір  округтік  жəне учаскелік сайлау комиссияларының 
мүшелерін  міндеттерін  атқарудан босату туралы.
 (Хабарламашы: С.Ш.Əлшорин – аудандық мəслихат 
аппаратының басшысы) 
    3.Амангелді ауданы əкімінің жанындағы  жастар  ісі  жөніндегі  
кеңестің  құрамын бекіту  туралы.
  (Хабарламашы: Н.Тəжин - аудандық ішкі саясат бөлімінің бас-
шысы)
 4.Мемлекеттік рəміздерді насихаттау жəне мемлекеттік 
рəміздер туралы саясатты Амангелді ауданында іске асыру 
жөніндегі комиссияның  құрамы туралы
   (Хабарламашы: Н.Тəжин - аудандық ішкі саясат бөлімінің 
басшысы)
 5.Амангелді ауданы əкімдігінің жанындағы діни  
бірлестіктермен  байланыс жөніндегі Кеңестің құрамын  бекіту 
туралы. 
   (Хабарламашы: Н.Тəжин- аудандық ішкі саясат бөлімінің бас-
шысы)
    Сессия күн тəртібінде қаралған мəселелер бойынша тиісті 
шешімдер қабылдады.

Мəслихат
КЕЗЕКТЕН ТЫС СЕССИЯ ӨТТІ

  «Қазақстан дауысы» – бас-аяғы 2 
жыл ішінде республикамыздағы басты 
телевизиялық жобаға айналған байқау 

Ұлыстың ұлы күнгі тілек
ГҮЛІМГЕ ДАУЫС БЕРЕЙІК!

болып отыр. Ол бүгінде  халықаралық 
деңгейге көтерілді. Оның алғашқы 
жеңімпазы – біздің жерлесіміз Ша-
харизат Сейдахметов болды. Енді 
биылғы жылғы екінші байқауына да 
біздің ауданымыздың тағы бір талант-
ты перзенті қатысып, бағын сынап жүр. 
Ол  - Құмкешу ауылының түлегі Гүлім 
Жүсіпбекова. Гүлім қазір сынақтардан 
сəтті өтіп келеді. Сондықтан да, 
оны қолдап, дауыс беру – барша 
аманкелділіктер үшін мерей деп білеміз.
Ия, тағы бір талантты баламыз көш ба-
сынан көрінуіне қолдан келген үлесімізді 
қосайық, жерлестер!». 
    Гүлім халқымыздың дарынды əнші, 
ұстаз, тамаша музыка маманы жəне 

көрнекті композиторларының бірі Ме-
деу Арынбаевтың тобында.  «Арма-
ным – жобаға қатысуға себепкер болған 
ұлдарымның үмітін ақтау», - дейді Гүлім. 
    Құрметті аманкелділіктер! Бəріміз бо-
лып Гүлімнің арманының орындалуы-
на себепкер болайық! 2015 жылдың 25 
қаңтары күні ел болып Гүлімге қолдау 
көрсетейік, дауыс берейік! Сол күні 
«Қазақстан дауысын» мұқият қарайтын 
болайық! Мүмкіндікті жіберіп алмайық!  
    Гүлім Жүсіпбекованың реттік саны - 1.
3075 нөміріне SMS жолдау арқылы дауыс 
бере аласыздар.

«АА» газетінің редакциясы.
Суретте: əнші Гүлім Жүсіпбекова.

  Үрпек ауылдық округінің 
əкімдігі 2014 жылды 
қорытындылады. Ол бойын-
ша «Жылдың үздік өнерпазы» 
атағын республикалық, 
облыстық байқауларда 
жүлдегер атанып жүрген Ай-
бат Маратов, «Жылдың үздік 
ұжымы» атағын жеке кəсіпкер 
«Ж.К.Ахметова», «Жылдың 
үздік мекемесі» атағын 
– округтік электр жүйесі 
қызметкерлері ұжымдары 
иеленді. Ал «Жылдың үздік 
қызметкері» атағын Тыным-
бек Дүйсенбин, «Жылдың 
үздік наубайшысы» атағын Күлпаш Толтанова, «Жылдың үздік 
оқырманы» атағын Таңатқан Ереубай, балалар əдебиеті бойын-
ша «Жылдың үздік оқырманы» атағын Оразкүл Боранбаевалар 
иеленді. 

«НҰРЛЫ БОЛАШАҚТЫҢ 
БАСТАУЫ  -  ЕЛБАСЫ»

   Жақында Жаңа ауыл орта мектебінің залында «Нұрлы 
болашақтың бастауы - Елбасы» атты салтанатты жиын өтті. 
Жиынға ауыл əкімшілігі, мұғалімдер, оқушылар қатысты. 
Мемлекеттік əнұран асқақтата шырқалды. Мерекелік кешті 9 «а» 
сынып оқушылары ұйымдастырды. Мектеп директоры Таңатқан 
Ереубай жəне ауыл əкімі Ғалымжан Жақыбаев Елбасымыздың 
Қазақстан халқына арнаған өткен жылғы «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты Жолдауынан туындайтын міндеттер 
туралы əңгімеледі.  Тəлімгер Қорғанбекова Назгүл «Еліме 
ырыс болған - Елбасы» атты көрме ұйымдастырды. Жиынға 
қатысушылар оны тамашалап, Елбасының өмірі мен істерінен 
ғибрат алды. Жаңа Жолдаудың мақсат-мұратымен танысты.  
   Ал мектеп мұғалімі Оспанова Жібек Елбасы жайында көрме-
слайд жасап, оқушыларға таныстырды.  Осылайша, мектеп 
оқушылары Елбасымыздың «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауы туралы мол мағлұмат алды.

ДЕМАЛЫСТА  КІТАП  ОҚЫДЫ
   Ауыл кітапханасы қысқы демалыс уақытында оқушылармен 
толықты. Мектеп оқушылары қысқы демалыс уақытын бос 
өткізбеді, ауыл кітапханасына келіп, кітаптар, ертегілер оқып, 
тығыз байланыста болды. Кітапханашы  ноутбуктан «Маша мен 
аю», «Алдаркөсе» т.б. түрлі ертегілерді кішкентай оқырмандарға 
көрсетті. 

Майраш НҰРЖАНОВА,
«АА» газетінің қоғамдық тілшісі (суретте). 
Үрпек ауылдық округінің кітапханашысы.

Үрпек жаңалықтары

ЖЫЛ ҮЗДІКТЕРІ АНЫҚТАЛДЫ

САТАМЫН
    Жеке басты евро жөндеу жүргізілген үй, су құбыры кіріп 
тұр. Сарай, гаражы бар, ауласы кең. Бағасы 4800000 теңге. 
Мекен-жайы: Амангелді селосы, тел: 8-701-190-18-17

***
  Дүйсенбин 25 мекен-жайы бойынша бұрынғы «У Елены» 
атты дүкенімді сатамын. Бағасы келісім бойынша. 
   Тел: 8.702.708.31-47.

Азамат бол, қадірлейтін жамағат,
Серік болсын саған білім, қанағат.
Туған күнің құтты болсын, Исатай,
Тұл бойыңнан көрсін жұртың ұлағат.

Қатарыңның алды болып жүргейсің,
Бұл тілекті – ақ бата деп білгейсің.
Инабатты, үлгілі боп əрдайым,
Қызықты да бақытты өмір сүргейсің!

Құттықтаймыз!
АЛТЫ ЖАСҚА ТОЛУЫҢМЕН, ИСАТАЙ!
   Сүйікті немереміз, ба-
ламыз, ініміз Исатай 
Сағадатұлы АБИЛДИН 21 
қаңтарда алты жасқа толады. 
Алты жасқа келген баланы 
халқымыздың азамат санай-
тыны бар ғой. Сондықтан да, 
біз де Исатайымызға жақсы 
азамат болып өсуді жəне 
зор денсаулық, ұзақ ғұмыр 
тілейміз.

   Тілек білдірушілер: əжесі Лиза, мамасы Алмагүл, 
тəтесі Сəния, көкесі Ержан.

СОҢҒЫ БЕТ

  «Аманкелді арайы» газетіне Аманкелді селолық округі 
арқылы жазылған селода тұратын ардагерлер мен зейнет-
керлер, кəсіпкерлер, басқа да жазылған тұрғындар газетті 
əр аптаның дүйсенбісі күні Аманкелді селолық округі 
кеңсесінен аласыздар. Телефондар: 2-17-00; 2-16-27.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ТҮЗЕТУ
    «Амангелді Арайы» газетінің 19 желтоқсан 2014 жылғы №50 (7640) 
санында жарияланған «Жалдау құқығымен берілетін жер учаскелері» 
хабарламасындағы N14,15 лоттар бойынша жер учаскесінің орналасқан 
мекен-жайы «Тасты а/о 90шқ» - деп мекеме қызметкерлері тарапынан қате 
көрсетілген, ол «Амантоғай а/о 60шқ» - деп оқылсын. 


