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РЕШЕНИЕ
председателя очередной XLl сессии
Шахтинского городского маслихата 

V  созыва

г. Шахтинск                       13 декабря 2015 года

«О созыве очередной XLl сессии Шахтинского 
городского маслихата»

Созвать очередную XLl сессию Шахтинского город-
ского маслихата V созыва 23.12.2015 г. в 10.00  часов в 
большом зале заседаний аппарата акима.

А.Степанович, председатель сессии

Құрметті жерлестер!
Сіздерді кəсіби мерекелеріңіз – 

энергетик күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз! 

Э н е р г е т и к а  –  е л і м і з д і ң 
стратегиялық маңызды салаларының 
б і р і  б ол ы п  са н а л а д ы .  О н с ы з 
қаламыздың экономикасын дамыту 
мүмкін емес. Сіздердің еңбектеріңіздің 
арқасында əрбір қазақстандықтың 
үйі жарық пен жылуға толы. 

Энергетик күні - бұл энергетикалық 
жүйелерді құру жəне олардың жұмыс 
істеуін қамтамасыз етуге қатысы 
бар, сондай-ақ осы энергетика 
саласындағы жауапты орындар-
да бүгін де қылтқысыз қызметке 
жұмылған жандар мейрамы. 

Осыған орай, осы мереке күні 
б а р ш а ң ы з ғ а  з о р  д е н с а у л ы қ , 
қажымас қайрат  жəне  жау-
апты жұмыстарыңыз əрқашан 
апатсыз жағдайда атқарылып, 
еңбектеріңіздің жемісін көре беруін 
тілейміз!

Уважаемые 
энергетики!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником. Сфера приложения 
ваших сил - одна из важнейших отрас-
лей экономики, без нее  сегодня невоз-
можно представить ни современного 
производства, ни функционирования  
социальной  сферы. 

Профессия энергетика требует 
от  человека серьёзной подготовки,  
высокой  квалификации.  Ведь зача-
стую вам приходится работать в экс-
тремальных  условиях, где  требуются  
знания,   профессионализм,  высокое  
чувство долга. Именно они  и помога-
ют  выходить победителями  в таких   
ситуациях.

В канун  профессионального празд-
ника  слова  особой благодарности хо-
чется выразить ветеранам   отрасли. 
Ваш  профессиональный опыт, пре-
данность своему делу    способствова-
ли развитию   объектов  электроэнер-
гетики города, а  традиции наставни-
чества в  трудовых коллективах  помо-
гают   воспитать достойную смену. 
Надо отдать должное и нынешнему 
поколению энергетиков региона. Мо-
лодежь   добросовестно трудится,   
активно  повышает     свое  професси-
ональное  мастерство. 

Еще раз поздравляем всех, кто при-
частен к созданию, обслуживанию 
энергетических систем с професси-
ональным праздником – Днем энер-
гетика!

Желаем безаварийной работы, 
крепкого здоровья, благополучия и все-
го самого наилучшего!

С.Аймаков, аким г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь 

городского маслихата 

Новости страны

С ДОСТАВКОЙ
для предприятий: город -  1718 тг., село - 1795 тг. 
для частных лиц: город -  1118 тг., село - 1195 тг.
для пенсионеров: город -  968 тг., село - 1045 тг.

Подписку можно оформить в редакции, а также в отделениях почтовой связи.

«ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК» завершает подписку на  2016 год.

БЕЗ ДОСТАВКИ 
(с получением  газеты в  редакции)

для предприятий – 1400 тг. 
для частных лиц –  800 тг. 
для пенсионеров – 650 тг.

Стоимость подписки  на 6 месяцев:

Подписка -  2016

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение очередной XLI сессии Шахтин-

ского городского маслихата вносятся следующие 
вопросы:

1. «О городском бюджете на 2016-2018 годы»;
2. «О реализации решения двадцать шестой сес-

сии городского маслихата от 14 апреля 2014 года № 
1009/26 «О состоянии преступности среди несовер-
шеннолетних и о принимаемых мерах уполномоченны-
ми органами по ее стабилизации в городе Шахтинске»;

3. Разное.
А.Сатова, секретарь городского маслихата

Н.НАЗАРБАЕВ - 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» В РОССИИ
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев удо-

стоился в России премии «Человек года-2015» в но-
минации «Международные отношения». Глава нашего 
государства в третий раз становится лауреатом дан-
ной премии. Торжественная церемония награждения 
состоялась в Сергиевском зале храма Христа Спаси-
теля в Москве.

По словам учредителей премии, а это Русский био-
графический институт и Институт экономических стра-
тегий, Н.Назарбаев отмечен за «выдающиеся дости-
жения в международной политике и укрепление Евра-
зийского экономического союза».

В 2015 году лауреатами премии «Человек года» 
также стали президент России Владимир Путин, пре-
зидент Беларуси Александр Лукашенко, глава КНР Си 
Цзиньпин, руководитель Кубы Рауль Кастро, первый 
президент Татарстана Минтимер Шаймиев, Патриарх 
Московский и Всея Руси Кирилл, академик Лео Боке-
рия, кинорежиссер Никита Михалков и другие.

ГОСНАГРАДЫ 
ДЛЯ КАЗАХСТАНЦЕВ 

В канун Дня Независимости страны Указом Прези-
дента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева 
за значительный вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие страны, укрепление дружбы и со-
трудничества между народами, активную обществен-
ную деятельность большая группа граждан награжде-
на государственными наградами: орденами «Отан», 
«Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 
Елбасы  Нұрсұлтан Назарбаев», «Парасат», «Барыс» 
І-ІІІ степени, «Құрмет». А за выдающиеся достижения 
в экономическом развитии  и производственной дея-
тельности присвоено звание «Қазақстанның Еңбек Ері». 
В  числе награжденных -  видные деятели культуры, 
науки, образования, здравоохранения, представители 
производственной сферы, бизнеса, сотрудники право-
охранительных органов, военнослужащие, спортсме-
ны, ветераны войны и труда. 

Первыми кавалерами ордена «Еңбек Даңқы» ІІІ сте-
пени стали 52 труженика промышленности, транспор-

та, строительства, сельского хозяйства и других от-
раслей. Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген 
қайраткерi» присвоено 50 видным представителям на-
уки, культуры и социальной сферы. Почетной грамо-
той Республики Казахстан награждены 326 человек.

За образцовое исполнение воинского и служебного 
долга, мужество и самоотверженность, проявленные 
при обеспечении законности и правопорядка, укре-
плении национальной безопасности страны, орденами 
«Даңқ» I и II степени, «Айбын» I, II и III степени, меда-
лями «Ерлігі үшін» и «Жауынгерлік ерлігі үшін» награж-
дена группа военнослужащих и сотрудников правоох-
ранительных органов.  

ПОДНЯЛИСЬ НА 14 ПОЗИЦИЙ
ООН был опубликован очередной отчет по индексу 

человеческого развития (Human Development INDEX). 
Согласно новому докладу,  рейтинг Казахстана под-
нялся на 14 позиций. Индекс человеческого развития 
рассчитывается на ежегодной основе с целью меж-
странового сравнения уровня жизни, грамотности, об-
разованности и продолжительности жизни как основ-
ных критериев человеческого потенциала. 

Казахстан входит в группу стран с высоким уров-
нем человеческого развития и в 2015 году по этому 
показателю занял 56 место. Индекс человеческого 
развития составил 0.788 (в 2014 г. – 0.757); показа-
тель продолжительности жизни – 69.4 лет (в 2014 г. 
– 66.5 лет); среднее количество лет, потраченных на 
обучение – 11.4 лет (в 2014 г. – 10.4 лет); а показатель 
ожидаемой продолжительности обучения остался не-
изменным и составил 15 лет. 

СОГЛАШЕНИЯ 
НА 10 МИЛЛИАРДОВ 

ДОЛЛАРОВ
В ходе официального визита Премьер-Мини-

стра РК Карима Масимова в КНР подписан ряд  со-
глашений.

Договоры на 10 миллиардов долларов подписали 
по итогам третьего заседания казахстанско-китайско-
го делового совета. Среди них - меморандум о сотруд-
ничестве между АО «Қазақтелеком» и China Telecom 
Global Limited; меморандум о взаимопонимании меж-
ду АО «НК «КазМунайГаз» и корпорацией Sinopec; ЕРС-
контракт о намерениях по проекту «Строительство ин-
тегрированного газохимического комплекса в Аты-
рауской области»; меморандум о взаимопонимании 
по проекту «Индустриальный парк цветной металлур-
гии» (производство меди).

Казахстан и Китай сближают также две программы. 
Первая — это программа председателя КНР Си Цзинь-
пина “Один пояс — один путь”, которую он объявил 
во время визита в Казахстан в 2013 году. Вторая — 
программа Президента РК Нурсултана Назарбаева 
“Нұрлы жол”. 

Кроме того, холдинг «Байтерек» и Фонд Шелкового 
пути подписали меморандум о привлечении инвести-
ций из КНР в Казахстан общей суммой до 2 миллиар-
дов долларов. Планируется сотрудничество в области 
промышленного и инновационного развития, инфор-
мационных технологий и других отраслей, которые яв-
ляются приоритетными для Казахстана. 
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Прямая линия

Главное - здоровье
Фронтовики

Здоровья, бодрости и долгих лет жизни 
– вот главные пожелания, которые услы-
шала от представителей исполнительной 
власти в свой день рождения Надежда 
Калашвильевна Аюха-
нова. На прошлой не-
деле участнице Великой 
Отечественной войны 
исполнилось 86 лет . 
Поздравить ветерана, 
которая вместе с супру-
гом-тружеником тыла 
проживает в п.Северо-
Западный, приехали за-
меститель акима города 
К.Тлеубергенов и аким 
поселка М.-С.Бдуов. 

Кайржан  Тлеубер-
генов передал фронто-
вичке от акима Шахтин-
ска Сержана Аймакова 
наилучшие пожелания и 
благодарность за рат-
ный вклад в победу, 
славным  70-летним 
юбилеем которой был 
отмечен 2015-й  год. К 
теплым словам поздрав-
лений добавились подарки  и цветы. 

Именинница встретила гостей с хорошим 
настроением, поблагодарила за ежегодное 
чествование и внимание к военному поколе-
нию. Ветеран надеется, что совсем скоро у 
нее появится еще один повод сказать вла-

стям города спасибо. Решение о выделении 
участнице боевых сражений квартиры в 
Шахтинске уже принято, все-таки прожи-
вать супругам  столь преклонного возраста 

в частном доме с печным отоплением не по 
силам.  Теперь остается дождаться, когда в 
новый дом начнут вселяться жильцы. Тогда 
и семья Надежды Калашвильевны справит 
там долгожданное новоселье.

Соб.инф.

По словам  директора   
управления  охраны труда 
и техники безопасности  УД 
АО «АрселорМиттал Темир-
тау» Я.Майера, сохранение  
жизни и здоровья работ-
ников  - один из главных 
приоритетов компании. На 
его достижение направлены 
многие   проекты в сфере 
безопасности, действую-
щие    на   шахтах региона.  
Результаты их реализации 
регулярно рассматриваются 
на заседаниях рабочих и по-
стоянно действующих  коми-
тетов с  участием руковод-
ства предприятий и лидеров  
профсоюзных организаций. 
К примеру, в рамках про-
екта «Безопасность каждого 
– безопасность всех, стрем-
ление к нулевому  уровню 
травматизма»  с начала года  
были запланированы и, что 
немаловажно,  выполнены 
645  мероприятий.

В результате  внедрения  
проекта «Будь  примером»  в 
каждой    бригаде назнача-
ются ответственные за тех-
нику безопасности  из числа 
персонала. За 10 месяцев  
2015-го ими сделано более  
21  тысячи  замечаний. По-
ложительной  мотивацией  
для  ответственных  за без-
опасность  стало  матери-
альное вознаграждение. 
За истекший период года  
были поощрены  почти 1060 
человек. Личные  беседы с 
подчиненными  по  вопросам  
безопасности  предусматри-
вает проект «Глаза в глаза».

Помимо реализации   ме-
роприятий, направленных на  
улучшение  состояния техни-
ки безопасности, улучшается  
материально-техническая 
база угольных предприятий,  
на постоянной основе  ре-
шаются  вопросы    охраны 
труда. И все это, по  мнению 
Я.Майера,  – результат це-
ленаправленной политики 
компании по повышению 

уровня промышленной без-
опасности.

Еще одним крупным пред-
приятием региона  является 
ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го». Директор М.Алтыбаев 
проинформировал  членов 
Комиссии о работе по соз-
данию  безопасных условий  
труда  для  персонала. В со-
ответствии с требованиями 
нормативных документов 
содержится оборудование,  
ведутся  его реконструкция 
и замена на новое. В плане      
охраны труда  улучшено  ос-
вещение производственных  
помещений. Реализуются 
мероприятия   по  улучшению 
санитарно-бытовых  условий. 
Работники предприятия обе-
спечиваются спецодеждой и 
средствами индивидуальной 
защиты. В последние годы 
большое внимание  уделя-
ется  обучению персонала 
требованиям  безопасности 
и охраны труда. Ведут его 
квалифицированные   спе-
циалисты. Для занятий обо-
рудован    учебный класс. В  
целом же можно сказать, что 
руководство предприятия 
и коллектив   нашли  вза-
имопонимание в  вопросах  
повышения  безопасности  
труда на производстве.

Заслушали  члены  Ко-
миссии и информацию ди-
ректора  ТОО «Шахтинскво-
доканал» Б.Урбисинова. 
Работодатель рассказал 
о   мерах по улучшению  
условий труда, снижению 
производственного трав-
матизма, предотвращению  
профзаболеваний, принима-
емых на предприятии. Сре-
ди них – аттестация рабочих 
мест, обучение персонала  
правилам  промышленной 
безопасности,  работы с 
электрооборудованием. За  
счет   предприятия  идет 
обеспечение   работников 
средствами индивидуаль-
ной  защиты, специальной 

одеждой и обувью, молоком 
за  вредные  условия труда. 
Руководитель подчеркнул, 
что в последнее  время  
можно говорить  о повы-
шении  ответственности  
каждого члена коллектива 
за   соблюдение требований  
безопасности,   следовании  
им на  своем рабочем месте.

Эту информацию о про-
водимой работе  Городская 
трехсторонняя  комиссия    
приняла к  сведению. А 
вот вопросы, поднятые на 
заседании    представите-
лями профсоюза «Коргау» 
и не входящие в ее  ком-
петенцию,  направила в 
Областную  трехстороннюю  
комиссию по  социальному 
партнерству.  Председате-
лей профкомов шахт  инте-
ресовало, в частности, будут 
ли привлекаться сторонние 
организации  для  проведе-
ния подземных работ и как 
планируется осуществлять 
контроль за  соблюдением   
ими   норм охраны труда 
и техники безопасности.  
Остро, по мнению профсо-
юзных активистов,  стоит  
проблема выплат регресс-
никам, не имеющим группу  
инвалидности. Обратили 
они внимание и   на измене-
ния  в системе оплаты тру-
да горняков, в результате 
которых   снова на первом  
месте  стоит  план, а  уже 
на втором -  техника без-
опасности. В рамках своей 
компетенции  ответил на   
вопросы   представитель 
компании «АрселорМиттал 
Темиртау». Но профсоюз-
ные лидеры  во многом 
остались при  своем мне-
нии и надеются, что   круг  
поднятых тем  будет рас-
смотрен   на заседании 
Областной  трехсторонней  
комиссии.

Городская 
трехсторонняя 

комиссия г.Шахтинска

Вопросы состояния  условий и охраны труда, соблюдения 
техники безопасности, предотвращения профессиональных 
заболеваний на  предприятиях региона были рассмотрены на  
декабрьском заседании  Городской трехсторонней  комиссии по 
регулированию  социально-трудовых отношений. О  проводи-
мой работе  доложили  представители АО «АрселорМиттал Те-
миртау», ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» и «Шахтинскводоканал».

Отчитались работодатели

Е.КЕримКулов, депутат городского маслихата

Послание Президента страны «Казахстан в новой 
глобальной реальности: рост, реформы, развитие» 
вызвало широкий отклик общественности. Прежде 
всего, потому, что стало ответом на вопрос, как жить 
дальше в условиях непрекращающегося мирового 
экономического кризиса. Радует общая положительная 
тональность откликов простых граждан на обращение 
Главы государства. Люди увидели в этом программном 
документе не просто анализ сложившейся ситуации, а 
продуманный план дальнейшего развития Казахстана. 

Экономические потрясения не стали для нас не-
ожиданностью, страна сделала упреждающие анти-
кризисные шаги, подчеркнул Нурсултан Назарбаев. 
Накоплены необходимый госфонд и золотовалютные 
резервы, на инфраструктурные проекты программы 
«Нұрлы жол»  выделено 2,7 триллиона тенге, в ходе 
второй пятилетки индустриально-инновационного раз-
вития ставка  делается на несырьевой сектор. Все это 
позволит не допустить снижения темпов роста нацио-
нальной экономики до критического уровня.

Вместе с тем, Глава государства заявляет о новой 
инвестиционной политике, 7 инновационных решени-
ях по стимулированию экономической конкуренции, 
разработке отдельных программ для 6 макрорегио-
нов республики – Южного, Северного, Центрально-
Восточного, Западного, Алматы и Астаны, которые 
объединятся единой транспортной, логистической и 
коммуникационной архитектурой в рамках программы 
«Нұрлы жол».  С учетом стабилизации финансового 
сектора, оптимизации бюджетной политики это по-
зволит в новой глобальной реальности укрепить нашу 
экономику, не снизить уровень социальной поддержки, 
найти дополнительные возможности для развития.

Знаковый документ
Н.ПацЕр, президент моо «взгляд молодых»

Юбилейное, двадцатое по счету,  Послание Пре-
зидента страны стало для меня как представителя 
молодежного общественного объединения знаковым 
и, несмотря на мировой финансовый кризис, оптими-
стичным.

Это связано, прежде всего, с позитивным настроем 
нашего Президента, которому мы, молодое поколение  
Казахстана, верим безоговорочно. Верим потому, что  
именно под руководством Главы государства Казах-
стан выстоял в непростые 90-е годы, противостоял 
кризису начала 2000-х. Наша страна  заложила основы 
государственности и грамотно спланированной эконо-
мики, что впоследствии стало толчком для ее роста. 
Именно продуманная, нацеленная на опережение 
возможных проблем политика Лидера нации привела  
к расцвету Казахстана. Уверена, что и сейчас инициа-
тивы Елбасы, полная реализация его планов выведут 
Казахстан из-под угроз мирового кризиса. 

У нас есть для этого стабильно работающие госу-
дарственные программы и проекты индустриально-
инновационного развития,  развивающиеся механизмы 
инвестиционной политики.  Все это позволяет Главе 
государства  в условиях глобальных кризисных явлений 
говорить о росте, реформах, развитии. 

Молодежь поддерживает своего Президента. Мы 
видим и ценим плоды его напряженного труда, благо-
дарны ему за мирное небо над головой и за хлеб на 
нашем столе. И мы приложим все усилия, чтобы наш 
Казахстан по-прежнему процветал и вошел в число 
30-и  развитых стран мира.

Вселяет уверенность
Е.ТюПиНа,  учитель истории гимназии №1 

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в 
очередной раз выступил с обращением к народу. Свое 
выступление  он начал с оценки последних двух де-
сятилетий в истории Казахстана, где подчеркнул воз-
росший уровень жизни в нашей стране. Сегодняшняя 
кризисная ситуация также была предсказуема, поэтому 
разработан целый ряд мер в рамках антикризисной 
стратегии. Президент призывает людей не поддаваться 
панике и адекватно относиться к нынешнему ценоо-
бразованию в стране. 

Хочется отметить, что, несмотря на экономические 
трудности, с 1 января 2016 года будут повышены зар-
платы работникам здравоохранения и образования, 
повышены социальные выплаты, стипендии,  про-
индексированы пенсии. Многие с воодушевлением 
восприняли проект Президента «Бесплатное професси-
онально-техническое образование для всех», который 
с 2017 года даст  молодежи хорошую возможность 
реализовать себя независимо от финансового состо-
яния семьи.

Нурсултан Абишевич ставит, как всегда, глобальные 
цели и обозначает стратегические приоритеты нашего 
развития на многие годы вперед, никогда не забывает 
о текущих проблемах, вопросах социальной защиты 
граждан республики. Нас, работников бюджетной 
сферы, очень воодушевило обращение Лидера на-
ции, появилась уверенность в успешном преодолении 
кризиса  и дальнейшем освоении Казахстаном новых 
рубежей развития. 

Точки роста

Социальное партнерство
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Тебе, 
Казахстан…

16 декабря во всех угол-
ках нашей многонациональ-
ной республики отметили  
очередную годовщину неза-
висимости Казахстана. 

Одной из зарождающих-
ся спортивных традиций 
праздника в Шахтинске ста-
ло  проведение спартакиады 
среди поселков региона. В 
прошлом году организацию 
первых соревнований взял 
на себя п.Новодолинский, 
а в текущем их участников 
встречали в Шахане. Празд-
ничные старты прошли под 
лозунгом «Спортивные успе-
хи посвящаем тебе, наш 
Казахстан!». 

Команды трех поселков 
состязались в нескольких ви-
дах спорта. И хотя, как гово-
рится в таких случаях, глав-
ное – не победа, а участие, 
страсти на спортплощадках 
кипели не шуточные. Не 
беда, что в ловкости, силе и 
меткости соревновались лю-
бители, каждое заработанное 
очко было личной победой и 
работало на общекомандный 
результат. 

***
В Ресурсном центре мо-

лодежи в честь Дня Неза-
висимости РК организовали 
акцию «24 добрых дела». В 
канун праздника здесь под-
вели ее итоги и наградили 
самых активных. Определить 
лучших помогли фотоотчеты, 
свидетельствующие о том, 
как на протяжении 24-х дней 
работали волонтеры.  Они 
переводили через дорогу 
пожилых людей, собирали 
одежду для лиц без опреде-
ленного места жительства, 
отзывались на любой призыв 
о помощи. 

По итогам акции были 
награждены  волонтерские 
команды Ресурсного центра 
молодежи города Шахтинска, 
поселков Шахан и  Новодо-
линский. 

***
В Музее памяти жертв 

политических репрессий ко 
Дню Независимости РК при-
урочили проведение тема-
тических экскурсий. В свое 
время при организации экс-
позиции один из музейных 
залов был специально по-
священ этой теме. Он завер-
шает экскурсионный обзор и 
знакомит гостей с историей 
суверенного Казахстана. 

Одной из первых неза-
висимая республика приня-
ла Закон «О реабилитации 
жертв массовых политиче-
ских репрессий», это было 
14 апреля 1993 года. Таким 
образом, молодая страна  
заявила о приоритетах сво-
его развития, основанных на 
равенстве и демократии.    

***
Праздничными програм-

мами встретили 24-ю годов-
щину независимости Казах-
стана учреждения культуры 
Шахтинского региона. Спе-
циально к этому дню коллек-
тивы художественной само-
деятельности подготовили 
вокально-танцевальные ком-
позиции, которые пришлись 
по душе всем побывавшим в 
ДК зрителям. В шахтинском 
Дворце культуры состоял-
ся концерт-поздравление 
«Отаным – бақыт мекенім». 
Программа с лирическим на-
званием «Казахстан на кры-
льях свободы» прошла в ДК 
п.Новодолинский, а шаханцы 
приветствовали своих лю-
бимых артистов в ходе кон-
церта-посвящения «Тәуелсіз 
Қазақстанның - тәуелсіз жыр-
лары». В ДК поселка Долинка 
в честь праздника решили 
провести конкурс чтецов на 
тему «Горжусь тобой, мой 
Казахстан!».

Соб.инф.

С 24-й годовщиной обретения государственного су-
веренитета шахтинцев поздравил аким города Сержан 
Аймаков. Он подчеркнул, что за прошедшие годы молодая 
республика под руководством Президента страны, Лидера 
нации Нурсултана Абишевича Назарбаева добилась впечат-
ляющих результатов. И сегодня продолжает успешно раз-
вивать экономику, укреплять социальную сферу, проводить 
демократические преобразования. «Но, пожалуй, наиболее 
важным достижением является сохранение мира  в нашем 
общем доме. Казахстанцы стали по-настоящему единым 
народом, и все благодаря тому, что с первых дней неза-
висимости межнациональное согласие было определено 
главным приоритетом политики государства», - отметил в 
своем поздравительном слове глава региона. Большую роль 
в поддержании межэтнической стабильности сыграл уни-
кальный общественный институт, созданный по инициативе 
Главы государства, - Ассамблея народа Казахстана, отме-
тившая в этом году свое 20-летие. Напомнил Сержан Айма-
ков и другие важные общественно-политические события 
уходящего года – празднование 20-летия Конституции РК, 
70-летия Великой Победы, 550-летия Казахского ханства, 
выступление Президента страны с Посланием, явившим  
собой программу действий в период глобального кризиса. 

Появившееся почти четверть века назад молодое неза-
висимое государство должно было справиться не только с 
внутренними трудностями, но и заявить о себе на мировом 
уровне. Как отметил аким города, благодаря инициати-
вам Нурсултана Назарбаева  Казахстан получил широкое 
международное признание, каждый из нас горд заявить, 
что является его гражданином. Сержан Аймаков в завер-
шение своего выступления призвал земляков сохранить и 
преумножить достижения этих лет, своим личным вкладом 
крепить устои казахстанской независимости. 

В продолжение официальной части мероприятия глава 
Шахтинска в честь очередной годовщины независимости 
РК  вручил представителям учреждений и предприятий 
региона Почетные грамоты акима города. Был отмечен 
личный и трудовой вклад в социально-экономическое 
развитие края М.Абдуллина, судьи Специализированного 
административного суда г.Шахтинска, Р.Ермаковой, глав-
ного специалиста аппарата акима п.Долинка, Н.Косенко, 
старшего инспектора отдела кадров Центральной городской 
больницы, Т.Даниловой, индивидуального предпринимате-

ля,  А.Айдарбековой, заместителя руководителя управления 
по защите прав потребителей и ряда других шахтинцев. К 
наградам и цветам добавились концертные номера, под-
готовленные коллективами художественной самодеятель-
ности Дворца культуры.

На будущий год казахстанцы широко отпразднуют 
25-летие своей независимости. Хочется верить, что к этому 

времени будет пройден наиболее сложный этап, связанный 
с мировыми экономическими катаклизмами. Временем пре-
одоления и очередных испытаний для  молодой республики 
назвал его Президент страны Нурсултан Назарбаев. Вы-
ступая с ежегодным Посланием народу, Глава государства 
сказал: «Мы обязательно победим глобальный кризис. Для 
этого у нас есть единая воля, прочные традиции единства 
народа. Мы выведем наш Казахстан на  новые рубежи 
развития!».

Десятки мероприятий – от общественно-политических до спортивных – прош-
ли в Шахтинском регионе в честь независимости Республики Казахстан. Главному 
национальному празднику страны было посвящено и торжественное собрание с 
участием общественности региона, которое состоялось в минувший понедельник 
во Дворце культуры горняков. 

О.АнкАлёвА

Не  умаляя заслуг    градообразую-
щих производств,   шахтинцы признают   
важную роль, которую  играют в нашей  
жизни   предприятия   энергетической  
сферы. Они обеспечивают    город те-
плом, водой и  светом, создавая тем 
самым  фундамент благополучия и  
комфорта его жителей. Можно  сказать, 
что  на передовых позициях  здесь – 
коллектив  ТОО «Шахтинсктеплоэнерго». 

Городская  ТЭЦ  сравнительно не-
давно отметила полувековой  юбилей, 
но  это  не  мешает ее коллективу 
стабильно работать,  оказывать каче-
ственные услуги  своим  потребителям. 
В достаточно сложных условиях энер-
гетики готовились к нынешней зиме. 
В  целях экономии средств  многое  во 
время ремонтной кампании  выполнили  
своими силами, не  снижая  уровень  
требований к качеству  проводимых 
работ. В намеченные  сроки  главный  
городской теплоисточник начал отопи-
тельный  сезон.  Третий  месяц  основное 
и  вспомогательное оборудование  ТЭЦ 
работает в штатном  режиме, а тепловые 
и  электрические нагрузки выдержива-
ются в соответствии с  утвержденным 
графиком.

По информации  производственно-
технического отдела ТЭЦ,  с начала  
отопительного  сезона  предприятием вы-
работано 8,6 млн кВт/ч электроэнергии,  
почти 61,5  тыс. Гкал  тепловой энергии. 
Благодаря   выделенным бюджетным 
средствам,  на станции был создан за-
пас топлива. Расходовать его коллектив  
старается  экономно. В результате   тех-
нических  мероприятий, направленных 
на снижение   затрат, с начала  сезона     
вместо планируемых 560 тонн     расхо-
довано всего 300 тонн  мазута. На  130 
тысяч кубометров снижен объем   воды,   
приобретаемой на технологические 
нужды. Это опять же стало результатом 

мероприятий,  проведенных в ходе ре-
монтной кампании.

Но слагаемыми  стабильной работы 
предприятия руководство  ТОО «Шах-
тинсктеплоэнерго» справедливо счи-
тает  не только   качественный ремонт 

оборудования и обеспечение топливом. 
Не  меньше значит  и   человеческий  
фактор:   уровень квалификации и  от-
ветственности  работников,  трудовая и 
производственная дисциплина, наконец,  
элементарные взаимопонимание и взаи-
моподдержка. И надо  сказать,  что за по-
следние годы  коллектив здесь заметно   

возмужал.  В первую очередь, зрелость  
можно  объяснить  снижением текучести 
кадров. Повышение  уровня  зарплаты, 
улучшение условий труда  закрепили  на 
станции многих молодых специалистов. 
Если раньше, только получив навыки  
практической работы,  они  искали дру-
гое  место трудоустройства, то  сегодня  
совершенствуются в профессии на ТЭЦ. 
Причем, успешно. Признание у товари-
щей по труду  уже получили  старший 
машинист  котла Б.Мусабаев, мастер 
А.Шаверин. Репутацию грамотного орга-
низатора  производства подтвердил  за-
меститель начальника  котельного цеха 
Ю.Хамитов (на снимке). Отдают должное  
на предприятии опыту начальников смен 
Е.Барбашина и В.Виноградова.

Молодым  есть у кого  учиться. Мно-
гие  из ветеранов  коллектива до сих 
пор  в трудовом строю. К награждению 
знаком «Ардагер энергетик» («Ветеран 
энергетики») представлены инженер-
химик Г.Мезенцева,  лаборант Н.Зиберт,  
инженер-сметчик Н.Босяк,  машинист 
З.Бельбасова,  моторист И.Оздамирова. 
Стаж работы на предприятии  каждой – 
от  20 лет и выше. Их труд – пример для 
тех, кто    только  недавно  встал в ряды 
энергетиков.

Указом Главы  государства третье 
воскресенье декабря  в республике от-
мечается профессиональный праздник 
людей, для которых  слова «тепло» и 
«свет» - непосредственный  результат 
работы. Имя им – энергетики. Достой-
ным  представителем своей  сферы  
является ТОО «Шахтинсктеплоэнер-
го». Сегодня свой профессионализм 
коллектив направил на  успешное   
прохождение  отопительного  сезо-
на. Здесь   постараются не изменить 
хорошей традиции, что сложилась на 
станции,  и сдать  очередной экзамен 
на «отлично».

в.РуСтАмОвА

Праздник независимости

Имя им - энергетики
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Тағайындау

Т а я у д а  Қ М Д Б  
т ө р а ғ а с ы ,  Б а с 
мүфти Ержан қажы 
М а л ғ а ж ы ұ л ы н ы ң 
бұйрығымен Олим -
б е к  М и р з а е в  Ш а х -
тинск қалалық «Нұр» 
мешітіне бас имам бо-
лып тағайындалды. 

2005-2010 жылдар аралығында 
шаһарымызда бас имам болған 
Олимбек Дәулетұлы араға тура бес 
жыл салып, Шахтинск қаласына 

қайта оралды. Бұған дейін Теміртау 
қаласында наиб имам қызметін 
атқарған ол дін саласындағы 
алғашқы еңбек жолын Мақтаарал 
ауданының орталығы болып та-
былатын Жет ісай  қаласынан 
бастапты. Шымкент қаласында 
дүниеге  келген  бас  имамы -
мыз орта білім беретін мектепті 
аяқтаған соң оқуын Өзбекстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  Б ұ х а р а 
қаласындағы «Бұхара мир Араб» 
медресесінде жалғастырады. Осы 
медресені жақсы аяқтаған ол дін 
жолындағы сапарын өзінің туған 
жерінен бастайды. 

С о н ы м е н  қ а т а р ,  А л м а -
ты  қ аласында ғы  ҚМДБ-ның 
жанындағы имамдардың білімін 
жетілдіру институтында төрт ай 

білімін жетілдіріп, кейін Түркия 
ел індег і  имамдарға арналған 
медреселердің бірінде курстан 
өтіп, діни білімін шыңдай түседі. 
Бір айта кетерлік жайт, «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» 
дегендей,  шаһарымызда бас 
имам болған жылдары О.Мирзаев 
мешітімізде игілікті істер атқарған. 
Мешіттің ғибадатханасы мен асха-
насына жылулық орнатып,  Алла 
тағалаға құлшылық етуші мұсылман 
қауымға жағдай жасаумен қатар, 
абаттандыру жұмыстарын да 
жүргізген болатын. 

Б ұрын ғы  м і нде т і н е  қ ай та 
кіріскен бас имам О.Мирзаев 
жайлы мешіт жамағаты жылы 
леб і здер і н  б і лд і р і п ,  алда ғы 
уақытта оның халық үшін иг і 
жұмыстарды атқарарына сенімді. 
Иә, халқымызда «Ескі дос кел-
генде, жаңа достың көзінен жас 
шығады» деген қанатты сөзі осын-
дайда айтылса керек.

Ж у ы р д а  Қ а з а қ с т а н 
халқына  кезект і  Жол -
дауын жариялаған Ел-
б а с ы  Н . Н а з а р б а е в 
жоғары жалақы, жоғары 
шәкіртақы, зейнеткерлердің 
зейнетақысы мен әлеуметтік 
т ө л е м д е р д і  а р т т ы р у 
мәселесіне тоқталғанда, 
қуанышқа  бөленбеген 
қазақстандық кем де кем 
болды. Қараша халықтың 
ішінде шәкіртақысының 
ө с к е н і н е  ш а т т а н ғ а н 
Қ а й р а т  М а ш т ы б а е в 
тәуелсіздігімізбен құрдас 
болғанына риза. 

Президентіміздің Жол-
дауын асыға күтіп, ұйып 

т ы ң д а ғ а н  ж а с т а р д ы ң 
б і р і  –  ш а һ а р ы м ы з д а 
кәсіпкерлікпен айналы-
сып келетін Қ.Маштыбаев. 
Оның тұла бойына біткен 
іздемпаздығы, таланты, 
білімі бір төбе. Ал жаһандану 
дәуірде елге пайда келтіретін 
і спен  шұғылданып,  өз 
қатарластарының арасын-
да үлкен абырой-бедел-
ге бөлену өзіндік өнер. 
Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университетінің 
4 курсында біл ім алып 
жатқан Қайрат әлеуметтік 
желідегі онлайн қызметі 
арқылы шет елдіктердің 
іс-тәжірибесін үйреніп, оны 
жүзеге асырып келеді. 

Қайрат тамыз айын-
да қаламызда өз тұтыну-
шыларына алкагольс із 
с усындар  және  жең і л 
т а ғ а м д а р м е н  қ ы з м е т 
көрсететін «VISLA» шағын 
кафесін бизнес жолындағы 
досы Алексей Бондаренко-
мен бірігіп ашып, қызметін 
жүргізуде. Бұл нысанды 
ашуға қазір осы кафеде 
бас аспазшы болып еңбек 
етіп жатқан туысқан ағасы 

Ғалымжан Көшеннің де көп 
көмегі тиіпті. Бұл кафе-
ге көбінше жастар келіп, 
демалады екен. Клиент-
тер үшін «Монополия», 
«Дженга» ,  «Крокодил» 
және «Мафия» ойындары 
ұйымдастырылып, қатысу-
шылардың тапқырлығын, 
сез імталдығын  артты -
рып қана қоймай, ойын 
сергітіп, бір-біріне деген 
сенімділікті берік сақтауға 
көмектеседі. 

Кейіпкеріміз қатарлас 
достарымен өткен жылы 
мақсатты жүзеге асыру клу-
бын ұйымдастырыпты. Оның 
көздегені – жастар өзін – 

өзі тану және 
тәрбиелеу, 
сын тұрғы-
сынан ойлау, 
п а й ы м д а у , 
дұрыс шешім 
қ а б ы л д а у 
қабілеттерін 
дамыту мен 
қатар, сыни, 
л о г и к а л ы қ 
о й л а у д ы 
ж е т і л д і р у 
е к е н .  И ә , 
о л а р  ә р 
апта сайын 
бас қосып, 
өздерінің ал-
дына қойған 
м а қ с а т , 
мүдделерін 
б е л г і л е п , 
е г е р  у ә д е 
е т і л г е н 
м а қ с а т т ы , 
ж о с п а р -
д ы  о р ы н -
дай алмаса, 
шеңбердегі 

достарына өз меншігіндегі 
б ұ й ы м д а р ы н  т а р а т ы п 
береді. Қайрат осы клуб-
та достарына уәде еткен 
ісін жүзеге асыра алмай, 
бірнеше рет бағалы затта-
рынан айрылған екен. 

Дегенмен,  осы клуб 
а р қ ы л ы  ө м і р д е  п а й -
д а л ы  і с п е н  а й н а л ы с у 
қажеттілігін түсінді. Алға 
қойған мақсатына әсте 
ерісіп те келеді. Болашақта 
кафенің көлемін кеңейтіп, 
басқа  орыннан  ашуды 
к ө з д е п  о т ы р .  К е л е с і 
жылдан тұрғындардың 
с ұ р а н ы с ы  б о й ы н ш а 
гамбургер ,  наншелпек 
( п и ц ц а )  с ы н д ы  ж е ң і л 
тағамдар істеп шығарып, 
мекенжайға жеткізіп беру 
жоспарында  бар .  Бос 
уақытында достарымен 
шахмат ойнауды әдетке 
айналдырған ол спорт 
десе ішкен асын жерге 
қоятын жастардың бірі.  
Сондықтан да тәуелсіздік 
жылында туып, ел үшін 
пайдалы қызмет көрсетіп 
келетін жас кәсіпкерге 
сәттілік тілейміз.

Бұл  мереке  Елбасы 
үшін ғана емес, барша-
мыз үшін маңызды. Себебі, 
бұл күн - Алаш баласының 
алғаш рет  Тәуелс ізд ік 
алған күні. Бозала таңнан 
тұрып, бозқасқа шалынған 

күн, алмағайып заманын-
да өзгенің қолына ұстатып 
қойған тізгінді, қайтарып өз 
қолымызға алған күн. Ел 
жиналып тағдырын Елбасына 
тапсырған күн. Сондықтан 
да 1991 жылдың желтоқсан 
айынан бастап төккен тер, 
еткен еңбек зая кетпеді.
Тәуелсіз мемлекетміздің  
еңсесі көтеріліп, дами түсті. 

О с ы  м е р е к е -

лер  қарсанында  Шах -
т и н с к  қ а л а л ы қ  №2 5 
мамандандырылған өрт 
сөндіру бөлімін ің жеке 
құрамы кеншілер мәдениет 
сарайында мерекелік іс-
шаралар ұйымдастырды. 

Ө р т к е  қ а р с ы  қ ы з м е т 
органдарының қызметкерлері 
мен  ардагерлер і  №25 
мамандандырылған өрт 
сөндіру бөлімінің бастығы 
болған С.Кұнантаевты, 
өрт  сөнд іру  бөл ім ін ің 
а ғ а  и н ж е н е р і  б о л ғ а н  
Д.Шагировты зейнеткерлікке 
шығарып салу рәсімін өткізді. 
Сонымен қатар, Қарағанды 
облыстық ТЖД бастығы 

Т . Н ұ р м а ғ а м б е т о в т ы ң 
бұйрығына сәйкес ҚР ІІМ-
нің «Өртке қарсы қызмет 
органдарындағы мінс із 
қызметі үшін» I,II,III дәрежелі 
медалімен өрт сөндіру 
қызметі басшысының орын-

басары болған Қ.Карасартов, 
өрт  сөнд іру  бөл ім ін ің 
бөл імше командирлер і 
Е.Кожатаев, С.Головач, 
А.Анваров, В.Сюлин, аға өрт 
сөндірушілер К.Гусманов, 
С.Кожахметов, В.Ишунин, 
жүргізуші-қызметкерлер 
Д.Цимбал, К.Абдрахманов, 
С . М а к е е в  ж ә н е  т а ғ ы 
басқалары да марапатталды.

Бұрынғы міндетіне қайта кірісті

Ұлттық кәсіпқой

Жас кәсіпкер

Қазақстан Републикасының Президенті 
Н.Назарбаевтың «100 нақты қадам» ұлттық 
бағдарламасының 13 қадамында «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресін күшейту» 
мәселесі  бойынша нақты жұмыстарды 
жүзеге асыру көзделген болатын. Негізінде 
сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз 
әлеуметтік көріністердің бірі болып табы-
лады. Ол экономикалық заңдардың еркін 
әрекетін біршама деңгейде шектейді және 
еліміздің әлемдік қоғамдастық алдындағы 
беделін төмендетеді. Сондықтан Елбасы-
мыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті 
мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының 
бірі деп көрсетті.

«Сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы 
күрес туралы» Заңға сәйкес мемлекеттік 
міндеттерді атқаратын адамдар, сондай-ақ, 
оларға теңестірілген лауазымды тұлғалар 
өз өкілеттігін және соған байланысты 
мүмкіндіктерін пайдаланбауы тиіс. Жеке 
өзі немесе делдалдар арқылы заңда 
көзделмеген мүліктік игіліктерді пайдала-
нуы мен сатып алуы сыбайлас жемқорлық 

деп ұғынылады.
Қазақстан Республикасының «Сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңы ең пәрменді заңдардың бірі болып 
табылады.Бұл заң бірнеше жыл ішінде 
жоғары маңызға ие болып, мемлекеттік 
қызметшінің күнделікті пайдаланатын оқу 
құралына айналып отыр. Заңның ең ба-
сты құндылығы, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға, Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздігін 
жемқорлық көріністерінен туындайтын 
қауіптен сақтауға, сондай-ақ, жемқорлыққа 
байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, 
анықтау, тыю және ашу жолында мемлекеттік 
органдардың қызметін қамтамасыз ету-
ге бағытталған. Сондықтан да барлық 
мемлекеттік органдар мен лауазымды 
тұлғалар өз құзыреттері шегінде сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті.

Мемлекеттік қызмет

Сыбайластықтан  аулақ болайық

Өрт сөндірушілерге құрмет көрсетілді
Б.РАхимжАнов, бөлім бастығының орынбасары

«Желтоқсанда  шындық жырын шырқаймын деп 
шарқұрдың, Тәуелсіздік ел болсам-деп талпындың», -деп 
Тәуелсіздік алған күнімізді талай ақын ағаларымыз жырла-
рына арқау етті.



Шаһарымызда осымен 14–
ші рет өтіп отырған «Қайсар 
жігіттер» әскери патриоттық 
сайысы №6 жалпы білім беру 
мектебінде 2001 жылдан бері 
ұйымдастырылып келеді. 

Бұл сайысты қалалық деңгейде 
өткізу идеясын мектептің дене 
шынықтыру мұғалімі Райым 
М ұ қ а ж а н о в 
п а т р и о т т ы қ 
рухы жоғары, 
қайсар және 
ж і герл і  жау -
ынгер  қазақ 
азаматтарының 
е р л і г і н  ү л г і 
етуді алға тар-
тып, оны білім 
беру бөлімінің 
б а с ш ы с ы 
м а қ ұ л д а ғ а н 
еді. Міне, со-
нан бері айны-
мас дәстүрге 
айналған атал-
мыш конкурс 
ж а с т а р д ы 
әскерге дай-
ындауда, Отан 
а л д ы н д а ғ ы 
а з а м а т т ы қ 
б о р ы ш ы н 
өтеуге септігін тигізуде.10-
ға жуық команда қатысқан 
сайыстың шымылдығын қала 
әкімінің орынбасары Қайыржан 
Т л е у б е р г е н о в  қ ұ т т ы қ т а у 
сөзімен ашты. Ел Тәуелсіздігі 
мерекесінің  табалдырығында 
өткізіліп отырған сайыстың 
маңыздылығына тоқталған 
қала басшысының орынбасары 
болашақ сарбаздарға сәттіліктер 
тілеп, Қазақстан армиясының, 
Қарулы Күштеріміздің болашағы 
жастардың қолында екенін әсерлі 
әрі өткір сөздерімен жеткізіп 
берді. 

Сайыскерлердің көңіл-күйін 
көтерген патриоттық әндер 
орындалып, биші қыздар би 
биледі. Тау-кен индустриалды 
колледжінің студенті Әділжан 
Сәрсенбеков «Алға, Қазақстан!» 
әнін шырқап, көңілдерді та-
сытып,  асқақтатты.  Соны-
мен болашақ сарбаздарды 
әскерге дайындауда, оларды 
шымырлыққа тәрбиелеуде 
маңызы зор сайыс қызықты әрі 
тартысты өтті. Төрешілердің 
шығарған қорытынды шешіміне 
орай біріншіліктегі сайыста 
б і р  орында  т ұрып  сек і ру 
жаттығуын 1 минөттің ішінде 

135 рет орындаған №11 жал-
пы б іл ім  беру  мектеб ін ің 
оқушысы Петр Самкулич, №3 
жалпы блім беру мектебінің 
оқушысы  Антон Кувшинов  
турникке тартылу шартын 
мінсіз атқарып, мықтылығын 
аңғартса, нысынаға дәлдеуде  
мергендігімен де ерекшеленді.  

16 кг гір тасын бірнеше рет 
көтеріп, қатарластарынан оза 
шапқан №9 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Бекмұрат 
Ибрагимовт ің  күшт іл і г і не , 
қайсарлығына жұртшылық 
тәнті болды. Противогаз кию 
жылдамдығын  4  секөнтте 
орындаған №11 жалпы білім 
беру мектебінің оқушысы Дар-
хан Сагадиев шапшаңдығы 
мен жылдамдығын байқатты. 
Ал  автоматты шашу және 
қайта жинау тапсырмасын 
33 секөнтте орындап шыққан 
Дмитрий Можгин үзд іктер 
қатарынан көрінді. 

Жалпыкомандалық есеп-
те  №11 жалпы б іл ім  беру 
мектебінің командасы 1-ші 
орынды иелесе ,  №3  жал -
пы б і л ім  беру  мектеб ін ің 
қайсар ұлдары 2-ші орынды 
қанжығалады. 3-ші орын №9 
жалпы білім беру мектебінің 
б о л а ш а қ  с а р б а з д а р ы н а 
бұйырды. Біріншілік сайыста 
жеңімпаз болғандарға ме-
дальдар мен кубоктар және 
алғыс хаттар табыс етілді.
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Бетті дайындаған 
А.ТұржАнов

Спорт

Осымен бірнеше рет ұйымдастырылған ұлттық ойынымызға жалпы жеті ко-
манда қатысты. Сонау Приозерскіден келді тоғызқұмалақшылар. Жыл сайын 
ойыншылардың басын қосатын орталықтың үйірме жетекшісі Қадиша Утепбаеваның 
еңбегін айта кеткен жөн. Облыстық турнирдің ашулы салтанатында ақжарма алғысын 
білдірген орталық басшысының орынбасары Ольга Трощий ұлттық ойынымыздың 
жылдан жылға дамып, қарқын алып келетіндігін айтып, алыс қалалардан келген 
ойыншыларға өз алғысын жеткізді. 

Расында да, тоғызқұмалақ ойыны қаламызда сегіз жылдан бері үйірме ретінде 
ұйымдастырылып, жасөспірімдерге үйретіліп келеді. Тек қазақ балалары ғана емес, 
өзге ұлттың перзенттері де жұмылғандығы қуантады. Шаһарымызда таяуда ғана 
өткен қалалық турнир облысық турнирге жалғасты. Сайысқа Қарағанды, Саран 
және Теміртау қалаларының ойыншылары да келіп, бақтарын сынады. Шахтинск 
қалалсынан қос команда қатысып, намысты қорғады. 

Сонымен өткізілген турнирде теміртаулықтар жүйрік шығып, жалпы командалық 
есепте бірінші орынды жеңіп алды. Қаламыздың 1-ші командасы екінші орынды 
еншілесе, сарандықтар үшінші орынға қол жеткізді. «Бұл ойын бұрынғыға қарағанда 
ерекше өтті. Алыс аймақтардан келген жас тоғызқұмалақшылар тыңғылықты 
дайындықпен келіпті. Осылай әр жылда ойыншылардың басын қоссақ ұлттық ойы-
нымыз өркендеп, дами түспек. Бүгінгі ойында мықтылар ғана жеңіске жетті»,- дейді 
орталық қызметкері Қ.Утепбаева бізбен болған әңгімесінде. 

Сонымен бірге, облыстық турнирде шахтинскілік ойыншылардан №5 гимназияның 
оқушылары Аймира Қартай, Олжас Қартай, Сабина Ибрагимова және Ә.Бөкейханов 
атындағы мектеп-лецейдің оқушылары Ержан Мырзашов пен Алишер Абаев 
жетісткерге жетіп, көп ұпай жинапты. Турнир жеңімпаздарына қалалық білім беру 
бөлімінің арнайы дипломдары мен қамбат бағалы сыйлықтары табыс етіліпті.

Шахтинскілік күресшілер қос сайыстан 
олжамен оралды. Тұңғыш Президент 
күніне орай жасөспірімдердің арасында 
ұйымдастырылған Абай ауданындағы 
аймақтық жарыстан, сонымен бірге, 
Қарағанды қаласында өткен облыстық 
спартакидадан 15–ке жуық палуанымыз 
жүлделі орындарды еншілеп қайтты.

Күрес десе ішкен асын жерге қоятын 
күресшілеріміз атаулы жарыстарға ты-
нымсыз дайындалып келді. Талай боз 
кілемде қарсыласын жығып келген палу-
андарымыз бұл жолы да облысымыздың 
әр аймағынан жиналған 80-нен астам 
сайыскерлердің арасынан суырылып 
шығып, топ жарды. 2001-2003 жылдарда 
туған жас жеткіншектердің арасында 
өткен Абай ауданындағы аймақтық ашық 
турнирден 35 – 51 кг салмақта Нұрбек 
Ақболтов және Ғабит Жукенов 1-ші 
орынды қанжығаласа, Әділет Секерба-
ев, Сымбат Көшенов, сонымен қатар, 
Ербол Тұрсын  2-ші орынды еншіледі. 
Ал Нұржігіт Шегебаев пен Жарас Сат-
жанов 3-ші орынға табан тіреді. Сондай-
ақ, 64 және 73 кг салмақтағылардың 
белдесуінде шахтинскілік палуандардың 
қатарынан биіктен көрінгендер  болды. 

Желтоқсан айының алғашқы ап-
т асында  1999 -2000  жылдарда 
туған жасөспірімдердің арасында 
ұйымдастырылған облыстық жары-

стан 81кг салмақпен Байбол Тұрсын 
жүлделі орынды иеледі. Байбол бұрын 
да биіктерден көрініп келген палуан. Ол 
республикалық сайыстарға қатысып, 
чемпион болған. Оның жеңісі бүкіл 
шахтинскіліктердің мерейін тасытып, 
қуанышын асқақтатты. 72 кг салмақпен 
Ержан Баракатов 2-ші орынды ием-
денсе, 81 кг салмақтан жоғары болған 
қатысушылардың арасынан Ақылбек 
Гапбаров 3-ші орынды жеңіп алды. 
Иә, палуандардың қатарынан жүлделі 
орындарды иелеу оңай емес екені 
белгілі. Шахтинскіліктердің сайыста 
олжаға кенелуіне ықпал етуші әрине, 
бапкерлері. 

Б іраз жылдан бері  шәкірттер 
тәрбиелеп, шаһарымызда қазақ күресін 
дамытуға атсалысып жатқан Мұхтар 
Шакетов, Болатбек Бидолда, Ерболат 
Қабиев және Жәрдембек Қавидолда өз 
еңбектерінің жемісін көріп келеді. Олар 
тәрбиелеген, дайындаған шәкірттер 
бүгінге дейін түрлі жарыстардан  
жүлдесіз қайтқан емес. Сонымен, 
облыстық спартакиаданың шығарылған 
қорытынды есебі бойынша командалық 
есепте шахтинскіліктер 2-ші орынға қол 
жеткізіпті. Бұл көрсеткіш жаман емес. 
Спортшыларымыз үнемі осылай биіктен 
көріне берсе, шаһарымыздан әлі талай 
спортшылар шығары сөзсіз.

Жасөспірімдер сайысы
Қайсар жігіттер сынға түстіТұңғыш Президент күні және Тәуелсіздік мерекесі 

құрметіне қалалық балалар – жасөспірімдер орталығында 
ұлттық ойынымыз тоғызқұмалақтан облыстық турнир өтті.

Палуандар олжамен оралды

Ө т к е н 
қ а с и е т т і  ж ұ м а 
күні кеншілердің 
м ә д е н и е т  с а -

райында ақ түйенің қарны жа-
рылды. Үлкен қуанышқа кенелген 
жұртшылық Қазақ хандығының 550 
жылдығына және Тәуелсіздігіміздің 
24 жылдығына арналған «Бұл-
менің Казақстаным!» атты  мерейлі 
концерттік бағдарламаны тамаша-
лады. 

№№9,12 жалпы біл ім беру 
мектептері мен Әлихан Бөкейханов 
а тында ғы  лицей -мек теб і н і ң  
шәкірттері мен ұстаздарынан 
құралған көркемөнерпаздар Шах-
тинск тұрғындарына ән мен би 
сыйлап, көңілдерді серпілтіп та-
стады. Қазақ және орыс тілінде 
жүргізіп, салт-дәстүірімізді берік 
сақтап, қазақы киімде концерттің 
шымылдығын  ашқан  мектеп 
ұстаздары Аманжол Тлеубек, 
Арайлым Әбдікәрімова және Кам-
шат Өтегенова халқымыздың түбі 
тереңде жатқан тарихын көз алды-
мызда жүргізіп өтті. 

Сахна төріне арнайы қойылған 
бейне тақтадан қазақ халқының 
басына туған қиын – қыстау заман-
дардан бейнероликтер көрсетіліп, 
театрландырылған көрін істер 
қойылды. Сонымен қатар, Елба-
сымыз Н.Назарбаевтың көреген 
саясатының, еңбегінің арқасында 
еліміздің қол жеткізген толағай 

табыстары мен еселі жетістіктері, 
гүлденген Қазақстанның көркем де 
бай өлкелері көрермендер назарына 
ұсынылды.

Күлтөбенің басына жиылып, 
Қасымханның қасқа жолымен, 

Есімханның ескі жолымен жүріп 
өткен абыз билердің образын 
сомдаған жас жеткіншектер жеті 

жарғының шығу тарихын алдымызға 
жайып салып, жер, жесір дауы, ұлт 
қауіпсіздігі, сондай-ақ, ұрлық және 
қарлық сияқты қылмыстарға жол 
бермеу, жолын кесу заңдарының 
сол кезден бастау алғандығын 

жеткізіп берді. Шарада халқымыздың 
өткен тарихын қаузаған жас ұрпақ 
сол замандардағы аналардың 

қайғысы мен мұң зарын көрсетумен 
қатар, ата-бабамыздың қайсар да 
қайратты ерліктерінің арқасында 
қиыншылықтар еңсеріліп, тәуелсіз 
мемлекет, бақытты қазақ елі пайда 
болғандығын өнерлерімен паш етті.  

А с а н қ а й ғ ы  б а б а м ы з д ы ң 
халқымызға қолайлы, жайлы жер 
іздеп, жер жәнаты Жетісу өлкесін 
таңдауының маңыздылығын на-
зардан тыс қалдырмаған өнерпаз 
жастар ұланғайыр даламыздың 
қасиетін дәріптеп өтті. Қорқыттың 
күйін шалған Бердімұрат Хапардың 
қобызының үн інен көпшіл ік  
халқымыздың басынан өткізген 
ауыр күндерді елестетті. Соны-
мен бірге, жас жеткіншектерден 
құралған  «Мирас»  тобының 
орындауындағы  «Батырлар 
жыры», бақытты заманымызды, 
бейбіт күнімізді әнге арқау еткен 
әнші қыздардың орындауындағы 
«Бейбітшілік» әні жұртшылықтың 
көңілінен шықты. Республикалық 
байқаулардың жүлдегері Ол-
жас Әбдікәрім «Астана» әнін 
шырқағанда, зал көрермендері 
ерекше әсерге бөленді .  Өз 
кезегінде басқа да патриоттық 
әндер орындалып, мың бұралған 
биші қыздар би биледі. 

Концертті қорытындылаған қала 
әкімінің орынбасары Қайыржан 
Тлеубергенов жастардың өнеріне, 
Отансүйгіштігіне ырза болып, 
ақжарма тілегін жаудырды. Ағынан 
жарылған қала басшысының орын-
басары өткізіліп отырған шараға 

қатысты тереңнен ой толғап, 
салмақты пікірін білдіріп, зор бағасын 
берді.

Бұл - менің Қазақстаным!
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Протокол
об итогах конкурса

по организации питания обучающихся 
в КГУ «Школа–лицей имени 

Алихана Букейханова акимата города Шахтинска»

г. Шахтинск, ул. Ленинградская, стр.  52А,      15 декабря 2015 г.
кабинет бухгалтерии
1. Конкурсная комиссия в составе: 
Есмаганбетов А.М. – директор КГУ «Школа–лицей имени 

Алихана Букейханова акимата города Шахтинска»;
Мухаметжанова Н.М. – заместитель директора по воспи-

тательной работе.
Члены комиссии:
Байбеилова Л.К. - заместитель директора по АХЧ;
Казиева В.С. – мед. сестра;
Карасартова А.Т. – председатель профкома;
Мейрамова Б.С. – председатель родительского комитета;
Мусина А.С. – главный бухгалтер.
Секретарь:
Шортанова З.Ж.
2. Следующие конкурсные заявки потенциальных постав-

щиков на участие в конкурсе были допущены: ИП «Хасанова» 
Хасанова Сацита Закриевна, 101600, Карагандинская область, 
г. Шахтинск, ул. Мичурина, д.6А, кв. 55.

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в со-
ответствии с критериями путем открытого голосования решила:

1) признать победителем конкурса ИП «Хасанова» Хасанова 
Сацита Закриевна, 101600, Карагандинская область, г. Шах-
тинск, ул. Мичурина, д.6А, кв. 55;

2) организатору конкурса КГУ «Школа–лицей имени Алиха-
на Букейханова акимата города Шахтинска» в срок до 21 де-
кабря 2015 года года заключить договор об оказании услуги 
по организации питания обучающихся в организации средне-
го образования с ИП «Хасанова» Хасанова Сацита Закриевна, 
101600, Карагандинская область, г. Шахтинск, ул. Мичурина, 
д.6А, кв. 55;

3) организатору конкурса КГУ «Школа–лицей имени Али-
хана Букейханова акимата города Шахтинска» разместить 
текст данного протокола об итогах конкурса в печатном 
издании.

За данное решение проголосовали: за - 7 голосов (Есма-
ганбетов А.М., Байбеилова Л.К.,Казиева В.С., Карасартова А.Т., 
Мейрамова Б.С., Мусина А.С.); против - 0 голосов.

Протокол об итогах конкурса
по выбору поставщика услуги по организации питания 

обучающихся в организациях  образования Шахтинского региона

г. Шахтинск, ул. 40 лет Победы, 59 в, 1 этаж                                            11.00.    14.12.2015 г.

1. Конкурсная комиссия в составе: 
Лот №1 
Жуматаева А.К. – директор КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска», председатель 

конкурсной комиссии;
Шешембекова А.А. –  заместитель директора по ВР КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шах-

тинска», заместитель председателя;
Ивашевский А. –  и.о. заведующего сектором коммунальной собственности и гос. закупок, 

член комиссии (по согласованию);
Стрижкова Н.В. –  член родительского комитета КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтин-

ска», член комиссии;
Саранчукова В.А. – координатор проектов  МОО «Взгляд молодых» (по согласованию);
Алханова Г.М. – гл. специалист РГУ «Шахтинское городское управление по защите прав по-

требителей» (по согласованию);
Емельянова Е.В. – медицинский работник КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска»;
Петрова И.А. – бухгалтер КГУ «Гимназия № 5 акимата г. Шахтинска»,  секретарь конкурсной 

комиссии.
2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были 

допущены:
1. ИП Кириллова  (г. Шахтинск,ул. Ленинградская, д. 35, кв. 1).  
3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем от-

крытого голосования решила:
1) признать победителем конкурса 
Лот №1 – ИП Кириллова Гульсина Минеахметовна (г. Шахтинск, ул. Ленинградская. д. 35, кв. 1) 

представлена заявка в соответствии с требованиями конкурсной документации и отвечающая 
требованиям Правил выбора поставщиков услуг  по организации питания обучающихся в орга-
низациях среднего образования;

2)  признать конкурс по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в 
организациях  образования Шахтинского региона состоявшимся; 

3) организатору конкурса КГУ «Гимназия № 5 акимата  города Шахтинска»   в срок до 23 де-
кабря  2015 года заключить договор об оказании услуги по организации питания обучающихся в 
организации среднего образования с

Лот №1 – ИП Кириллова Гульсина Минеахметовна (г. Шахтинск, ул. Ленинградская, д. 35, кв. 1)
4) организатору конкурса КГУ «Гимназия № 5 акимата города Шахтинска» разместить текст дан-

ного протокола об итогах конкурса на интернет-ресурсе и/или  в средствах массовой информации.
За данное решение проголосовали:
За -  7  голосов  (Жуматаева А. К.; Шешембекова А.А..; Ивашевский А.; Стрижкова Н.В; Саран-

чукова В.А.; Алханова Г.М.; Емельянова Е.В.).
Против -  0  голосов 
Председатель:  Жуматаева А. К.  
Заместитель председателя: Шешембекова А.А. 
Члены комиссии: Ивашевский А., Стрижкова Н.В., Саранчукова В.А., Алханова Г.М., Емелья-

нова Е.В.
 Секретарь комиссии: Петрова И.А. 

Протокол  об итогах конкурса
выбора поставщиков услуг 

по организации питания
обучающихся в КГУ «Гимназия № 1 

акимата города Шахтинска»

   г.Шахтинск                      15 декабря 10.00
  
1. Конкурсная комиссия в составе: 
С.Ю.Суханова – директор КГУ «Гимназия № 1 

акимата города Шахтинска», председатель кон-
курсной комиссии.

Б.Р. Нурасылова – зам.директора по ВР КГУ 
«Гимназия № 1 акимата города Шахтинска», за-
меститель председателя конкурсной комиссии.

Е.В. Тюпина – соц.педагог КГУ «Гимназия № 
1 акимата города Шахтинска»; 

Н.М. Ли - председатель родительского ко-
митета КГУ «Гимназия № 1 акимата города Шах-
тинска»;

Н.А.Пацер – член МОО «Взгляд молодых» (по 
согласованию);

Г.М. Алханова – гл.специалист РГУ «Шахтин-
ское городское управление по защите прав по-
требителей» (по согласованию);

Е.А.Качкина – медицинский работник КГУ 
«Гимназия № 1 акимата города Шахтинска».

2. Следующие конкурсные заявки потенци-
альных поставщиков на участие в конкурсе бы-
ли допущены:

 ИП «Ящерицына Елена Владимировна».      
3. Конкурсная комиссия по результатам рас-

смотрения в соответствии с критериями путем 
открытого голосования решила:

1) признать победителем конкурса  ИП «Яще-
рицына Елена Владимировна» г. Караганда, ул. 
Магнитогорская, 45-6. В соответствии с прото-
колом о допуске представленная заявка соот-
ветствует требованиям конкурсной докумен-
тации и отвечает требованиям Правил выбора 
поставщиков услуги по организации питания, 
обучающихся в КГУ «Гимназия № 1 акимата го-
рода Шахтинска»;

2) организатору конкурса КГУ «Гимназия № 
1 акимата города Шахтинска» Карагандинская 
обл., г.Шахтинск, ул.Парковая 23/1,  в срок до 23 
декабря 2015 года  заключить договор об оказа-
нии услуги по организации питания обучающих-
ся в КГУ «Гимназия №1 акимата города Шахтин-
ска» с ИП «Ящерицына Елена Владимировна»;

4) организатору конкурса КГУ «Гимназия № 1 
акимата города Шахтинска»  разместить текст 
данного протокола об итогах конкурса на ин-
тернет–ресурсе и в периодическом печатном 
издании, распространяемом на территории со-
ответствующей административно-территори-
альной единицы.

За данное решение проголосовали:
За - 7 голосов: С.Ю.Суханова, Б.Р. Нурасыло-

ва, Е.В. Тюпина, Н.М. Ли, Н.А.Пацер, Г.М. Алха-
нова, Е.А.Качкина.

Против - 0 голосов.
Председатель конкурсной комиссии: 

С.Ю.Суханова. 
Заместитель председателя конкурсной ко-

миссии: Б.Р. Нурасылова.
Член конкурсной комиссии: Е.В. Тюпина, Н.М. 

Ли, Н.А.Пацер (по согласованию), Г.М. Алханова 
(по согласованию), Е.А.Качкина.

2015 жылғы 16 қарашадағы                                                       №44/2
Шахтинск қаласы 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
Шахтинск қаласында 
2016 жылға арналған 
халықтың нысаналы 
топтарын анықтау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен 
қамту туралы» Заңдарына сәйкес, Шахтинск қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес халықтың нысаналы топтарына жататын тұлғалардың қосымша 
тiзбесi белгіленсін. 

2. «Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі заңнамаға сәйкес нысаналы топтарға жататын жұмыссыздарды әлеуметтік қорғау 
шараларымен қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Шахтинск қаласы әкімінің орынбасары К. К. Тлеубергеновке 
жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
С.Аймаков, қала әкімі

Қаулы 2015 ж. 09.12. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі 3546.

Шахтинск қаласы әкімдігінің 
2015 жылғы 16 қарашадағы 

№ 44/2 қаулысына  қосымша

Халықтың нысаналы топтарына жататын
 тұлғалардың қосымша тiзбесi

№ Санаттың атауы
1. Елу жастан асқан тұлғалар
2. Көп уақыт жұмыс істемеген тұлғалар (бір жыл және одан көп)
3. Бастауыш, орташа кәсіби білім берудің түлектері (оқу орнын бітіру күнінен 12 ай ішінде)
4. 29 жасқа дейінгі жастар

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 16 ноября 2015 года                                                                №44/2
Об определении целевых 
групп населения на 2016 год
в городе Шахтинске
В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 23 января 2001 года «О занятости населения», 
акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить дополнительный перечень лиц, относящихся к целевым группам населения согласно 
приложению к данному Постановлению. 

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ города Шахтинска» 
обеспечить безработных, входящих в целевые группы, мерами социальной защиты согласно 
законодательству. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя акима города 
Шахтинска Тлеубергенова К. К.

4. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.  
С. Аймаков, аким города

Постановление зарегистрировано 09.12.2015 г. в Департаменте юстиции Карагандинской области. 
Номер государственной регистрации 3546

Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 16 ноября 2015 года  № 44/2

Дополнительный перечень лиц, 
относящихся к целевым группам населения

№ Название категории 
1. Лица старше пятидесяти лет
2. Лица, длительное время не работавшие (один год и более)

3. Выпускники начального, среднего профессионального образования (в течение 12 месяцев с 
даты окончания учебного заведения)

4. Молодежь до 29 лет



2015 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

I. КІРІСТЕР 4240709
1 Салықтық түсімдер 977459

01 Табыс салығы 227817
2 Жеке табыс салығы 227817

03 Әлеуметтiк салық 156050
1 Әлеуметтік салық 156050

04 Меншiкке салынатын салықтар 499860
1 Мүлiкке салынатын салықтар 64718
3 Жер салығы 358194
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 76912
5 Бірыңғай жер салығы 36

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 80936
2 Акциздер 3229
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 33243
4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 43269
5  Ойын бизнесіне салық 1195

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

12796

1 Мемлекеттік баж 12796
2 Салықтық емес түсiмдер 18345

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 12028
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 47
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 11981

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

17

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

17

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

373

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

373

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 5927
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 5927

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 22051
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2053

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2053
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 19998

1 Жерді сату 16058
2 Материалдық емес активтердi сату 3940

4 Трансферттердің  түсімдері 3222854
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 3222854

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 3222854

    Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
    3 желтоксандағы  XL сессиясының
     № 1213/40 шешіміне
    1 қосымша 
   

Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы
23 желтоқсандағы  XXXII   сессиясының

 № 1083/32 шешіміне
1 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 4255075

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 316868
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және 

басқа органдар 
195784

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 19941
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
19436

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 505
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 97782

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 93843
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3939

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 78061
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
75797

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2264
2 Қаржылық қызмет 11168

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 11168
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 2454
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және 

осыған байланысты дауларды реттеу 
2214

028 Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу 6500
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 35

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 35
061 Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау 

және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу
35

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 109881
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 22822

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

22366

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 456
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 34353

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру мен 
дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

33330

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1023
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 

бөлімі
18268

001 Жергілікті деңгейде жер қатынастары, сәулет және қала құрылысын реттеу саласындағы  
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

18053

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 215
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
34438

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

34027

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 411
02 Қорғаныс 6951

1 Әскери мұқтаждар 6753
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 6753

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 6753
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2015 жылғы 3 желтоқсандағы                               № 1213/40
V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихатының 

XL сессиясының 
ШЕШІМІ

«Шахтинск қалалық мәслихатының 
2014 жылғы 23 желтоқсандағы 
XХХII сессиясының № 1083/32 
«2015-2017 жылдарға арналған 
қалалық бюджет туралы» шешіміне
өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының  2001 

жылғы  23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңына сәйкес  қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. Шахтинск қалалық мәслихатының  2014 жылғы 23 желтоқсандағы XХХII сессиясының № 1083/32 «2015-2017  
жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2914 
тіркелген, 2015 жылдың 23 қаңтарында «Әділет» ақпараттық – құқықтық жүйесінде, 2015 жылғы 13 ақпандағы № 6 
«Шахтинский вестник» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін: 

1) 1 тармақ жаңа редакцияда баяндалсын: 
«1. 2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға  

келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 4 240 709 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша  – 977 459 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 18 345 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер бойынша  – 22 051 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша  - 3 222 854 мың теңге;
2) шығындар - 4 255 075  мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 14 288 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 14 288 мың теңге;
мемлекеттің қаржы  активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті ) – алу 28 654 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 28 654 мың теңге: 
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге; 
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары - 28 654 мың теңге.»;
2) көрсетілген шешімге 1,4,5,6,7,8  қосымшалары осы шешімге 1,2,3,4,5,6 қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда 

мазмұндалсын. 
2. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі. 

Ә.Сатова, сессия төрағасы, мәслихат хатшысы                                                           
«КЕЛІСІЛДІ»
Л.Буравко, «Шахтинск қаласының экономика және қаржы бөлiмi» мемлекеттiк мекемесінің басшысы
Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде 07.12.2015 жылы № 3537 болып тіркелген.

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 198
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 198

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

99

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

99

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 9830
9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер 9830

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

9830

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 9830
04 Бiлiм беру 1925523

1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 454122
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 454122

009 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 25310
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға 428812

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1348823
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1348823

003 Жалпы білім беру 1182307
006 Балаларға қосымша білім беру 166516

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 28340
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 28340

018 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 28340
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 94238

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 94238
001 Жергілікті деңгейде білім беру  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
13976

005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттiк бiлiм беру мекемелер үшiн 
оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу 

31049

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-
шараларды өткiзу

550

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы 

(балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)  ай сайынға ақшалай қаражат 
төлемі 

34137

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

299

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

13136

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамыз ету 691
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 240026

2 Әлеуметтiк көмек 189557
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
186204

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 11442
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1179
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 5500
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топ-

тарына әлеуметтік көмек
34224

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 906
014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 48857
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар 1844
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 

гигиеналық құралдармен және ымдау тілі мамандарының қызмет көрсетуін, жеке 
көмекшілермен қамтамасыз ету 

58352

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 360
052 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізу 23540

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3353
008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу ныса-

нында оқитындар мен  тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен 
жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау

3353

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер 50469
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
50469

001 Жергiлiктi деңгейде халық үшiн әлеуметтiк бағдарламаларды жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз етудi iске асыру саласындағы мемлекеттiк саясатты iске асыру жөнiндегi 
қызметтер

37501

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

618

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4864
050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 

іс-шаралар жоспарын іске асыру
7486

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 833384
1 Тұрғын үй шаруашылығы 5466

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 5466
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструк-

циялау
4466

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

1000

2 Коммуналдық шаруашылық 683556
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 5115

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 706
006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту 4409

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

678441

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 627514
012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 50927

3 Елді-мекендерді абаттандыру 144362
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 37768

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16779
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 20337

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

106594

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 30000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 25589
017 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 536
018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 50469

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 259367
1 Мәдениет саласындағы қызмет 116774

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 116774
003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 116774

2 Спорт 8797
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру және спорт бөлімі 8797

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

3609

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 360
005 Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту 2109
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1977
007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама 

командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына 
қатысуы

742

3 Ақпараттық кеңiстiк 81761
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 68096

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 58591
007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 9505

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 13665
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13665

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

52035

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 21959
001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
8581

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 295
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 

шығыстары  
13083

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 30076
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік 

сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
19696

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9830
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 

шығыстары  
150

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

20696

1 Ауыл шаруашылығы 13720
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария бөлімі 13720

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

10966

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 310
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 702
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1442
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 300

6 Жер қатынастары 2981
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы 

бөлімі
2981

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2981
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау және жер 

қатынастары саласындағы басқа да  қызметтер
3995

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 3995
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3995

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 19827
2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 19827

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 19827
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 

қызметтер
19335

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 492
12 Көлiк және коммуникация 180920

1 Автомобиль көлiгi 128469
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 34064

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

34064

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

94405

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 94405
9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер 52451



8 Шахтинский вестник
18 декабря 2015 года № 50

Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың теңге)

V. Бюджет тапшылығы ( профициті) -28654
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті пайдалану) 28654
Қарыздар түсімі 0
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 28654
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 28654

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 28654
Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
 3 желтоқсандағы XL  сессиясының 

№ 1213/40 шешіміне 
 2 қосымша

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXХII сессиясының

№ 1083/32 шешіміне 
 4 қосымша

Атауы Сомма  
 (мың 
теңге)

Барлығы 1401891
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1188687
Нысаналы даму трансферттері 213204
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1188687
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 157045
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 109884
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбек ақысын арттыруға 47161
Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 810293
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға 607759
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 198591
Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық және паразиттік аурулардың 
табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы 
дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)

3943

Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы 52451
Әлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жо-
лаушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

Облыстың  ветеринария  басқармасы 5000
Агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 5000
Облыстың кәсіпкерлік және туризм  басқармасы 10014
Жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау 10014
Облыстың экономика және қаржы басқармасы 116529
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

116529

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 36984
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жо-
спарын іске асыруға

13227

 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 23757
Қарағанды облысының әкім аппараты 371
Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 371
Нысаналы даму трансферттері: 213204
оның ішінде:
Облыстың  құрылыс басқармасы 213204
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске асыру

213204

2015  жылға арналған облыстық бюджеттен берiлетiн 
нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер

 Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
 3 желтоқсандағы XL сессиясының 

№ 1213/40 шешіміне 
 3 қосымша 

                                  Қалалық мәслихаттың
2014 жылғы  23 желтоқсандағы

XXXII  сессиясының  №1083/ 32 шешіміне 
 5 қосымша

Атауы Сомма  
 (мың 
теңге)

Барлығы 1401891
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1188687
Нысаналы даму трансферттері 213204
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1188687
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру  бөлімі 253263
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 109884
Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбек ақысын арттыруға 47161
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

96218

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

863444

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына 607759
Әлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жола-
ушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық және паразиттік аурулардың 
табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық және паразиттік аурулардың ошақтарындағы 
дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)

3943

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 198591
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

700

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 5240
Агроөнеркәсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 5000
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

240

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 41205
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспа-
рын іске асыруға

13227

 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-шараларды өткізуге 23757
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

4221

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 10414
Жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық ставканы субсидиялау 10014
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

400

Шахтинск қаласының мәслихат аппараты 162

2015  жылға арналған қалалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне 
нысаналы  трансферттер және бюджеттік кредиттер

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

162

Шахтинск қаласының әкім аппараты 1699
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1328

Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 371
Шахан кентінің әкім аппараты 382
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

382

Долинка кентінің әкім аппараты 333
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

333

Новодолинский кентінің әкім аппараты 337
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

337

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 387
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

387

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 10272
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

10272

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 670
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

670

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, cәулет және қала құрылысы  бөлімі 441
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

441

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 328
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

328

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру және спорт бөлімі 110
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып табылмайтын жұмыскерлерінің, сондай-ақ 
жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік қазыналық кәсіпорындардың жұмыскерлеріне  
еңбекақы төлеу жүйесінің жаңа моделі бойынша еңбекақы төлеуге  және олардың лауазымдық 
айлықақыларына ерекше еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

110

Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 213204
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрлыс бөлімі 213204
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде бюджеттік 
инвестициялық жобаларды іске асыруға

213204

2015 жылға арналған Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар 
бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
              Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                     Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 53083

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 23337
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа 

органдар
23337

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 23337
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
22937

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13496

3 Елді-мекендерді абаттандыру 13496
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 13496

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 7437
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 6059

12 Көлiк және коммуникация 16250
1 Автомобиль көлiгi 16250

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 16250
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 

жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
16250

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

52451

037 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар 
бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

52451

13 Басқалар 440809
9 Басқалар 440809

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 10014
033 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық 

мөлшерлемені субсидиялау
10014

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 19000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 19000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 213204
085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 213204

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

198591

044 Моноқалаларда ағымдағы жайластыру 198591
14 Борышқа қызмет көрсету 6

1 Борышқа қызмет көрсету 6
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 6

021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар 
мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 

6

15 Трансферттер 868
1 Трансферттер 868

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 868
006 Нысаналы пайдаланылмаған  (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 868

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 14288
қаржылық активтерді алу 14288

13 Басқалар 14288
9 Басқалар 14288

492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жола-
ушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

14288

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 14288

2015 жылға арналған Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар 
бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                      Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 54118

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 32487
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа 

органдар
32487

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 32487
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
31023

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1464
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 7476

3 Елді-мекендерді абаттандыру 7476
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 7476

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5542
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1282

12 Көлiк және коммуникация 14155
1 Автомобиль көлiгi 14155

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 14155
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 

жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
14155

 Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
 3 желтоқсандағы XL  сессиясының 

№ 1213/40 шешіміне 
 4  қосымша 
 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы

23 желтоқсандағы XXXII сессиясының 
  № 1083/32 шешіміне
 6 қосымша 

 Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
 3 желтоқсандағы XL  сессиясының 

№ 1213/40 шешіміне 
5 қосымша 

 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының

  № 1083/32 шешіміне
 7 қосымша 

2015  жылға арналған Новодолинский кентінде 
іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
              Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                     Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 42692

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 22237
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа 

органдар
22237

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 22237
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
21837

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 16796

3 Елді-мекендерді абаттандыру 16796
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 16796

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3800
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 12996

12 Көлiк және коммуникация 3659
1 Автомобиль көлiгi 3659

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты 3659
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 

жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
3659

 Қалалық мәслихаттың 2015 жылғы
 3 желтоқсандағы XL сессиясының 

№ 1213/40 шешіміне 
 6 қосымша 
 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы

23 желтоқсандағы XXXII сессиясының 
  № 1083/32 шешіміне
 8 қосымша 



9Шахтинский вестник
18 декабря 2015 года № 50

Решение 
XL сессии шахтинского городского маслихата V созыва 

от 3 декабря 2015 года                                                № 1213/40 
О внесении изменений в решение
XXXII сессии Шахтинского городского
маслихата от 23 декабря 2014 года
№1083/32 «О городском бюджете
на 2015 - 2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Ка-

захстан от 23 января 2001года  «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», 
городской маслихат  РешиЛ: 

1. Внести в решение XXXII  сессии Шахтинского городского маслихата от 23 декабря 2014 года  №1083/32  «О 
городском бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных 
актов за № 2914, опубликовано в информационно - правовой системе «Әділет» от 23 января 2015 года, в газете 
«Шахтинский вестник» №6 от 13 февраля 2015 года) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить городской бюджет на 2015 - 2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе 

на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 240 709 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 977 459 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 345 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 22 051 тысяча тенге;
поступлениям трансфертов – 3 222 854 тысячи bтенге;
2) затраты – 4 255 075 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге; 
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 14 288 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 14 288 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 28 654 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28 654 тысячи тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 28 654 тысячи тенге.»;
2) приложения 1,4,5,6,7,8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6 

к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

А. Сатова, председатель сессии, секретарь маслихата
«СОГЛАСОВАНО»
Л.Буравко, руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и финансов города Шах-

тинска»

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за № 3537  от  07.12.2015 
года. 

Городской бюджет на 2015 год
Категория                                                 
      Класс
             Подкласс

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
I. ДОХОДЫ 4240709

1 Налоговые поступления 977459
01 Подоходный налог 227817

2 Индивидуальный подоходный налог 227817
03 Социальный налог 156050

1 Социальный налог 156050
04 Налоги на собственность 499860

1 Налоги на имущество 64718
3 Земельный налог 358194
4 Налог на транспортные средства 76912
5 Единый земельный налог 36

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 80936
2 Акцизы 3229
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 33243
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 43269
5 Налог на игорный бизнес 1195

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

12796

1 Государственная пошлина 12796
2 Неналоговые поступления 18345

01 Доходы от государственной собственности 12028
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 47
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 11981

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

17

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

17

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

373

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

373

06 Прочие неналоговые поступления 5927
1 Прочие неналоговые поступления 5927

3 Поступления  от продажи основного капитала 22051
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 2053

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями 2053
03 Продажа земли и нематериальных активов 19998

1 Продажа земли 16058
2 Продажа нематериальных активов 3940

4 Поступления трансфертов 3222854
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 3222854

2 Трансферты из областного бюджета 3222854

Приложение 1
к  решению XL сессии городского

маслихата от 3 декабря 2015 года  № 1213/40
 

Приложение 1
к  решению XXXII  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2014 года № 1083/32

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
             Администратор бюджетных программ
                    Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 4255075

01 Государственные услуги общего характера 316868
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
195784

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 19941
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) 19436
003 Капитальные расходы государственного органа 505

122 Аппарат акима района (города областного значения) 97782
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 93843
003 Капитальные расходы государственного органа 3939

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 78061
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, 

поселка, села, сельского округа
75797

022 Капитальные расходы государственного органа 2264
2 Финансовая  деятельность 11168

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 11168
003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2454
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятель-

ность и регулирование споров, связанных с этим
2214

028 Приобретение имущества в коммунальную собственность 6500
5 Планирование и статистическая деятельность 35

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 35
061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и концессии, про-

ведение оценки реализации бюджетных инвестиций
35

9 Прочие государственные услуги общего характера 109881
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) 22822

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

22366

007 Капитальные расходы государственного органа 456
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 34353

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития эко-
номической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления 
коммунальной собственностью района (города областного значения)

33330

015 Капитальные расходы государственного органа 1023
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города област-

ного значения)
18268

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных от-
ношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне

18053

003 Капитальные расходы государственного органа 215
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 

дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
34438

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

34027

013 Капитальные расходы государственного органа 411
02 Оборона 6951

1 Военные нужды 6753
122 Аппарат акима района (города областного значения) 6753

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 6753
2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 198

122 Аппарат акима района (города областного значения) 198

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города об-
ластного значения)

99

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

99

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

9830

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 9830
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных 

дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
9830

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 9830
04 Образование 1925523

1 Дошкольное воспитание и обучение 454122
464 Отдел образования района (города областного значения) 454122

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 25310
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях об-

разования
428812

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1348823
464 Отдел образования района (города областного значения) 1348823

003 Общеобразовательное обучение 1182307
006 Дополнительное образование для детей 166516

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 28340
464 Отдел образования района (города областного значения) 28340

018 Организация профессионального обучения 28340
9 Прочие услуги в области образования 94238

464 Отдел образования района (города областного значения) 94238
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования 13976
005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных 

учреждений образования района (города областного значения)
31049

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного 
(городского) масштаба

550

012 Капитальные расходы государственного органа 400
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-

сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
34137

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удо-
черившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

299

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 13136
068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 691

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 240026
2 Социальная помощь 189557

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 186204
002 Программа занятости 11442
005 Государственная адресная социальная помощь 1179
006 Оказание жилищной помощи 5500
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных 

представительных органов
34224

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому 906
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 48857
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 1844
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и 

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

58352

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 360
052 Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отече-

ственной войне
23540

464 Отдел образования района (города областного значения) 3353
008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной 

формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по 
решению местных представительных органов

3353

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 50469
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 50469

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

37501

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат 618
021 Капитальные расходы государственного органа 4864
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни 

инвалидов
7486

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 833384
1 Жилищное хозяйство 5466

467 Отдел строительства района (города областного значения) 5466
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного 

фонда
4466

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

1000

2 Коммунальное хозяйство 683556
467 Отдел строительства района (города областного значения) 5115

005 Развитие коммунального хозяйства 706
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 4409

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

678441

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 627514
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 50927

3 Благоустройство населенных пунктов 144362
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 37768

008 Освещение улиц населенных пунктов 16779
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 20337

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

106594

015 Освещение улиц в населенных пунктах 30000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 25589
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 536
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 50469

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 259367
1 Деятельность в области культуры 116774

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 116774
003 Поддержка культурно-досуговой работы 116774

2 Спорт 8797
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 8797

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

3609

004 Капитальные расходы государственного органа 360
005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 2109
006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне 1977
007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по 

различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
742

3 Информационное пространство 81761
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 68096

006 Функционирование районных (городских) библиотек 58591
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 9505

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 13665
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 13665

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства 52035
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 21959

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

8581

010 Капитальные расходы государственного органа 295
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 13083

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 30076
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, 

укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
19696

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9830
006 Капитальные расходы государственного органа 400
032 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреждений и организаций 150

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

20696

1 Сельское хозяйство 13720
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 13720

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии 10966
003 Капитальные расходы государственного органа 310
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 702
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1442
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 300

6 Земельные отношения 2981
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города област-

ного значения)
2981

007 Организация работ по зонированию земель 2981
9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны окружа-

ющей среды и земельных отношений
3995

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 3995
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3995

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 19827
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 19827

467 Отдел строительства района (города областного значения) 19827
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строи-

тельства
19335

017 Капитальные расходы государственного органа 492
12 Транспорт и коммуникации 180920

1 Автомобильный транспорт 128469
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 34064

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

34064

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

94405

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 94405
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

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

52451

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), 
пригородным и внутрирайонным сообщениям 

52451

13 Прочие 440809
9 Прочие 440809

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) 10014
033 Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в моногородах 10014

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 19000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 19000

467 Отдел строительства района (города областного значения) 213204
085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах 213204



Наименование Сумма  
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1401891
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1188687
Целевые трансферты на развитие 213204
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1188687
в том числе:
Управление образования области 157045
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 109884
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 47161
Управление энергетики и коммунального хозяйства области 810293
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 607759
На жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство 198591
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации 
на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекци-
онных и паразитарных заболеваний)

3943

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 52451
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным 
и внутрирайонным сообщениям

52451

Управление ветеринарии области 5000
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 5000
Управление предпринимательства и туризма области 10014
На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов 10014
Управление экономики и финансов области 116529
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

116529

Управление координации занятости и социальных  программ области 36984
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 13227
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне 23757
Аппарат акима Карагандинской области 371
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 371
Целевые трансферты на развитие: 213204
в том числе:
Управление строительства области 213204
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 
2012-2020 годы

213204

10 Шахтинский вестник
18 декабря 2015 года № 50

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

198591

044 Текущее обустройство моногородов 198591
14 Обслуживание долга 6

1 Обслуживание долга 6
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 6

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

6

15 Трансферты 868
1 Трансферты 868

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 868
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 868

III.Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 14288
приобретение финансовых активов 14288

13 Прочие 14288
9 Прочие 14288

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

14288

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 14288

Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -28654
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 28654
Поступление займов 0
Погашение займов                 0

8 Используемые  остатки бюджетных средств 28654
01 Остатки бюджетных средств 28654

1 Свободные остатки бюджетных средств 28654

Приложение 2
к  решению XL  сессии городского

 маслихата от 3 декабря 2015 года  № 1213/40
 

                                  Приложение 4
к  решению XXXII сессии городского

маслихата от  23 декабря 2014 года №  1083/32
 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты  из областного бюджета 
на 2015 год

Наименование Сумма  
 (тысяч 
тенге)

Всего 1401891
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1188687
Целевые трансферты на развитие 213204
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1188687
в том числе:
Отдел образования района (города областного значения) 253263
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 109884
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 47161
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

96218

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

863444

На жилищно-коммунальное хозяйство 607759
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным 
и внутрирайонным сообщениям

52451

На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации 
на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекци-
онных и паразитарных заболеваний)

3943

На жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство 198591
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

700

Отдел ветеринарии района (города областного значения) 5240
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 5000
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

240

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 41205
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 13227
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне 23757
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

4221

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) 10414
На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов 10014
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

400

Аппарат маслихата города Шахтинска 162
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

162

Аппарат акима города Шахтинска 1699
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1328

На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 371
Аппарат акима поселка Шахан 382
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

382

Аппарат акима поселка  Долинка 333

Приложение 3
к  решению XL сессии городского

                                                                                                                маслихата от 3 декабря 2015 года  № 1213/40  
 

                                  Приложение 5
к  решению XXXII сессии городского

маслихата от  23 декабря 2014 года №  1083/32
 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты  
администраторам бюджетных программ города на 2015 год

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

333

Аппарат акима поселка Новодолинский 337
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

337

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 387
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

387

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 10272
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

10272

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 670
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые 
условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся госу-
дарственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых 
из местных бюджетов

670

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) 441
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

441

Отдел строительства района (города областного значения) 328
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

328

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 110
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государ-
ственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных 
казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

110

Целевые трансферты на развитие: 213204
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения) 213204
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 
2012-2020 годы

213204

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
               Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 53083

01 Государственные услуги общего характера 23337
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
23337

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

23337

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

22937

022 Капитальные расходы государственного органа 400
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 13496

3 Благоустройство населенных пунктов 13496
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 

округа
13496

008 Освещение улиц населенных пунктов 7437
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 6059

12 Транспорт и коммуникации 16250
1 Автомобильный транспорт 16250

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

16250

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

16250

Приложение 4
к  решению XL сессии городского

                                                                               маслихата от  3 декабря 2015 года  № 1213/40 
 

                                  Приложение 6
к  решению XXXII сессии городского

маслихата от  23 декабря 2014 года №  1083/32
 

Расходы по бюджетным программам, реализуемым в поселке Шахан
на 2015 год

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
               Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 54118

01 Государственные услуги общего характера 32487
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
32487

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 32487
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, 

поселка, села, сельского округа
31023

022 Капитальные расходы государственного органа 1464
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 7476

3 Благоустройство населенных пунктов 7476
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 7476

008 Освещение улиц населенных пунктов 5542
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 1282

12 Транспорт и коммуникации 14155
1 Автомобильный транспорт 14155

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа 14155
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, 

поселках, селах, сельских округах
14155

Приложение 5
к  решению XL  сессии городского
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                                  Приложение 7
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Расходы по бюджетным программам, реализуемым 
в поселке Долинка на 2015  год

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
               Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 42692

01 Государственные услуги общего характера 22237
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
22237

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

22237

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

21837

022 Капитальные расходы государственного органа 400
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 16796

3 Благоустройство населенных пунктов 16796
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского 

округа
16796

008 Освещение улиц населенных пунктов 3800
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 12996

12 Транспорт и коммуникации 3659
1 Автомобильный транспорт 3659

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

3659

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

3659

Приложение 6
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Расходы по бюджетным программам, реализуемым 
в поселке Новодолинский на 2015 год



Астропрогноз   
с 18 по 24 декАбря

ОВЕН 
Сумеете в обход решить вопросы, которые 

невозможно уладить прямым путем. Возмож-
ны неожиданные мероприятия, в которые вас 
втянут друзья, увлеченные чем-то новым - 
экспериментируйте, но не рискуйте деньгами.

ТЕЛЕЦ 
Вы и ваш дом будете притягивать многих 

людей. Используйте это на благо своим пла-
нам, но оградите себя от влияния тех, кто за-
видует вашему благополучию. Можно попро-
бовать восстановить связи, увлечения, по ко-
торым вы соскучились.

БЛИЗНЕЦЫ 
Начальство будет настроено благожелатель-

но. Не тяните с решениями, если перед вами 
открываются интересные возможности. Делай-
те всё своевременно. Если затеваете что-то важ-
ное, то расчитывайте только на свои средства.

РАК 
Подходящее время, чтобы обновить имидж 

или оплатить курс массажа, косметических 
процедур. В личных отношениях избегайте 
капризов и давления. Семейная жизнь потре-
бует нетривиальных подходов. 

ЛЕВ 
Для многих вы будете светом в окошке, 

надеждой и опорой. Многие вещи вы сможе-
те предвидеть в силу обострившейся интуи-
ции. Делайте для близких маленькие чудеса. 
Они их ждут.

ДЕВА 
Радуйтесь моменту, если у вас что-то легко 

получается. Больше совещайтесь с партнера-
ми. Не отказывайтесь принять участие в новом 
деле. То, что сейчас появляется в виде увлече-
ния, через время может стать новой работой.

ВЕСЫ 
Жизнь полна чудес и предзнаменований. 

Вы можете сплотить вокруг себя людей, чтобы 
попробовать себя в новом деле. Многое удаст-
ся сделать легко. Не исчезайте надолго, что-
бы о вас не забыли.

СКОРПИОН 
Любовь и флирт могут нарушить равнове-

сие вашей жизни. Вы преуспеете больше, если 
проявите терпение и позволите вещам разви-
ваться своим путем. Самые ценные идеи пока 
держите в тайне.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь заранее нагрузить себя рабо-

той, которая не даст другим претендовать на 
ваше время. Неделя удачна для ремонтных 
работ в доме, особенно на кухне или в ванной. 
В выходные отдохните на природе.

КОЗЕРОГ 
Неделя удачна для новых и необычных дел. 

Вам не следует надолго оставлять основную 
работу. Неделя готовит много сюрпризов. По-
пробуйте сделать то, что вы давно хотели, не 
повторяя старых ошибок. Чередуйте работу с 
удовольствиями.

ВОДОЛЕЙ 
От вас исходит много идей. Записывайте, 

собирайте информацию, ищите единомышлен-
ников. Неделя удачная для поездок, приоб-
щения к чужой культуре, новых знакомств. 

РЫБЫ 
Самые интересные события будут проис-

ходить вдали от дома. Если вас втягивают 
в тайные схемы сотрудничества или отно-
шений, лучше откажитесь. Ваша популяр-
ность растет. Не упускайте открывающихся 
возможностей.
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метеопрогноз

Осадки

Поздравляем!

декабрь

Совет ветеранов войны и труда г.Шахтинска поздравляет 
с Днем рождения тружеников тыла, родившихся в декабре:

Желаем счастья и здоровья 
На много дней и много лет, 
И пусть житейские ненастья 
В душе не оставляют след!

с 90-летием
Хохлачеву Раису Михайловну

с 89-летием 
Шендру Марию Григорьевну 

Зинченко Валентину Федоровну
с 87-летием

Бондаренко Надежду Трофимовну 
Петровых Прасковью Николаевну 

Стежко Зинаиду Васильевну 
Ямлиханову Лидию

с 86-летием
Бензак Нину Юльяновну 

Никитину Марию Степановну 

Устинову Галину Дмитриевну
с 85-летием

Носенко Николая Никифоровича 
Юшкову Екатерину Павловну

с 80-летием
Гафиеву Мунибу

Соскевич Валентину Ефимовну
Сабирова Рината Хакимзяновича

Уважаемая Великадия Юзефовна!

Коллектив Управления госдоходов по г.Шахтинску

Руководство Управления государственных доходов  по городу Шах-
тинску сердечно благодарит Вас за многолетний добросовестный  
труд. В нашем  коллективе    искренне  ценят  Ваш опыт  и знания,  
добросовестность и ответственность. Главный  специалист управ-
ления В. Белуха  -  хороший  пример для молодых сотрудников.

С выходом на заслуженный отдых желаем Вам сохранять бо-
дрость духа, энергию, позитивный настрой. Пусть  этот этап  Ва-
шей  жизни  принесет  новые  впечатления, появится больше времени 
для  общения с   родными и близкими. Пусть дом Ваш всегда  будет  
согрет  любовью и теплом. Счастья  Вам и здоровья!

В Степногорске про-
шел республиканский 
турнир по боксу сре-
ди юношей 2002-03 го-
дов рождения. Поме-
риться силой на ринге 
и разыграть комплекты 
наград съехались ко-
манды практически со 
всех регионов страны. 
В спортивную дружину 
от нашего шахтерского 
края вошел воспитан-
ник шахтинского ДЮЦ 
С.Аккалыков.  Пригла-
шение в команду от тре-
нера юношеской сбор-
ной Карагандинской об-
ласти Сабиржан получил 
после серии убедитель-
ных побед на соревнова-
ниях республиканского 
уровня. 

Доверие карагандин-
ского наставника юный 
боксер оправдал. Четы-
ре боя – четыре победы, 
и в результате – титул чемпиона соревнований. 
Сабиржан стал единственным представителем 
карагандинской сборной, поднявшимся на выс-
шую ступень пьедестала почета. Так что команд-

ный дебют получился весьма успешным и, надо 
полагать, теперь ученика Александра Насибулина 
будут чаще приглашать в состав областной сбор-
ной. Такие надежные спортсмены там нужны!

Соб.инф.

Спорт

Доверие оправдал

Завершился  областной 
смотр-конкурс на  звание «Луч-
шая клубная организация Кара-
гандинской области». Судейская 
комиссия  побывала в каждом 
учреждении культуры области 
и оценила  материальную осна-
щенность, уровень деятельности 
кружков и любительских объеди-
нений.  А в завершение провер-

ки дала  оценку  показательным 
выступлениям, которые должны 
были продемонстрировать  кре-
ативность и инновационность  
культработников.

Дворец культуры горня-
ков Шахтинска с  этой зада-
чей  справился  весьма успеш-
но. Члены комиссии и  зрители 
высоко оценили  необычный  

фестиваль «Диалог культур» с 
участием всех этнообъедине-
ний ДКГ.  Шахтинск занял тре-
тье место в номинации «Лучший  
городской Дворец культуры, 
культурно-досуговый центр»,  
уступив  пальму первенства  
своим коллегам  из Караганды 
и Жезказгана.

Соб.инф.

Культура

ДКГ - в числе призеров


