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Құрметті жерлестер!
Бүгін Ауғанстан жерінен кеңес 

əскерлерінің шығарылғанына 26 жыл 
толып отыр. 

Бұл күн – бір жағынан əскери боры-
шын Ауған жерінде өтеген азаматтар 
үшін мереке болса, екіншіден, соғыста 
құрбан болған қаруластарын еске алу күні. 
Бұл соғысқа қатысқан 22 мың Қазақстан 
жастары Ауған жерінде қаза болды. 
Осындай батырлық пен қаһармандық 
көрсетіп, жанын қиған жауынгерлер ру-
хына тағзым ете отырып, қайсар ұл-қыз 
тəрбиелеген ақ жаулықты аналардың, 
асқар таудай əкелердің алдында бас иеміз. 

Ауған жерінде болған соғыс өмірдің ау-
ыр естелігі. Осындай ауыр соғыс ешқашан 
қайталанбасын, аспанымыз əрқашан 
ашық болсын.

Ауған соғысы ардагерлеріне, олардың 
отбасыларына, ер-азаматтарынан, 
ұлдарынан айырылған аналарға шын 
жүректен зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық 
аспан, мемлекетімізде тыныштық пен 
бейбітшілік болсын деп тілейміз.

Уважаемые земляки!
В этом году мы отмечаем 26 годов-

щину вывода советских войск из Афгани-
стана. 15 февраля 1989 года территорию 
этой страны покинул последний совет-
ский солдат.

Начавшись в 1979 году с «ввода ограни-
ченного контингента военнослужащих», 
война год от года набирала обороты. За 
долгие десять лет  в ней приняли участие 
более полумиллиона советских граждан, в 
том числе 166 призывников Шахтинского 
городского военкомата. 

Зачастую идя на войну добровольца-
ми ради оказания интернациональной по-
мощи братскому афганскому народу, они 
стали  людьми особой закалки, им сужде-
но было познать, что значит, рискуя сво-
ей жизнью, выносить раненого товарища 
из-под обстрела, все радости и тяготы 
военных будней.

Большинство из тех, кто уходил на 
войну неокрепшими юнцами, возвраща-
лись домой к матерям в орденах и меда-
лях, но были и те, кому не суждено было 
вернуться. Боль от их утраты не прошла 
до сих пор. Наш город помнит и чтит 
имена павших героев. Шахтинский тех-
нологический колледж носит имя Арту-
ра Мазукаева, одна из улиц Шахана - имя 
Владимира Кондрашина, а именем Юрия 
Андрейкина названа улица в поселке До-
линка.

Поклон до земли всем солдатам, сер-
жантам и офицерам,  сражавшимся в 
Афганистане, тем, кто выполнил свой 
долг перед товарищами, семьёй, Родиной 
и всем человечеством.

Дорогие ветераны войны в Афганиста-
не! Мужество и доблесть, проявленные 
вами на этой войне, будут служить при-
мером ещё не одному поколению защитни-
ков Отечества. Воспитание в молодежи 
патриотизма, любви к Родине невозмож-
но без обращения к нашему прошлому, ещё 
одну славную страницу в котором вписали 
воины-афганцы. 

Мы преклоняемся перед вашей стой-
костью. Желаем всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и чистого 
неба над головой!

А.Аглиулин, аким 
города Шахтинска

А.Сатова, секретарь 
городского маслихата 

9 февраля акимат Карагандин-
ской области, АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и профсоюзы заключи-
ли трехсторонний меморандум о 
взаимном сотрудничестве по во-
просам стабилизации производ-
ственных процессов, обеспечения 
трудовых прав и трудоустройства 
работников. Документ принят на 
случай негативной ситуации на 
рынке.

Аким области Нурмухамбет 
Абдибеков заявил о том, что до-

стигнута договоренность о выпла-
те заработной платы работникам 
«АрселорМиттал Темиртау» в сто-
процентном объеме до 17 февра-
ля 2015 года.

Ранее компания распространи-
ла официальное заявление о том, 
что временно снизила заработные 
платы иностранным специалистам 
на 50%, местным - на 25% из-за 
сложного финансового положения 
предприятия. Кроме того, компа-
ния отложила увеличение тариф-

ных ставок и должностных окладов 
работников компании на процент 
инфляции - до улучшения финан-
совой ситуации.

На приказ АО «АрселорМит-
тал Темиртау» государственным 
инспектором труда было внесено 
предписание об устранении нару-
шений требований трудового за-
конодательства РК. Кроме того, на 
компанию наложен администра-
тивный штраф в размере 300 МРП, 
что составляет 594,6 тыс. тенге.

Актуально

Достигнута договоренность

Правительство

Меры экономической политики

С докладами о результатах работы выступи-
ли заместители Премьер-Министра Б.Сагинтаев, 
Б.Сапарбаев, ряд министров и акимов областей.

В своем выступлении Глава государства под-
черкнул, что в нынешних условиях стране требуется 
адаптироваться к новым реалиям, для чего необхо-
димы оперативные меры как экономического, так и 
законодательного характера. В этой связи Президент 
Казахстана поставил перед Правительством, Нацио-
нальным банком и акимами ряд задач. Нурсултан На-
зарбаев обратил внимание, что программа «Нұрлы 
жол» является эффективным антикризисным инстру-
ментом, привлекающим инвестиции и создающим 
новые рабочие места.

- В 2015-2017 годах из Национального фонда  вы-
деляется около 500 млрд тенге, в том числе 180 млрд 
тенге будет использовано в этом году, - сказал Нур-
султан Назарбаев. Кроме того, расширятся меры 
поддержки, дополнив программу «Нұрлы жол» новы-
ми антикризисными мерами. Среди них - поддерж-
ка отечественного машиностроения и экспортеров, 
подведение инфраструктуры для предприятий мало-
го и среднего бизнеса, увеличение государственной 
поддержки АПК, меры по защите внутреннего рынка 
и другие направления. Правительство должно соз-
дать резерв для принятия срочных оперативных мер 
в объеме 250 млрд тенге.

Кроме того, Президент Казахстана назвал оптими-
зацию бюджетных расходов одним из ключевых эле-
ментов антикризисных мер, поручив  Правительству 
сократить расходы республиканского бюджета на 2015 
год на 700 млрд тенге, или на 10% от общего объема 
расходов. При этом не должны быть затронуты соци-
альные обязательства государства перед народом. 

Глава государства отметил, что национальными 
управляющими холдингами также разработаны ме-
ры по сокращению текущих расходов. За этим будут 
контроль и строгий спрос. В целом, согласно докла-
ду Правительства, экономия Министерств, ведомств, 
холдингов и местных исполнительных органов соста-
вит 4 млрд долларов.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что по каждо-
му региону должны быть разработаны программы со-
действия занятости. Также отмечена необходимость 
сохранения «Дорожной карты занятости-2020», до-
казавшей свою эффективность. Глава государства 
обратил внимание на важность работы по заблаго-
временному решению трудовых споров. В этой связи 
акимам поручено заключить меморандумы о сотруд-
ничестве с крупными предприятиями и решить во-
прос трудоустройства высвобождаемых работников.

В 2015 году будет продолжена реализация проек-
тов Карты индустриализации, в рамках которой пла-
нируется ввод порядка 75 проектов на сумму более 
600 млрд тенге с созданием свыше 7,5 тыс. постоян-
ных рабочих мест. Правительством принят план ме-
роприятий по поддержке промышленных предпри-

ятий на 2015 год.
- Мы используем кризис  для создания совре-

менной инфраструктуры, ввода многомиллиардных 
активов. Все необходимые инструменты поддерж-
ки государство предоставляет, - сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев напомнил, что в рамках ре-
ализации программы «Нұрлы жол» имеются большие 
возможности по загрузке отечественных производи-
телей строительных материалов.

- Необходимо возобновить практику проведения 
форумов по казахстанскому содержанию с заключе-
нием соответствующих меморандумов. Запустим ак-
цию «Сделано в Казахстане», чтобы во всех торговых 
сетях появились секции отечественных товаров. Об-
ратимся ко всем гражданам в этой сложной ситуации 
быть патриотами и покупать казахстанскую продук-
цию, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана обратил внимание, что на 
фоне ослабления российского рубля и нарастающе-
го давления российских товаров наносится ущерб 
отечественным производителям.

- Это ничего общего не имеет с Евразийским эко-
номическим союзом.  Мировой рыночной экономике, 
частью которой мы являемся, свойственны такие ко-
лебания. Это временная ситуация, решение которой 
будет найдено. Сокращение спроса в России - стимул 
для усиления работы по диверсификации казахстан-
ского экспорта. Кроме того, подешевевшие энергоре-
сурсы, комплектующие и запасные части – это благо 
для других секторов. Надо использовать эту возмож-
ность для роста обрабатывающей промышленности, 
- сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что с учетом новых 
реалий в мировой экономике ключевым направлением 
является развитие переработки сельхозпродукции и 
пищевой промышленности. В этом контексте Прави-
тельству поручено продолжить работу по финансо-
вому оздоровлению субъектов АПК, начатую в 2013 г. 
и охватившую 292 предприятия с общей суммой за-
долженности 313 млрд тенге. С учетом большого ин-
тереса ее объем будет расширен до 500 млрд тенге.

Нурсултан Назарбаев отметил беспрецедентные ус-
ловия для развития бизнеса, в том числе полную отмену 
плановых проверок, сокращение различных разрешений.

- Предпринимательский сектор на текущий год бу-
дет обеспечен необходимыми финансовыми ресур-
сами. В то же время падение цен на нефть приводит 
к снижению стоимости нефтепродуктов, что окажет 
положительное влияние на многие отрасли экономи-
ки и покупательскую способность населения. Должны 
снижаться стоимость транспортных расходов, себе-
стоимость продукции АПК, цены на регулируемые ви-
ды ГСМ для конечных потребителей, - сказал Прези-
дент Казахстана.

В качестве приоритетной задачи Национального 
банка Глава государства назвал обеспечение финан-
совой стабильности в условиях низких цен на нефть 
и замедления экономического роста.

- На всех уровнях управления, от Администрации 
Президента до районных акиматов, нацкомпаний, 
нужно рассмотреть возможность сокращения рас-
ходов. Сегодня от исполнительной власти граждане 
ждут конкретной и эффективной работы. Требуется 
освоить средства, создавать рабочие места или, в 
противном случае, самому освободить место, - ска-
зал Президент Казахстана.

В завершение Президент Казахстана отметил, что 
наша страна располагает всеми необходимыми ре-
сурсами, достаточными для того, чтобы благополуч-
но преодолеть текущие сложности.

11 февраля в Акорде состоялось 
расширенное заседание Правитель-
ства РК под председательством  Гла-
вы государства Н.А.Назарбаева. На 
заседании были определены кон-
кретные меры экономической по-
литики на текущий год и средне-
срочную перспективу.
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6  февраля разом  по всей 
стране прошли торже-
ственные мероприятия, 
посвященные открытию 
года Ассамблеи народа 
Казахстана. В нашем го-
роде торжества по случаю 
20-летия АНК  начались с 
фестиваля, без преувели-
чения ставшего первой 
яркой страницей в юби-
лейной летописи празд-
нования этого значимого 
события.

За два десятилетия АНК прошла 
большой путь развития от консуль-
тативно-совещательного органа при 
Президенте Республики Казахстан до 
полноправного субъекта политической 
системы страны, статус кото-
рого определен Конституци-
ей и Законом «Об Ассамблее 
народа Казахстана». Все эти 
годы уникальный институт, с 
одной стороны, содействовал 
формированию казахстанской 
идентичности, с другой - бе-
режно сохранял истоки и са-
мобытность всех этносов моло-
дой республики. В результате, 
созданная модель националь-
ной системы, которую можно 
определить словами «в много-
образии – единство и сила», по-
зволила Казахстану избежать 
междоусобицы и начать свое 
поступательное развитие. 

Не случайно аким Шахтин-
ска Александр Аглиулин в сво-
ем приветственном слове к об-
щественности города назвал Ассам-
блею народа Казахстана важнейшим 
инструментом в сфере межэтнических 
отношений, сам факт появления кото-

рой стал для некоренных народностей 
гарантом сохранения и дальнейшего 
развития их национальной культуры, 
традиций, языка. 

О том, что инициатива создания 
подобного государственного инсти-
тута исходила от Президента страны 
Н.Назарбаева, собравшимся напомни-
ла Х.Расулова. Участница I сессии АНК 
поделилась с высокой трибуны воспо-
минаниями о том событии, когда закла-
дывались основы деятельности Ассам-
блеи народа Казахстана. А также при-
звала земляков поддерживать усилия 
Главы государства, направленные на 
укрепление мира, стабильности, меж-
национального и межконфессиональ-
ного согласия.  

Насколько важны эти ценности в 
период нынешних геополитических 
потрясений подчеркнули выступив-
шие следом представители разных 
национальностей. Участница тата-
ро-башкирского национально-куль-
турного центра В.Сахипова отметила 
стремление Казахстана к углублению 
диалога наций, чему свидетельство- 
неоднократное проведение Съезда 

лидеров мировых и традиционных 
религий. Руководитель корейского 
НКЦ Т.Ким напомнила о трагедии соб-

ственного народа – в годы политиче-
ских репрессий свыше двухсот тысяч 
корейцев были высланы с Дальнего 
Востока в Казахстан и Узбекистан. И 
лишь сострадание и всемерная под-
держка казахского народа не дали 
переселенцам сгинуть, а помогли про-
расти новыми поколениями на прежде 
чужой земле. Солидарен с ней был 
и представитель чечено-ингушской 
диаспоры Х.Муступаев, который про-
никновенно заметил, что не так много 
на земле мест, где встретишь чистое 
небо дружбы без конфликтов и войн. 

Беречь межнациональное един-
ство призвала молодое поколение го-
рожан депутат городского маслихата 
С.Суханова. Молодежь же, в свою оче-
редь, дружно скандировала речевки 
о единении и мире, в знак готовности 
подхватить лучшие традиции старше-
го поколения, в том числе касающиеся 
межэтнических отношений. Поддер-
жали праздничный тон мероприятия 
своими выступлениями и творческие 
коллективы Дворца культуры. 

Большую сцену ДКГ украшала в этот 
день специально разработанная к 20-ле-

тию АНК эмблема, 
в которой угады-
ваются и шанырак, 
как символ общего 
дома, и взявшиеся 
за руки представи-
тели более 100 эт-
носов, проживаю-
щих в современном 
Казахстане. В этом 
не сложном набо-
ре изобразитель-
ных средств, тем не 
менее, отражается 
главное объясне-
ние успеха нашей 
молодой республи-
ки - дружба ее мно-
гонационального 
народа. Который на 
собственном опыте 
убедился – только 

единство и уважение друг к другу  по-
зволяют жить в мире, благополучии и 
стабильности. 

О.АнкАлёвА

«Нұрлы жол» -для молодых
За строкой Послания

«Наша молодежь растет в но-
вой, независимой стране». Эта 
цитата из Послания  Нурсултана 
Назарбаева «Нұрлы жол – путь в 
будущее» - не только констата-
ция факта, но и  посыл для моло-
дых, которым   придется строить 
и дальше укреплять свое государ-
ство.  Какие пути для этого видит 
Президент, какие задачи ставит  
перед всем обществом и моло-
дежью в частности,  студентам  
Шахтинского горно-индустриаль-
ного колледжа  рассказали  чле-
ны областной  информационной 
группы:  заместитель руководи-
теля управления  промышленно-
сти  и инновационного развития 
области  Арман Нурмаганбетов и  
заместитель руководителя  управ-
ления  пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог области 
Сабит Оспанов.

Заместитель акима города Са-
ят Бейсембек, предоставляя сло-
во гостям, подчеркнул, что наша 
область  находится в эпицентре  
большинства  проектов  Новой 
экономической политики. А это 
значит, что ее  жителям  придет-
ся внести весомый вклад в раз-
витие экономики государства. И 
начинать, считает Арман Нурма-
ганбетов, предстоит не на пустом 
месте. Позади первая пятилетка 
форсированного  индустриаль-
но-инновационного развития. В 
целом по республике  созданы не-
сколько сотен новых производств,   
69 тысяч  рабочих мест. Произво-
дительность труда выросла на 8 
процентов. А вот начало второй 
пятилетки совпало  с усилени-
ем  геополитического напряже-
ния. И здесь  докладчик высоко 
оценил дальновидность  нашего 
Президента. Упреждая  негатив-

ное влияние международного фи-
нансового кризиса на экономику 
республики, Глава государства   
предложил   идею Новой эконо-
мической политики Казахстана. Ее 
основой  стал План инфраструк-
турного развития, включающий  7 
основополагающих направлений. 
Средства  на  их  реализацию бу-
дут выделены из Национального 
Фонда республики.

По словам Сабита Оспанова, 3 
из 12  республиканских проектов 
направления «Развитие транспор-
тно-логистической инфраструкту-
ры» так или иначе касаются нашей 
области. По замыслу Президента, 
новые автомагистрали  свяжут все  
уголки страны  с центром,  будет 
значительно улучшено состояние  
автодорог местного значения. Уве-
личение грузопотоков, рост тран-
зита  через страну обеспечат новые 
железнодорожные линии. Дороги, 
подчеркнул С.Оспанов,   дадут  тол-
чок   для развития целых регионов. 
Здесь появятся  не только новые 
производства, но и  современная 
социальная инфраструктура. А в 
конечном итоге  – улучшится бла-
госостояние   населения.

Быстро пролетят годы учебы. 
Нынешним   студентам   уже скоро 
предстоит  подтвердить  свою про-
фессиональную состоятельность. 
Благодаря государственной  по-
литике,   шанс найти постоянное 
рабочее место, даже в  условиях 
непростой экономической ситуа-
ции, у них есть.  Гарантия этому  
- реализация Плана инфраструк-
турного развития. И, как подчер-
кнули члены областной информа-
ционной группы,  здесь государ-
ство  вправе рассчитывать на мо-
лодежь. «Нұрлы жол» – это путь в 
их будущее.

в.АнТОнОвА

Новости города
вЗЯТО лУЧШЕЕ
С января текущего года  

цели и задачи, обозначен-
ные Программой развития 
моногородов, отражаются 
в единой Программе «Раз-
витие регионов до 2020  
года». Чтобы избежать ду-
блирования,  лучше скоор-
динировать между собой, 
повысить эффективность 
многих программных до-
кументов, она объединила  
приоритеты сразу  пяти из 
них: «Развитие регионов», 
«Модернизация ЖКХ», «Ақ 
бұлақ», «Доступное жилье», 
«Развитие моногородов». 
По мнению разработчиков, 
это поможет избежать узко-
ведомственных подходов и 
полнее сфокусироваться на 
решении проблем регио-
нальной политики.

На текущий год Шах-
тинскому региону в рамках 
Программы выделены  419 
млн 603 тыс. тенге. Сред-
ства планируется исполь-
зовать на поддержку разви-
тия предпринимательства, 
укрепление социальной и 
инженерной инфраструкту-
ры города. В конечном ито-
ге, это должно помочь ди-
версификации экономики 
региона, повышению уров-
ня жизни населения.

 в пАмЯТь 
О  блОкАднОм 
лЕнингрАдЕ 

71 год назад была сня-
та блокада Ленинграда. 
Как говорили блокадни-
ки, пережиты, выстрада-
ны, преодолены страшные 
«900 дней ада».  Волон-
теры Ресурсного  центра  
п.Новодолинский, органи-
заторы мероприятия «Бло-
кадному Ленинграду посвя-
щается…», демонстрируя 
документальные хроники 
тех лет и читая воспоми-
нания очевидцев, постара-
лись  донести до подрас-
тающего поколения прав-
дивый рассказ о суровых 
испытаниях, выпавших на 
долю ленинградцев.

Для кого-то в этот день, 
быть может, открылись но-
вые страницы той долгой и 
кровопролитной войны. А  
кто-то по-иному взглянул 
на людей военного време-
ни, осознав, чем  им обязан.

С  рАбОЧЕй 
прОфЕССиЕй
На днях в клубе РГУ «Уч-

реждение АК-159/6» по-
селка Долинка прошла це-
ремония вручения сви-
детельств выпускникам 
КГУ«Шахтинский горно–ин-
дустриальный колледж».  
Филиал колледжа, функци-
онирующий на базе учреж-
дения, уже окончили 1060 
человек, получив востребо-
ванные на рынке труда  спе-
циальности токаря, газоэ-
лектросварщика, электро-
монтера, слесаря-ремонт-
ника, слесаря-сантехника, 
фрезеровщика и др. В связи 
с открытием новых произ-
водств на базе филиала № 
40 РГП «Енбек–Караганда» 
появилась потребность  ос-
воения новых профессий. 
С февраля открыты кратко-
срочные курсы по специаль-
ностям «Оператор установки 
стеклопластиковых окон» и 
«Кондитер».

В учреждении отмечают, 
что желающих получить ра-
бочие специальности ста-
новится все больше, отно-
шение к учебному процессу 
ответственней, круг изуча-
емых специальностей все 
обширней. 

Соб.инф

О принимаемых мерах по сдерживанию инфля-
ционных процессов доложили руководитель  отдела 
сельского хозяйства и ветеринарии Д.Абдикаликов 
и исполняющий обязанности руководителя от-
дела предпринимательства и промышленности 
Д.Манамбаев.

Как пояснили докладчики,  ежедневно рабочей 
группой проводится мониторинг цен на социально 
значимые продукты питания. По данным управления 
статистики города, в январе текущего года в сравне-
нии с декабрем 2014-го  в Шахтинске   зафиксирован 
рост цен по четырем наименованиям продуктов – ка-
пуста, картофель,  лук, черный чай,  что обусловлено 
сезонным характером.

Для сдерживания роста цен планируется  регу-
лярное проведение сельскохозяйственных ярмарок. 
Отделом сельского хозяйства уточняется  график их  
проведения  в  первом полугодии.

Кроме того, в рамках принимаемых мер по недо-
пущению необоснованного завышения цен, отделом 
предпринимательства и промышленности города 
проводится маркетинговый анализ, по итогам кото-
рого будут определены  и рекомендованы  местным 
предпринимателям оптовые поставщики социально 
значимых продуктов питания с наиболее выгодными 
условиями для сотрудничества.  Также планируется 
провести работу по привлечению других оптовых по-
ставщиков с целью создания здоровой конкуренции.

Еще один из рычагов сдерживания  цен -  регу-
лярные  акции, которые  проводятся крупными су-
пермаркетами города, когда  реализация товаров 
осуществляется со скидкой от 3% до 7%. 

После того как были заслушаны доклады  повест-
ки  дня, аким города Александр Аглиулин дал ряд 
поручений. «Работа в этом направлении проводится 
большая, но все же мы должны прилагать еще боль-
ше усилий для того, чтобы держать ситуацию под 
контролем»,  - завершая совещание, отметил гра-
доначальник.

совещание

А.САдвАкАСОвА, пресс-секретарь 
аппарата акима г. Шахтинска

 Держать цены
под контролем

В акимате Шахтинска состо-
ялось аппаратное совещание с 
участием первых руководителей 
учреждений города.



Е с т ь 
д а н н ы е , 

что в годы 
Великой Отечествен-
ной войны на фронте 
в разные периоды сра-
жались от 600 тысяч 
до 1 миллиона женщин. 
Став полноправными 
бойцами Красной Армии, 
они овладели почти 
всеми военными специ-
альностями и наравне 
с мужчинами били не-
навистного врага.  

Освободить родную 

землю от фашистских 
оккупантов своим дол-
гом посчитала и Алек-
сандра Шакирова. Вче-
рашняя школьница с 
первых дней войны ста-
ла обивать порог военко-
мата в г.Жердевки, что 
в Воронежской области, 
с просьбой отправки на 
фронт. Наконец, в янва-
ре 1943 года после кра-
ткосрочных курсов до-
броволец прибыла в 183-й 
зенитно-артиллерийский 
полк на 1 Украинский 
фронт.  Два с полови-
ной года А.Шакирова 
была  дальномерщицей. 
Сложно себе предста-
вить, что чувствова-
ла она,  наблюдая в 
оптику пикирующих 
на зенитные орудия 
«юнкерсов», постоянно 
находясь под осколка-
ми снарядов.  

Судьба хранила хра-
брую девушку. Без 
ранений она дошла до 
Варшавы, где и встре-
тила выстраданный в 
тяжелых и кровопро-
литных боях долго-
жданный День Победы. 
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В честь 70-летия 
победы по всей 
стране проходит 
акция по обеспе-
чению ветеранов 
Великой Отече-
ственной войны 
сотовыми телефо-
нами с «тревожной 
кнопкой». Под-
ключение к цен-
тру Обществен-
ного фонда «Ли-
ния жизни» всех 
фронтовиков фи-
нансируется ФНБ 
«Самрук-Қазына». 

На прошлой неделе за-
меститель акима города Саят 
Бейсембек, председатель 
Совета ветеранов Садвакас 
Сметов, зам. председателя 
ШГФ партии «Нұр Отан» Га-
лымтай Каржасов посетили 
всех ветеранов Шахтинского 
региона, вручив им мобиль-
ные устройства. 

Специальный телефон 
имеет кнопку «SOS», пред-
усмотренную для любых 
экстренных случаев – от 
плохого самочувствия до 
проблем с водопроводом. 
В течение трех секунд по-

сле ее нажатия оператор 
связывается с ветераном 
и выясняет проблему. Если 
пожилой человек по каким-
то причинам ответить не 
может, то специалист от-
дела связи вызывает «ско-
рую помощь» и сообщает 
об этом родственникам. 

Телефоны близких зано-
сятся в общую базу данных 
при регистрации телефона, 
также указываются адрес 
проживания ветерана и 
информация о состоянии 
здоровья. В целом, мо-
бильное устройство ничем 
не отличается от обычного, 

разве что для больше-
го удобства имеет более 
крупные кнопки и голосо-
вое сопровождение всех 
действий.

Всю нехитрую систему 
управления телефоном и 
его возможности первы-
ми оценили родственники 

фронтовиков и, не откла-
дывая, проверили действие 
«тревожной кнопки». Как и 
было обещано, через не-
сколько секунд перезвонил 
оператор, убедился, что с 
ветераном все в порядке 
и зарегистрировал нового 
абонента.

Мой прадед Яворский Леонид 
Павлович начал свой боевой путь 
в Великую Отечественную под 
Оршей, пройдя с 1943 по 1945 
год от  пылающей Белоруссии до 
разрушенного Рейхстага. Судьба 
провела его огненными фронто-
выми дорогами и оставила в 
живых в той страшной войне, 
отметив тело осколочными и 
пулевыми ранениями.

Ордена и медали прадеда - 
за участие в Висло-Одерской 
операции, в штурме Зееловских 
высот, взятие Берлина. Один 
из орденов Красной Звезды 
он получил после удержания 
советскими солдатами плац-
дарма в ходе Висло-Одерской 
операции. Бои были настолько 
кровопролитными, что ино-
гда приходилось отбивать по 

десятку вражеских 
атак в день. Тогда 
прадедушка поте-
рял много боевых 
друзей. Другой ор-
ден Красной Звезды 
ему вручен за сол-
датскую смекалку. 
Во время одного 
из тяжелых боев, 
когда закончились 
боеприпасы, прадед, 
а он был миномет-
чиком, приноровил-
ся использовать 
немецкие мины, 
отличавшиеся от 
наших калибром. 
Таким образом он 
поддержал огнем 
своих товарищей 
и способствовал 

удержанию за-
нятых позиций. 
Закончил пра-
дед свой боевой 
путь в Берли-
не в составе 
170-го гвардей-
ского стрелко-
вого Демблин-
ско-Берлинского 
Краснознамен-
ного ордена Су-
ворова полка.

Домой с вой-
ны он вернулся 
в начале 50-х 
годов и стал 
работать на 
предприятии, 
с  к от о р о г о 
призывался на 
фронт. Прошел 

не менее славный трудовой 
путь от лаборанта маслозаво-
да до заместителя директора 
объединения молочной про-
мышленности Карагандинской 
области.

В послевоенные годы создал  
прекрасную семью, в которой 
родился мой папа.

Есть великая несправедли-
вость в том, что такие люди 
уходят от нас навсегда.  Но 
мы, живущие ныне, можем ис-
править это вечной памятью 
о них. Прадедушка ушел из 
жизни в 2004 году, не дожив 
до 60-летия празднования Дня 
Победы несколько месяцев.

Он зачислен в Бессмертный 
полк солдат Великой Отече-
ственной войны навечно! Я 
горжусь своим прадедом!

Я горжусь своим прадедом!
В.ЯВОРСКАЯ, студентка 
Шахтинского технологического колледжа

На прошлой неделе состоялась отчетная встре-
ча акима г.Шахтинска с населением. В первой ее 
части были озвучены итоги работы исполнитель-
ной власти за минувший год, при этом отмечено 
выполнение всех запланированных показателей. 
Во второй – были даны ответы и комментарии на 
вопросы и обращения горожан.

И в связи с этим хочется возразить многим вы-
ступившим на встрече. Они очень хорошо понима-
ют, что должен, обязан, уполномочен и т.д. и т.п.  
делать аким города. А чем мы с вами, шахтинцы, 
будем заниматься: сидеть на лавочках и говорить, 
как все плохо? Ведь большинство жителей много-
этажных домов убеждены, что аким обязан орга-
низовать уборку придомовой территории и ремонт 
подъездов, когда сами квартиросъемщики дальше 
своего порога ничего видеть не хотят. 

Прав глава города, когда говорит, что сделать – 
одно, а сохранить – другое, что необходимо самих 
себя и своих детей приучать к порядку, дисциплине 
и чистоте. 

Со своей стороны хотим выразить слова ис-
кренней благодарности нашему акиму Аглиулину 
Александру Минвалиевичу за внимание и тактич-
ность по отношению к жителям Шахтинска.

Точка зрения

Хочется возразить Каждый год в Казахстане па-
тентуется  немало новых изобрете-
ний.  Патентное ведомство Респу-
блики Казахстан на сегодняшний 
день выдало заявителям более 
двадцати девяти тысяч охранных 
документов на их изобретения. 

Открытия, сделанные казах-
станцами в различных отраслях, 
имеют огромное значение в 
решении стратегических задач 
государственной экономической 
политики. Для поощрения отече-
ственных изобретателей департа-
ментом по правам интеллектуаль-
ной собственности Министерства 
юстиции РК и РГП «Национальный 
институт интеллектуальной соб-
ственности» ежегодно прово-
дится республиканский конкурс 
достижений в области изобрета-
тельства «Шапағат».

Торжественная церемония 
награждения победителей кон-
курса  проходит в рамках Аста-
нинского экономического фо-
рума, что только подчеркивает 
огромную роль и высокую зна-
чимость результатов интеллек-
туальной деятельности в раз-

витии и повышении экономики. 
Конкурс проводится по сле-

дующим  номинациям: «Изо-
бретение года», «Женщина 
изобретатель», «Самый мо-
лодой изобретатель», «Са-
мый активный изобрета-
тель»,  «Юное дарование». В 
последней  номинации могут 
принять участие студенты и 
школьники в возрасте от 14 до 
18 лет, чьи научно-исследова-
тельские работы могут быть 
отнесены к наиболее перспек-
тивным разработкам. 

Изобретения отбираются 
по отдельным отраслям про-
мышленности, отвечающие 
критериям оригинальности, 
конкурентоспособности, вы-
сокого технического уровня и 
доходности при применении. 

У п р а в л е н и е  ю с т и ц и и 

г.Шахтинска приглашает к уча-
стию в республиканском кон-
курсе от Шахтинского региона 
всех заинтересованных лиц, 
а также молодых шахтинцев, 
отметившихся интересными 
изобретениями. 

Подробная информация о 
конкурсе и форма заявки разме-
щены на сайте www.kazpatent.
kz. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 20 марта 2015 
года, г.Астана, ул. Орынбор, д. 
8, Дом Министерств, подъезд № 
18 В, РГП «НИИС», управление 
экспертизы изобретений и по-
лезных моделей, тел.: 8 (7172) 
50-26-09, 8 (7172) 50-26-20, 
факс 8 (7172) 50-25-66 (кон-
тактное лицо: Г.Ильясова, e-mail: 
kazpatent@kazpatent.kz).

Управление юстиции 
г.Шахтинска

Приглашаем
изобретателей

Н.ЛЫСЕНКО

В помощь 
ветеранам

Конкурс

Т.Работягова, Т.Чивкунова, 
Ю.Антипов, Л.Хасанова



4 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК
13 февраля 2015 года № 6

Этот государственный 
институт был создан на заре 
независимости республики 
для сохранения и укрепления 
дружбы ее народов. Спустя 
два десятилетия Нурсултан 
Назарбаев в своем Посла-
нии «Нұрлы жол» назовет 
межэтническое согласие 
живительным кислородом, 
который незримо дает нам 
возможность жить в мире 
и благополучии, радовать-
ся успехам, реализовывать 
себя в профессии. И в этом 
заслуга не только казахстан-
цев самых разных нацио-
нальностей, но и Ассамблеи, 
представляющей их интере-
сы на высоком государствен-
ном уровне. 

Дальнейшее сохранение 
добрососедских отноше-
ний в общем доме вскоре 
ляжет на молодое поколе-
ние. Научить сегодня юных 

казахстанцев с уважением 
относиться к культуре, языку, 
вере других соотечественни-
ков – значит завтра сохра-
нить такое общенациональ-
ное достояние, как дружба 
народов. И в этом задачи 
молодежной политики со-
звучны с задачами АНК. 

Приобщить шахтинских 
школьников к круглой дате 
Ассамблеи народа Казах-
стана во Дворце культуры 
решили в рамках  город-
ского фестиваля  «Менің 
Қазақстаным». На это инте-
ресное событие откликну-
лось и молодежное крыло 
«Жас Отан», в рамках пар-

тийного проекта «Жастар-
Отанға!» культивирующее 
среди молодежи идеи па-
триотизма и нравственных 
ценностей. Партийцы ре-

шили небольшими подар-
ками поощрить участников 
фестиваля, которые перед 
зрителями-сверстниками  
исполняли  музыкальные 
номера и фрагменты нацио-
нального обряда. 

Может, и не у всех школ 
получилось интересно пред-
ставить национально-куль-
турные традиции выбранного 
народа. Но ребята стара-
лись. Прекрасно прозвучала 
песня на казахском языке 
исполнительницы из ОШ 
№14 поселка Шахан, до-
полненная обрядом купа-
ния  младенца на сороковой 
день после рождения. Также  

остановившись на традициях 
казахского народа, а именно 
обряде первого укладывания 
ребенка в колыбель, ребята 
некоренной национальности 

и з  О Ш 
№6 удач-
но соста-
вили свое 
в ы с т у -
п л е н и е 
на двух 
я зыка х . 
О т ч е -
го всем 
зрителям 
стали по-
нятны и 
сам об-
ряд, и то 
значение, 
которое 
придава-
лось это-

му ритуальному действию 
в каждой семье. Немного 
оробели на большой сцене, 
но все же смогли донести 
колорит украинской куль-

туры участники фольклор-
ного кружка гимназии №5, 
познакомившие зрителей 
с обрядовым праздником 
девичьей доли. А уж в празд-
новании русской Масленицы, 
казалось, принял участие 
весь зал, настолько вовлек 
в яркое, шуточное, весеннее 
представление еще один 
фольклорный кружок той же 
гимназии. 

И хотя формат фестиваля 
не предполагал победите-
лей, состав жюри все же 
был сформирован. Для того, 
чтобы назвать лучшую школу, 
которая представит наш го-
род на областном фестивале, 
приуроченном к юбилею Ас-
самблеи народа Казахстана. 
И этот выбор был сделан в 
пользу талантливых и ярких 
ребят из славянского кружка.

Близок нам язык любых наречий…

О.АНКАЛЁВА

В этом году в на-
шей стране широ-
ко пройдут торже-
ства в честь 20-ле-
тия Ассамблеи на-
рода Казахстана.

Стадион «Барс» в любое время года стано-
вится центром спортивных событий Шахтинска. 
Зима не стала исключением. На городском катке 
уже неоднократно проводились соревнования 
среди школьников, а в этот раз на лед вышли 
спортсмены старше 18-ти лет. Желающих при-
нять участие в состязаниях собралось немало. 
Но, по мнению главной судьи А.Ольховой, если 
бы не сильный ветер, участников было бы еще 
больше. Погода в этот день действительно была 
не конькобежной, но пришедшим спортсменам 
это только добавило азарта. 

Первыми на каток вышли де-
вушки, перед которыми стояла за-
дача преодолеть дистанцию в 300 
метров. После трех забегов лучшее 
время показала студентка Викто-
рия Друзьяко (п. Шахан). Второй 
результат - у преподавателя физ-
культуры гимназии №1 Валентины 
Виноградовой, а бронзовую медаль 
завоевала Маргарита Буляккулова, 
также представительница п. Шахан. 

Следующими преодолевать 
капризы погоды и дистанцию в 
600 метров на лед вышли муж-
чины. Среди желающих показать 
достойный результат были как 
спортсмены, так и просто любители 
покататься на коньках. Но все же 
лучший результат показал участник 
шахтинской хоккейной команды, 

выступающий в НЛХЛ, Алексей Бондаренко. 
Следом за ним к финишу пришел Иван Матяж, 
учащийся Шахтинского горно-индустриального 
колледжа. Открытием же прошедших соревнова-
ний стал Александр Узинцев (ШТК), от которого 
совсем не ожидали отличного результата. Он 
заставил поволноваться лидеров соревнований 
и в итоге занял почетное третье место. 

Сейчас победители и призеры соревнований 
готовятся к следующему этапу спартакиады, 
который пройдет в конце февраля на караган-
динском стадионе «Шахтер».

Н.ЛЫСЕНКО

Спорт

В рамках ежегодной областной зимней спартакиады «Ақ қыс» 
на прошедших выходных прошли городские соревнования по 
скоростному бегу на коньках.

Азарт и скорость

Февраль оказался насы-
щенным на спортивные со-
стязания. Недавно состоя-
лись городские соревнования 
по зимнему Президентскому 
многоборью. Спортсмены, по-
казавшие лучшие результаты, 
представили Шахтинск на об-
ластной спартакиаде «Ақ қыс». 

Каждая из 14 областных ко-
манд выставила самых силь-
ных ребят, поэтому борьба 

была сложной, но интересной. 
Перед школьниками стояла 
непростая задача проявить 
себя в стрельбе, лыжных 
гонках и силовой гимнастике. 
Честь нашего города защи-
щали сильные спортсмены, 
которые на протяжении не-
скольких месяцев совершен-
ствовались в каждом виде 
Президентского многоборья. 
И усилия оказались не на-

прасными - на областной 
спартакиаде Шахтинск занял 
второе место. 

Представитель команды 
Фаниль Ваккасов доволен 
результатом и считает, что на 
следующий год шахтинские 
ребята смогут побороться 
уже за первое место, конеч-
но, при условии регулярных 
тренировок.

Соб. инф.

Çàñëóæåííîå ñåðåáðî

Проект

Работа в областном проекте «Роль предметов 
образовательной области в становлении толе-
рантности», который реализуется с 2014 г. при 
поддержке УМЦ г.Караганды, стала главной темой 
прошедшего в школе Дня открытых дверей. Ос-
новная идея проекта — воспитание в духе дружбы, 
терпимости и взаимопонимания, независимо от 
национальной принадлежности, взглядов, миро-
воззрений, стилей мышления и поведения. 

В рамках проекта в школе внедряется програм-
ма «Толерантность – дорога к миру». В 2014-2015 
учебном году начали работу кружки «Палитра 
красок народов мира», «Толерантность — гармония 
многообразия». Каждую четверть в классах  про-
ходит урок доброты, где дети учатся разбираться 
в понятиях дружбы, добра, зла и как это выра-
жается в поступках. Делать добрые дела  ребят 
призывают  акции «Ты да я, да мы с тобой», «А ты 
мне нравишься», «Ладошка добра», «23 добрых 
дела», «Копилка добрых дел». «Добрый поступок 
не должен остаться безымянным» - под таким 
девизом был оформлен стенд в фойе школы, где 
каждый мог рассказать о добром деле, которое 
он совершил.

Работает в школе и почта добрых пожеланий, 
предоставляя возможность написать добрые слова 
своим одноклассникам и педагогам. Ежедневно 
волонтеры  доставляли адресатам более 100 кон-
вертов. Проект дал толчок развитию еще одного 
направления в работе - «Школа, открытая для 
всех», предусматривающего участие в школьных 
мероприятиях  детей с особыми потребностями.

Прошедший День открытых дверей –  это  
подведение итогов  работы школы в проекте за 
первое полугодие. Организаторы мероприятия 
показали различные формы и методы работы 
школы для формирования толерантной среды: 
флэш-моб «Мы - одна семья!» (руководитель 
Э.Ной), акцию «Ладошка добра» (А.Дмитриева), 
выступление агитбригады «Толерантность — гар-
мония в многообразии» (Л.Андреева). На откры-
тые уроки пригласили учителей казахского языка 
Б.Ибраеву, Б.Бажаеву, педагогов начальной школы 
И.Анненкову, С.Сибгатуллину. Гости посетили: 
внеклассные мероприятия «Все мы разные – все 
мы равные» (классный руководитель А.Петерс); 
занятие школы лидеров «Все вместе – это здо-
рово» (школьный психолог А.Тугабей); кружок 
«Культурные традиции народов мира»  (учитель 
музыки И.Андрейковец). Школа перешла на еди-
ную школьную форму. В дефиле «Современная 
школа» Е.Потапова и Ю.Каназирская презентовали 
собравшимся школьную форму, а  Клуб вожатых 
«СВИТОК» подготовил для гостей праздничную  
программу.  

Толерантность - 
дорога к миру

Е.МАТАЕВА, заместитель 
директора по ВР ОШ №3



2015 жылға арналған қалалық бюджет 

Санаты                                     Атауы
     Сыныбы
        Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 4469481

1 Салықтық түсімдер 967637
01 Табыс салығы 220851

2 Жеке табыс салығы 220851
03 Әлеуметтiк салық 156050

1 Әлеуметтік салық 156050
04 Меншiкке салынатын салықтар 516954

1 Мүлiкке салынатын салықтар 60563
3 Жер салығы 356081
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 100310

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын 
iшкi салықтар

57894

2 Акциздер 5167
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер
35943

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар

13858

5  Ойын бизнесіне салық 2926
08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны  және (немесе)   

оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауа-
зымды  адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті 
төлемдер

15888

1 Мемлекеттік баж 15888
2 Салықтық емес түсiмдер 16405

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 12533
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 552
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 

кірістер
11981

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

38

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

38

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 3834
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 3834

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы 
23 желтоқсандағы  XXXII сессиясының

 № 1083/32 шешіміне
1 қосымша

V шақырылған Шахтинск қалалық мәслихаттың 
XХХII сессиясының 

2014 жылғы 23 желтоқсандағы                      № 1083/32 
ШЕШІМІ

2015-2017 жылдарға арналған 
қалалық бюджет туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюд-

жет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңына сәйкес, қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2015-2017 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 
қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2015 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 4 469 481 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 967 637 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша  – 16 405 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер бойынша – 33 813 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша – 3 451 626 мың теңге;
2) шығындар - 4 452 481 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 11 397 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 11 397 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 17 000 мың 

теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 17 000 мың теңге;
мемлекеттің қаржы  активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті ) – алу 11 397 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 11 397 

мың теңге: 
қарыздар түсімдері – 11 397 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары - 0 мың теңге.
2. 2015 жылға арналған қалалық бюджет түсімдерінің құрамында облыстық 

бюджеттен нысаналы трансферттер 4 қосымшаға сәйкес ескерілсін. 
3. Шахтинск қаласының бюджетіне 2015 жылға арналған облыстық бюд-

жетке табыстарды нормативтік бөлу келесі көлемдерде бекітілгені ескерілсін:  
1) жеке табыс салығы бойынша – 50 пайыздан; 
2) әлеуметтік салық бойынша – 50 пайыздан.
4. 2015 жылға арналған Шахтинск қалалық бюджетіне облыстық бюджет-

тен берілетін субвенциялардың мөлшері 1 820 963 мың теңге сомасында 
қарастырылғаны ескерілсін.

5. 2015 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрамында 
бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне 5 қосымшаға сәйкес нысаналы 
трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.  

6. 2015 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрамында 
Шахан (6 қосымша), Долинка (7 қосымша), Новодолинский (8 қосымша) 
кенттерінің бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар қарастырылғаны 
ескерілсін.

7. 2015 жылға арналған қалалық бюджетті бюджеттік даму 
бағдарламаларының тізбесі 9 қосымшға сәйкес бюджеттік инвестициялық 
жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға бағытталған бюджеттік 
бағдарламаларға бөлумен бекітілсін. 

8. 2015 жылға арналған қалалық бюджетті атқару барысында секвестрле-
уге жатпайтын бюджеттік бағдарлама тізбесі 10 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

9. 2015 жылға қала әкімдігінің резерві 19 000 мың теңге сомасында 
бекітілсін. 

10. Осы шешім 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.

С.Суханова, сессия төрайымы
Ә.Сатова, мәслихат хатшысы

«КЕЛІСІЛДІ»
А.Меллятов, «Шахтинск қаласының экономика және қаржы бөлiмi» 

мемлекеттiк мекемесі басшысының міндетін атқарушы

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаменті тіркелген 
09.01.2015 жылғы № 2914.

Функционалдық топ
     Кіші функция
           Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                  Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 4452481

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 282126
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 

орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 
183058

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
аппараты

19945

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

19339

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 606
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты
80648

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

76436

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4120
009 Ведомстволық бағыныстағы мемлекетт ік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

92

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

82465

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

82015

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 450
2 Қаржылық қызмет 10525

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

10525

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 2661
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған бай-
ланысты дауларды реттеу 

7864

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 522
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі
522

061 Бюджеттік инвестициялар және концессия 
мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау және 
бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асыры-
луына бағалау жүргізу

522

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 88021
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

25074

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

25074

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

31635

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

31162

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 473
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 

дене шынықтыру және спорт бөлімі
14586

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

14436

018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі
16726

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

16520

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 206
02 Қорғаныс 6752

1 Әскери мұқтаждар 6552
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-

раты
6552

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар

6552

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру

200

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-
раты

200

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

100

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

100

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық - атқару қызметі

11300

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге 
де қызметтер

11300

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

11300

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

11300

04 Бiлiм беру 2150022
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 489765

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

489765

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету

27342

040 М е к т е п к е  д е й і н г і  б і л і м  б е р у 
ұ й ы м д а р ы н д а  м е м л е к е т т і к  б і л і м  б е р у
тапсырысын іске асыруға

462423

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1513101
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 

дене шынықтыру және спорт бөлімі
1513101
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3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 33813
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 33813

1 Жерді сату 30873
2 Материалдық емес активтердi сату 2940

4 Трансферттердің  түсімдері 3451626
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер
3451626

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 3451626
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004 Жалпы білім беру 1323593
005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 189508

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру

30675

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

30675

007 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 30675
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 116481

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

116481

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

30251

010 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиа-
даларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

550

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 

35748

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

895

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекетт ік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

49037

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 271905
2 Әлеуметтiк көмек 218676

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

215341

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13210
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 3500
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 8650
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойын-

ша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

37580

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

1244

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 59111
016 18 жасқа дейінг і  балаларға мемлекетт ік 

жәрдемақылар
2075

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

64170

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 
қамтамасыз ету

1156

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

24645

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

3335

012 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім 
беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында және 
тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік 
қолдау

3335

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер

53229

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

53229

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

37558

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

748

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 212
050 Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және 

өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

10511

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекетт ік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

4200

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 830875
1 Тұрғын үй шаруашылығы 16501

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 
бөлімі

5000

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жоба-
лау және (немесе) салу, реконструкциялау

5000

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі

11501

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

11401

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 100
2 Коммуналдық шаруашылық 666728

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

660728

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз 
қамтамасыз ету

617759

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 
істеуі

42969

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 
бөлімі

6000

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 6000
3 Елді-мекендерді абаттандыру 147646

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

44773

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15343
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 28778

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

102873

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 24000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 24643
017 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адам-

дарды жерлеу
600

018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 53630
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 274057

1 Мәдениет саласындағы қызмет 116280
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі
116280

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 116280
2 Спорт 4587

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

4587

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

1977

015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

2610

3 Ақпараттық кеңiстiк 100140
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі
84740

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 71711
007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 

да тiлдерін дамыту
13029

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

15400

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

15400

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

53050

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

20595

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті да-
мыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

9096

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 45
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекетт ік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

11454

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

32455

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

21303

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10852
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекетт ік 

мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары  

150

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

35123

1 Ауыл шаруашылығы 15806
474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
15806

001 Жергілікті деңгейде  ауыл шаруашылығы және ве-
теринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

14425

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 35
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 

жоюды ұйымдастыру
1000

008 Алып қойылатын және  жойылатын ауру 
жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер 
мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

300

6 Жер қатынастары 15164
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 

қатынастары бөлімі
15164

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

12704

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды 
ұйымдастыру

1677

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 783
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және 

қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да  қызметтер

4153

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі 

4153

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 4153
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі
28338

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 28338
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
16073

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

15831

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 242
468 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет 

және қала құрылысы бөлімі
12265

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

12115

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
12 Көлiк және коммуникация 127771

1 Автомобиль көлiгi 75320
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
32320

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл-
дарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

32320

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

43000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

43000

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа 
да қызметтер

52451

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

52451

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

52451

13 Басқалар 434206
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 

қорғау
2000

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

2000

006 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау 2000
9 Басқалар 432206
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Санаты                                            
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
1 2 3 4 5

I. КІРІСТЕР 2174060
1 Салықтық түсімдер 1097819

01 Табыс салығы 314554
2 Жеке табыс салығы 314554

03 Әлеуметтiк салық 179458
1 Әлеуметтік салық 179458

04 Меншiкке салынатын салықтар 527375
1 Мүлiкке салынатын салықтар 63830
3 Жер салығы 356213
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 107332

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын 
iшкi салықтар

59506

2 Акциздер 5528
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер
35943

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алы-
натын алымдар

14904

5  Ойын бизнесіне салық 3131
08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны  және (неме-

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

16926

1 Мемлекеттік баж 16926
2 Салықтық емес түсiмдер 16888

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 12745
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері
591

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер

12154

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

40

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

40

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 4103
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 4103

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 34707

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 2174060

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 228993
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 

орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 
154459

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
аппараты

17178

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

17178

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 70146
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
70146

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

67135

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

67135

2 Қаржылық қызмет 1000
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі
1000

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1000
9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 73534

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

22197

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

22197

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

24912

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

24912

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

11416

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

11416

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

15009

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

15009

02 Қорғаныс 5437
1 Әскери мұқтаждар 5337

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 5337
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар
5337

2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды 
ұйымдастыру

100

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 100
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 

сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет орган-
дары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын 
алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар

100

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық - атқару қызметі

10000

9 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік саласындағы өзге 
де қызметтер

10000

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

10000

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету

10000

04 Бiлiм беру 1424910
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 267915

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

267915

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету

5538

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

262377

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1084112
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 

дене шынықтыру және спорт бөлімі
1084112

004 Жалпы білім беру 980629
005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 103483

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру

21098

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

21098

007 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 21098
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 51785

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

51785

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

15848

010 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиа-
даларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу

400

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 

34580

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

957

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 181067

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

250000

044 Моноқалаларды ағымдағы жайластыру 250000
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-

мика және қаржы бөлімі
24000

008 Моноқалалардағы кәсіпкерлікт і  дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру

5000

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

19000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 
бөлімі

116825

085 Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жоба-
ларды іске асыру

116825

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

41381

033 Моноқалаларда жобаларды іске асыру үшін берілетін 
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені суб-
сидиялау

33381

034 Моноқалаларда жаңа өндірістерді дамытуға грант-
тар беру

8000

14 Борышқа қызмет көрсету 6
1 Борышқа қызмет көрсету 6

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

6

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

6

III. Таза бюджеттік кредиттеу 11397
бюджеттік кредиттер 11397

13 Басқалар 11397
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 

қорғау
11397

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

11397

008 Моноқалалардағы кәсіпкерлікт і  дамытуға 
жәрдемдесуге кредит беру 

11397

бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 17000
қаржылық активтерді алу 17000

13 Басқалар 17000
9 Басқалар 17000

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

17000

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту

17000

Санаты                                                    Атауы
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сома-
сы

(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
V. Бюджет тапшылығы ( профициті) -11397
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті 
пайдалану)

11397

7 Қарыздар түсімі 11397
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 11397

2 Қарыз алу келісім- шарттары 11397
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 34707
1 Жерді сату 31562
2 Материалдық емес активтердi сату 3145

4 Трансферттердің  түсімдері 1024646
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер
1024646

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1024646
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Санаты                                                    Атауы
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сома-
сы

(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
V. Бюджет тапшылығы ( профициті) 0
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті 
пайдалану)

0

7 Қарыздар түсімі 0
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 0

2 Қарыз алу келісім- шарттары 0
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы 
23 желтоқсандағы  XXXII сессиясының

 № 1083/32 шешіміне
3 қосымша

2017 жылға арналған қалалық бюджет

Санаты                                                    Атауы
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 2035871

1 Салықтық түсімдер 1148422
01 Табыс салығы 336572

2 Жеке табыс салығы 336572
03 Әлеуметтiк салық 192020

1 Әлеуметтік салық 192020
04 Меншiкке салынатын салықтар 540564

1 Мүлiкке салынатын салықтар 69363
3 Жер салығы 356356
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 114845

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге  салынатын 
iшкi салықтар

61156

2 Акциздер 5916
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 

түсетiн түсiмдер
35943

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алы-
натын алымдар

15947

5 Ойын бизнесіне салық 3350
08 Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны  және (неме-

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

18110

1 Мемлекеттік баж 18110
2 Салықтық емес түсiмдер 17403

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 12970
1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің 

түсімдері
632

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер

12338

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

43

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

43

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 4390
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 4390

2 Әлеуметтiк көмек 149513
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі
146513

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13210
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1000
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 5000
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойын-

ша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

30185

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

1244

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 44906
016 18 жасқа дей інг і  балаларға мемлекетт ік 

жәрдемақылар
2075

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

48393

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 
қамтамасыз ету

500

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

3000

012 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім 
беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында және 
тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік 
қолдау

3000

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер

31554

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

31554

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

31053

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

501

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 59295
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6692

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі

6692

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6692

2 Коммуналдық шаруашылық 5000
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

5000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 
істеуі

5000

3 Елді-мекендерді абаттандыру 47603
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
22103

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 12603
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 9000

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

25500

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 10000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 6000
017 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адам-

дарды жерлеу
500

018 Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру 9000
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 173694

1 Мәдениет саласындағы қызмет 71147
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі
71147

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 71147
2 Спорт 2860

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

2860

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

1860

015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 
маңызы бар қала)  құрама командаларының 
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт 
жарыстарына қатысуы

1000

3 Ақпараттық кеңiстiк 69569
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі
59897

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 52897
007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 

да тiлдерін дамыту
7000

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

9672

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

9672

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

30118

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

7522

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті да-
мыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

7522

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

22596

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

13914

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8682
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 

24149

1 Ауыл шаруашылығы 9861
474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
9861

001 Жергілікті деңгейде  ауыл шаруашылығы және ве-
теринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

9161

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 
жоюды ұйымдастыру

400

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру 
жөніндегі іс-шараларды өткізу

300

6 Жер қатынастары 10591

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 
қатынастары бөлімі

10591

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

10591

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

3697

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 
шаруашылығы және ветеринария бөлімі 

3697

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3697
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметі
23515

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 23515
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
13757

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

13757

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

9758

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

9758

12 Көлiк және коммуникация 28000
1 Автомобиль көлiгi 28000

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

8000

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл-
дарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

8000

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

20000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

20000

13 Басқалар 15000
9 Басқалар 15000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

15000

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

15000

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 0
қаржылық активтерді алу 0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0
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Санаты                                                    Атауы
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
V. Бюджет тапшылығы ( профициті) 0
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті 
пайдалану)

0

7 Қарыздар түсімі 0
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 35712
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 35712

1 Жерді сату 32346
2 Материалдық емес активтердi сату 3366

4 Трансферттердің  түсімдері 834334
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер
834334

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 834334

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы
II. Шығыстар 2035871

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 224199
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 

орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар 
151101

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
аппараты

17178

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

17178

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-
раты

70146

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

70146

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

63777

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

63777

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 73098
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

22197

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

22197

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

24712

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

24712

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

11416

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

11416

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

14773

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

14773

02 Қорғаныс 5000
1 Әскери мұқтаждар 5000

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппа-
раты

5000

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 
іс-шаралар

5000

04 Бiлiм беру 1424510
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 267915

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

267915

003 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының 
қызметін қамтамасыз ету

5538

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

262377

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 1084112
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 

дене шынықтыру және спорт бөлімі
1084112

004 Жалпы білім беру 980629
005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 103483

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру

21098

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

21098

007 Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру 21098
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 51385

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, 
дене шынықтыру және спорт бөлімі

51385

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

15848

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-
аналарының қамқорынсыз қалған баланы (бала-
ларды) күтіп-ұстауға асыраушыларына  ай сайынғы 
ақшалай қаражат төлемдері 

34580

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

957

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 128914
2 Әлеуметтiк көмек 97360

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

97360

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13210
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1000
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 5000
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойын-

ша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

30000

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету

1244

014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 44906
016 18 жасқа дейінг і  балаларға мемлекетт ік 

жәрдемақылар
2000

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 
салаларындағы өзге де қызметтер

31554

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

31554

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

31053

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

501

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 28798
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6695

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 
үй инспекциясы бөлімі

6695

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

6695

3 Елді-мекендерді абаттандыру 22103
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
9000

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 9000
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі 
және автомобиль жолдары бөлімі

13103

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 13103
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 166920

1 Мәдениет саласындағы қызмет 71147
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі
71147

003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 71147
3 Ақпараттық кеңiстiк 69569

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

59897

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 52897
007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 

да тiлдерін дамыту
7000

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

9672

002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 
қызметтер

9672

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

26204

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

7522

001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті да-
мыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

7522

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 
саясат бөлімі

18682

001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 
нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін 
қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

10000

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8682
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 

қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 

17572

1 Ауыл шаруашылығы 9099
474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл 

шаруашылығы және ветеринария бөлімі
9099

001 Жергілікті деңгейде  ауыл шаруашылығы және ве-
теринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

9099

6 Жер қатынастары 8473
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 

қатынастары бөлімі
8473

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

8473

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі

21958

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 21958
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс 

бөлімі
12200

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

12200

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

9758

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

9758

12 Көлiк және коммуникация 8000
1 Автомобиль көлiгi 8000

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

3000

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

3000

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

5000

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету

5000

13 Басқалар 10000
9 Басқалар 10000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) эконо-
мика және қаржы бөлімі

10000

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

10000

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 0
қаржылық активтерді алу 0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер

0
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2015  жылға арналған 
қалалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне 

нысаналы трансферттер және бюджеттік кредиттер
Атауы Сомасы  

 (мың 
теңге)

1 2
Барлығы 1642060
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1513838
Нысаналы даму трансферттері 116825
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1513838
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру 
және спорт бөлімі

427823

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырыстарын іске асыруға

116024

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің 
еңбек ақысын арттыруға

54316

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

540

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

256943

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

916727

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

2 Қарыз алу келісім-шарттары 0
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXХII сессиясының

№ 1083/32  шешіміне
4 қосымша

2015  жылға арналған 
облыстық бюджеттен берiлетiн нысаналы

 трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы Сомасы  
 (мың 
теңге)

1 2
Барлығы 1642060
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1513838
Нысаналы даму трансферттері 116825
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1513838
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 170340
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру 
тапсырыстарын іске асыруға

116024

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің 
еңбек ақысын арттыруға

54316

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 861702
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға 607759
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 250000
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 жолаушылар тасымалдарын 
субсидиялауға 

52451

Облыстың  ауыл шаруашылық басқармасы 46
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануар-
лардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Облыстың кәсіпкерлік және туризм  басқармасы 41381
Жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық став-
каны субсидиялау

33381

 Жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге 8000
Облыстың экономика және қаржы басқармасы 347615
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

12367

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

335248

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы

40303

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

15411

 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізуге 

24892

Нысаналы даму трансферттері: 116825
оның ішінде:
Облыстың  құрылыс басқармасы 116825
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 116825
Бюджеттік кредиттер 11397
Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 11397
Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит 
беруге 

11397

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 250000
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

775

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1799

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы 
және ветеринария бөлімі

1773

Қолданыстан шығарылатын және жойылатын ауру малдардың, 
азық-түліктердің және жануартектес шикізаттардың құнын 
иелелеріне өтеуге 

46

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

435

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1292

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

57578

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

15411

 Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің жетпіс жылдығына арналған іс-
шараларды өткізуге 

24892

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

1314

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

15961

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп  бөлімі

42892

Жобаларды іске асыру үшін кредиттер бойынша пайыздық став-
каны субсидиялау

33381

 Жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге 8000
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

452

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1059

Шахтинск қаласының мәслихат аппараты 1516
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

575

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

941

Шахтинск қаласының әкім аппараты 7505
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

1968

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

5537

Шахан кентінің әкім аппараты 2788
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

977

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1811

Долинка кентінің әкім аппараты 2799
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

954

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1845

Новодолинский кентінің әкім аппараты 2793
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

955

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1838

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы 
бөлімі

3450

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

1224

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

2226

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы 
бөлімі

1569

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

250

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1319

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

36415
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Қалалық бюджеттің 2015 жылға арналған 
бюджеттің даму бағдарламаларының тізімі

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының 

№ 1083/32  шешіміне
    9 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 Тұрғын үй шаруашылығы
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

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

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

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту
13 Басқалар

9 Басқалар
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және авто-
мобиль жолдары бөлімі

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының

  № 1083/32  шешіміне
 10 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы
04 Білім беру

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене 

шынықтыру және спорт бөлімі
004 Жалпы білім беру

2015 жылға арналған 
қалалық бюджетті орындау барысында 

секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік 
бағдарламалардың тізімі

2015 жылға арналған 
Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік 

бағдарламалар бойынша шығындар

 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының

 № 1083/32 шешіміне
     6 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 55659
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 24983

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

24983

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

24983

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

24833

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 14926

3 Елді-мекендерді абаттандыру 14926
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
14926

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 6867
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 8059

12 Көлiк және коммуникация 15750
1 Автомобиль көлiгi 15750

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

15750

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауыл-
дарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

15750

2015 жылға арналған 
Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік 

бағдарламалар бойынша шығындар

 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының 

 № 1083/32  шешіміне
 7 қосымша 

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 58480
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 33279

2015  жылға арналған 
Новодолинский кентінде іске асырылатын бюджеттік 

бағдарламалар бойынша шығындар

 Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
23 желтоқсандағы XXXII сессиясының 

  № 1083/32  шешіміне
 8 қосымша 

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 45419
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 24203

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

24203

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

24203

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

24053

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 18296

3 Елді-мекендерді абаттандыру 18296
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
18296

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3800
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 14496

12 Көлiк және коммуникация 2920
1 Автомобиль көлiгi 2920

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

2920

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

2920

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

350

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

36065

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 3429
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

518

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

2911

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 1350
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

339

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1011

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 2074
Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

437

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1637

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала 
құрлыс бөлімі

1357

Мемлекеттік әкімшілік  қызметшілер еңбекақысының деңгейін 
арттыруға

304

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілері болып та-
былмайтын 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 

1053

Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 116825
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрлыс бөлімі 116825
Моноқалаларда бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру 116825
Бюджеттік кредиттер 11397
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп бөлімі

11397

Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит 
беруге 

11397

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

33279

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

33279

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

33129

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 150
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11551

3 Елді-мекендерді абаттандыру 11551
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, 

ауыл, ауылдық округ әкімінің аппараты
11551

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4676
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 6223

12 Көлiк және коммуникация 13650
1 Автомобиль көлiгi 13650

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

13650

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

13650



Решение 
ХХХІІ сессии шахтинского городского маслихата V созыва 

от 23 декабря 2014 года        № 1083/32

О городском бюджете
на 2015-2017 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 де-
кабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан», городской маслихат РешиЛ:

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

1) доходы – 4 469 481 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 967 637 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 16 405 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 33 813 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 451 626 тысяч тенге;
2) затраты – 4 452 481 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 397 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 11 397 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 17 000 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 17 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 11 397 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
11 397 тысяч тенге:
поступление займов – 11 397 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть в составе поступлений городского бюджета целевые трансфер-

ты из областного бюджета на 2015 год согласно приложению 4.
3. Учесть, что на 2015 год установлены нормативы распределения дохо-

дов в областной бюджет, бюджету города Шахтинск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу – 50 процентов;
2) по социальному налогу – 50 процентов.
4. Учесть, что на 2015 год предусмотрен объем субвенций, передаваемый 

из областного бюджета городу Шахтинск – 1 820 963 тысяч тенге. 
5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены 

целевые трансферты администраторам бюджетных программ на 2015 год 
согласно приложению 5.

6. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2015 год пред-
усмотрены расходы по бюджетным программам поселков Шахан (приложе-
ние 6), Долинка (приложение 7), Новодолинский (приложение 8).

7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюд-
жета на 2015 год с разделением на бюджетные программы, направленные 
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) согласно 
приложению 9.

8. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих 
секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2015 год соглас-
но приложению 10.

9. Утвердить резерв акимата города на 2015 год в сумме 19 000 тысяч тенге. 
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.

С.Суханова,  председатель сессии
А.Сатова, секретарь  маслихата                                                                

«СОГЛАСОВАНО»
А.Меллятов, исполняющий обязанности руководителя государ-

ственного учреждения «Отдел экономики и финансов города Шах-
тинска»                                             

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандин-
ской области за № 2914 от 09.01.2015 года. 

Категория Сумма
(тысяч 
тенге)

Класс Наименование
Подкласс

1 2 3 4 5
I. ДОХОДЫ 4469481

1 Налоговые поступления 967637
01 Подоходный налог 220851

2 Индивидуальный подоходный налог 220851
03 Социальный налог 156050

1 Социальный налог 156050
04 Налоги на собственность 516954

1 Налоги на имущество 60563
3 Земельный налог 356081
4 Налог на транспортные средства 100310

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 57894
2 Акцизы 5167

3 Поступления за использование природных и дру-
гих ресурсов

35943

4 Сборы за ведение предпринимательской и про-
фессиональной деятельности

13858

5 Налог на игорный бизнес 2926

08

Обязательные платежи, взимаемые за соверше-
ние юридически значимых действий и (или) выда-
чу документов уполномоченными на то государ-
ственными органами или должностными лицами

15888

1 Государственная пошлина 15888
2 Неналоговые поступления 16405

01 Доходы от государственной собственности 12533

1 Поступления части чистого дохода государствен-
ных предприятий

552

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности

11981

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

38

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

38

06 Прочие неналоговые поступления 3834
1 Прочие неналоговые поступления 3834

3 Поступления  от продажи основного капитала 33813
03 Продажа земли и нематериальных активов 33813

1 Продажа земли 30873

2 Продажа нематериальных активов 2940
4 Поступления трансфертов 3451626

02 Трансферты из вышестоящих органов государ-
ственного управления

3451626

2 Трансферты из областного бюджета 3451626

Функциональная группа
        Функциональная подгруппа
              Администратор бюджетных программ
                     Программа
                           Подпрограмма

Сумма
(тысяч
 тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 4452481

01 Государственные услуги общего характера 282126
1 Представительные, исполнительные и другие 

органы, выполняющие общие функции  государ-
ственного управления

183058

112 Аппарат маслихата района (города областного 
значения) 19945

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата 
района (города областного значения) 19339

003 Капитальные расходы государственного органа 606
122 Аппарат акима района (города областного зна-

чения) 80648

001 Услуги по обеспечению деятельности акима рай-
она (города областного значения) 76436

003 Капитальные расходы государственного органа 4120
009 Капитальные  расходы подведомственных госу-

дарственных учреждений и организаций 92

123 Аппарат акима района в городе, города район-
ного значения, поселка, села, сельского округа 82465

001 Услуги по обеспечению деятельности акима рай-
она в городе, города районного значения, посел-
ка, села, сельского округа

82015

022 Капитальные расходы государственного органа 450
2 Финансовая  деятельность 10525

459 Отдел экономики и финансов  района (города об-
ластного значения) 10525

003 Проведение оценки имущества в целях налого-
обложения 2661

010 Приватизация, управление коммунальным иму-
ществом, постприватизационная деятельность и 
регулирование споров, связанных с этим

7864

5 Планирование и статистическая деятельность 522
459 Отдел экономики и финансов  района (города об-

ластного значения) 522

061 Экспертиза и оценка документации по вопросам 
бюджетных инвестиций, проведение оценки ре-
ализации бюджетных инвестиций

522

9 Прочие государственные услуги общего харак-
тера 88021

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

25074

001 Услуги по реализации государственной полити-
ки на местном уровне в области жилищно-комму-
нального хозяйства, пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог

25074

459 Отдел экономики и финансов  района (города об-
ластного значения) 31635

001 Услуги по реализации государственной политики 
в области формирования и развития экономиче-
ской политики, государственного планирования, 
исполнения бюджета и управления коммуналь-
ной собственностью района (города областного 
значения)

31162

015 Капитальные расходы государственного органа 473
471 Отдел образования, физической культуры и спор-

та района (города областного значения) 14586

001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области  образования, фи-
зической культуры и спорта

14436

018 Капитальные расходы государственного органа 150
494 Отдел предпринимательства и промышленности 

района (города областного значения) 16726

001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области развития предпри-
нимательства и промышленности

16520

003 Капитальные расходы государственного органа 206
02 Оборона 6752

1 Военные нужды 6552
122 Аппарат акима района (города областного зна-

чения) 6552

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей во-
инской обязанности 6552

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 200
122 Аппарат акима района (города областного зна-

чения) 200

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций масштаба района (города областного 
значения)

100

007 Мероприятия по профилактике и тушению степ-
ных пожаров районного (городского) масштаба, 
а также пожаров в населенных пунктах, в которых 
не созданы органы государственной противопо-
жарной службы

100

03 Общественный порядок, безопасность, право-
вая, судебная, уголовно-исполнительная дея-
тельность

11300

9 Прочие услуги в области общественного порядка 
и безопасности 11300

458 О т д е л  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства,пассажирского транспорта и автомо-
бильных дорог района (города областного зна-
чения)

11300

021 Обеспечение безопасности дорожного движения 
в населенных пунктах 11300

04 Образование 2150022
1 Дошкольное воспитание и обучение 489765

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 489765
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003 Обеспечение деятельности организаций до-
школьного воспитания и обучения 27342

040 Реализация государственного образовательного 
заказа в дошкольных организациях образования 462423

2 Начальное, основное среднее и общее среднее 
образование 1513101

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 1513101

004 Общеобразовательное обучение 1323593
005 Дополнительное образование для детей и юно-

шества 189508

4 Техническое и профессиональное, послесреднее 
образование 30675

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 30675

007 Организация профессионального обучения 30675
9 Прочие услуги в области образования 116481

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 116481

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-ме-
тодических комплексов для государственных уч-
реждений образования района (города област-
ного значения)

30251

010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных 
мероприятий и конкурсов районного (городско-
го) масштаба

550

020 Ежемесячная выплата денежных средств опеку-
нам (попечителям) на содержание ребенка-сиро-
ты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

35748

027 Выплата единовременных денежных средств ка-
захстанским гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (де-
тей), оставшегося без попечения родителей 

895

067 Капитальные расходы подведомственных госу-
дарственных учреждений и организаций 49037

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 271905
2 Социальная помощь 218676

451 Отдел занятости и социальных программ района 
(города областного значения) 215341

002 Программа занятости 13210
005 Государственная адресная социальная помощь 3500
006 Оказание жилищной помощи 8650
007 Социальная помощь отдельным категориям нуж-

дающихся граждан по решениям местных пред-
ставительных органов

37580

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 1244

014 Оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам на дому 59111

016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2075
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обяза-

тельными гигиеническими средствами и предо-
ставление услуг специалистами жестового язы-
ка, индивидуальными помощниками в соответ-
ствии с индивидуальной программой реабили-
тации инвалида

64170

023 Обеспечение деятельности центров занятости 
населения 1156

052 Проведение мероприятий, посвященных семи-
десятилетию Победы в Великой Отечественной 
войне

24645

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 3335

012 Социальная поддержка обучающихся и воспи-
танников организаций образования очной фор-
мы обучения в виде льготного проезда на обще-
ственном транспорте (кроме такси) по решению 
местных представительных органов

3335

9 Прочие услуги в области социальной помощи и 
социального обеспечения 53229

451 Отдел занятости и социальных программ района 
(города областного значения) 53229

001 Услуги по реализации государственной полити-
ки на местном уровне в области обеспечения за-
нятости и реализации социальных программ для 
населения

37558

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке 
пособий и других социальных выплат 748

021 Капитальные расходы государственного органа 212
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению 

прав и улучшению качества жизни инвалидов 10511

067 Капитальные расходы подведомственных госу-
дарственных учреждений и организаций 4200

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 830875
1 Жилищное хозяйство 16501

467 Отдел строительства района (города областно-
го значения) 5000

003 Проектирование и (или) строительство, рекон-
струкция жилья коммунального жилищного фонда 5000

479 О т д е л  ж и л и щ н о й  и н с п е к ц и и  р а й о н а 
(города областного значения) 11501

001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области жилищного фонда 11401

005 Капитальные расходы государственного органа 100
2 Коммунальное хозяйство 666728

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

660728

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения 
малых городов 617759

012 Функционирование системы водоснабжения и 
водоотведения 42969

467 Отдел строительства района (города областно-
го значения) 6000

005 Развитие коммунального хозяйства 6000
3 Благоустройство населенных пунктов 147646

123 Аппарат акима района в городе, города район-
ного значения, поселка, села, сельского округа 44773

008 Освещение улиц населенных пунктов 15343
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пун-

ктов 28778

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

102873

015 Освещение улиц в населенных пунктах 24000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 24643
017 Содержание мест захоронений и захоронение 

безродных 600

018 Благоустройство и озеленение населенных пун-
ктов 53630

08 Культура, спорт, туризм и информационное про-
странство 274057

1 Деятельность в области культуры 116280
455 Отдел культуры и развития языков района (горо-

да областного значения) 116280

003 Поддержка культурно-досуговой работы 116280
2 Спорт 4587

471 Отдел образования, физической культуры и спор-
та района (города областного значения) 4587

014 Проведение спортивных соревнований на район-
ном (города областного значения) уровне 1977

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

2610

3 Информационное пространство 100140
455 Отдел культуры и развития языков района (горо-

да областного значения) 84740

006 Функционирование районных (городских) би-
блиотек 71711

007 Развитие государственного языка и других язы-
ков народа Казахстана 13029

456 Отдел внутренней политики района (города об-
ластного значения) 15400

002 Услуги по проведению государственной инфор-
мационной политики 15400

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, 
туризма  и информационного пространства 53050

455 Отдел культуры и развития языков района (горо-
да областного значения) 20595

001 Услуги по реализации государственной полити-
ки на местном уровне в области развития языков 
и культуры

9096

010 Капитальные расходы государственного органа 45
032 Капитальные расходы подведомственных госу-

дарственных учреждений и организаций 11454

456 Отдел внутренней политики района (города об-
ластного значения) 32455

001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в области информации, укре-
пления государственности и формирования со-
циального оптимизма граждан

21303

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной 
политики 10852

006 Капитальные расходы государственного органа 150
032 Капитальные  расходы подведомственных госу-

дарственных учреждений и организаций 150

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, 
особо охраняемые природные территории, ох-
рана окружающей среды и животного мира, зе-
мельные отношения

35123

1 Сельское хозяйство 15806
474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района 

(города областного значения) 15806

001 Услуги по реализации государственной политики 
на местном уровне в сфере сельского хозяйства 
и ветеринарии

14425

003 Капитальные расходы государственного органа 35
007 Организация отлова и уничтожения бродячих со-

бак и кошек 1000

008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых 
и уничтожаемых больных животных, продуктов и 
сырья животного происхождения

46

012 Проведение мероприятий по идентификации 
сельскохозяйственных животных 300

6 Земельные отношения 15164
463 Отдел земельных отношений района (города об-

ластного значения) 15164

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

12704

004 Организация работ по зонированию земель 1677
007 Капитальные расходы государственного органа 783

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лес-
ного, рыбного  хозяйства, охраны окружающей 
среды и земельных отношений

4153

474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района 
(города областного значения) 4153

013 Проведение противоэпизоотических меропри-
ятий 4153

11 Промышленность, архитектурная, градострои-
тельная и строительная деятельность 28338

2 Архитектурная, градостроительная и строитель-
ная деятельность 28338

467 Отдел строительства района (города областно-
го значения) 16073

001 Услуги по реализации государственной полити-
ки на местном уровне в области строительства 15831

017 Капитальные расходы государственного органа 242
468 Отдел архитектуры и градостроительства района 

(города областного значения) 12265

001 Услуги по реализации государственной полити-
ки в области  архитектуры и градостроительства 
на местном уровне  

12115

004 Капитальные расходы государственного органа 150
12 Транспорт и коммуникации 127771

1 Автомобильный транспорт 75320
123 Аппарат акима района в городе, города район-

ного значения, поселка, села, сельского округа 32320

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

32320

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

43000
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023 Обеспечение функционирования автомобиль-
ных дорог 43000

9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуни-
каций 52451

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

52451

037 Субсидирование пассажирских перевозок по со-
циально значимым городским (сельским), приго-
родным и внутрирайонным сообщениям 

52451

13 Прочие 434206
3 Поддержка предпринимательской деятельности 

и защита конкуренции 2000

494 Отдел предпринимательства и промышленности 
района (города областного значения) 2000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 2000
9 Прочие 432206

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

250000

044 Текущее обустройство моногородов 250000
459 Отдел экономики и финансов района (города об-

ластного значения) 24000

008 Разработка или корректировка, а также проведе-
ние необходимых экспертиз технико-экономиче-
ских обоснований местных бюджетных инвести-
ционных проектов и конкурсных документаций 
концессионных проектов, консультативное со-
провождение концессионных проектов

5000

012 Резерв местного исполнительного органа района 
(города областного значения) 19000

467 Отдел строительства района (города областно-
го значения) 116825

085 Реализация бюджетных инвестиционных проек-
тов в моногородах 116825

494 Отдел предпринимательства и промышленности 
района (города областного значения) 41381

033 Субсидирование процентной ставки по кредитам 
для реализации проектов в моногородах 33381

034 Предоставление грантов на развитие новых про-
изводств  в моногородах 8000

14 Обслуживание долга 6
1 Обслуживание долга 6

459 Отдел экономики и финансов района (города об-
ластного значения) 6

021 Обслуживание долга местных исполнительных 
органов по выплате вознаграждений и иных пла-
тежей по займам из обласного бюджета  

6

III.Чистое бюджетное кредитование 11397
 бюджетные кредиты 11397

13 Прочие 11397
3 Поддержка предпринимательской деятельности 

и защита конкуренции 11397

494 Отдел предпринимательства и промышленности 
района (города областного значения) 11397

008 Кредитование на содействие развитию предпри-
нимательства в моногородах 11397

 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 17000
приобретение финансовых активов 17000

13 Прочие 17000
9 Прочие 17000

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

17000

065 Формирование или увеличение уставного капи-
тала юридических лиц 17000

Категория Наименование Сумма
(тысяч 
тенге)

Класс
Подкласс

1 2 3 4 5
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -11397
VI. Финансирование дефицита (использова-
ние профицита) бюджета

11397

7 Поступление займов 11397
01 Внутренние государственные займы 11397

2 Договоры займа 11397
Погашение займов 0

8 Используемые  остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0

Категория Сумма    (тысяч 
тенге)

Класс Наименование
Подкласс

1 2 3 4 5
I. ДОХОДЫ 2174060

1 Налоговые поступления 1097819
01 Подоходный налог 314554

2 Индивидуальный подоходный налог 314554
03 Социальный налог 179458

1 Социальный налог 179458
04 Налоги на собственность 527375

1 Налоги на имущество 63830
3 Земельный налог 356213
4 Налог на транспортные средства 107332

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 59506
2 Акцизы 5528
3 Поступления за использование природных и 

других ресурсов
35943

4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности

14904

5 Налог на игорный бизнес 3131

08 Обязательные платежи, взимаемые за со-
вершение юридически значимых действий и 
(или) выдачу документов уполномоченными 
на то государственными органами или долж-
ностными лицами

16926

1 Государственная пошлина 16926
2 Неналоговые поступления 16888

01 Доходы от государственной собственности 12745
1 Поступления части чистого дохода государ-

ственных предприятий
591

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности

12154

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

40

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

40

06 Прочие неналоговые поступления 4103
1 Прочие неналоговые поступления 4103

3 Поступления  от продажи основного капитала 34707
03 Продажа земли и нематериальных активов 34707

1 Продажа земли 31562
2 Продажа нематериальных активов 3145

4 Поступления трансфертов 1024646
02 Трансферты из вышестоящих органов госу-

дарственного управления
1024646

2 Трансферты из областного бюджета 1024646

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                    Программа
                             Подпрограмма

Сумма
(тысяч
 тенге)

Наименование
II. ЗАТРАТЫ 2174060

01 Государственные услуги общего характера 228993
1 Представительные, исполнительные и другие 

органы, выполняющие общие функции  госу-
дарственного управления

154459

112 Аппарат маслихата района (города областно-
го значения)

17178

001 Услуги по обеспечению деятельности маслиха-
та района (города областного значения) 

17178

122 Аппарат акима района (города областного зна-
чения)

70146

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

70146

123 Аппарат акима района в городе, города район-
ного значения, поселка, села, сельского округа

67135

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

67135

2 Финансовая  деятельность 1000
459 Отдел экономики и финансов  района (города 

областного значения)
1000

003 Проведение оценки имущества в целях нало-
гообложения

1000

9 Прочие государственные услуги общего ха-
рактера

73534

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

22197

001 Услуги по реализации государственной по-
литики на местном уровне в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог

22197

459 Отдел экономики и финансов  района (города 
областного значения)

24912

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

24912

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

11416

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в области  образова-
ния, физической культуры и спорта

11416

494 Отдел предпринимательства и промышленно-
сти района (города областного значения)

15009

001 Услуги по реализации государственной по-
литики на местном уровне в области развития 
предпринимательства и промышленности

15009

02 Оборона 5437
1 Военные нужды 5337

122 Аппарат акима района (города областного зна-
чения)

5337

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности

5337

2 Организация работы по чрезвычайным ситу-
ациям

100

122 Аппарат акима района (города областного зна-
чения)

100

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

100

03 Общественный порядок, безопасность, право-
вая, судебная, уголовно-исполнительная дея-
тельность

10000

9 Прочие услуги в области общественного по-
рядка и безопасности

10000

458 О т д е л  ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о г о 
хозяйства,пассажирского транспорта и авто-
мобильных дорог района (города областного 
значения)

10000

021 Обеспечение безопасности дорожного движе-
ния в населенных пунктах

10000

04 Образование 1424910

Приложение 2
к  решению XXXII  сессии городского маслихата

 от  23 декабря 2014 года № 1083/32            
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ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

u1  комн. кв. с ремонтом, натяжные 
потолки, пласт. окна. 
Т. 87025729551, 87786391221
u1-2-3-х комн. кв., пр-т Абая, 79. 
Т. 52046, 87017212013, 87017212015 
(маг. "Айдын")
u 1  комн. кв.-студию, напротив 
ДЮЦ, подвесной потолок. Т. 56817, 
87773287664, 87021669388
u1  комн. кв. Т. 40262, 87713121301
u1  комн. кв., с ремонтом. Т. 87077890928
u1 комн. кв., 2 эт.,27 кв-л, ул.Московская, 
27. Т. 49499, 8701(700)5241585 
u1 комн. кв., 1 эт.,28 кв-л, пр-т Абая, 56а. 
Т. 49499, 8701(700)5241585 
u1 комн. кв., 5 эт.,26 кв-л, ул. Казахстан-
ская, 122. Т. 49499, 8701(700)5241585 
u2-х  комн. кв., 31 кв-л, 6 эт., лифт, му-
соропровод, большая лоджия, с ре-
монтом. Т. 42604, 87025317044 (после 
19.00 ч)
u2-х  комн. кв., 26 кв-л, 4 эт. , цена 14500  
у.е. Т.  87770730110, 87009179946
u2-х  комн. кв. Т. 70584, 87775238577
u2-х  комн. кв., ул. К.Маркса, 92, 3 эт., 
космет. ремонт. Т. 87016217348
u2-х  комн. кв., 4 эт., 26 кв-л. Т. 50942, 
87756573016, 87775747057
u2-х  комн. кв., нижний Центр-3, 3 эт.
 Т. 42537
u 2-х  комн. кв., п.Долинка, благо-
устроенная, гараж большой, смотр. 
яма, погреб, огород 7 сот. Т. 58271, 
87019200513
u2-х  комн. кв., 2 эт., 26 кв-л. 
Т. 41110, 87021422876
u2-х  комн. кв., 5 эт., 31 кв-л, пр-т Абая, 
91а-28, балкон застеклен, желез. дверь, 
пласт. окна, 12000 у.е., торг.  Т. 65079, 
87759799165

u2-х комн. кв., 4 эт., 28 кв-л, пласт. 
окна, ремонт. Т. 87771091046

u2-х  комн. кв., 3 эт., 27 кв-л. Т. 50883
u2-х  комн. кв., 5 эт., 31 кв-л + а/м "Lexus 
RX 300" или меняю на 3-4-х комн. кв-
ру в нижнем Центре-3.  Т. 87779676869, 
87014391516
u2-х комн. кв., 3 эт., 31 кв-л. 
Т. 87016298784, 87003733507
u2-х  комн. кв., 2 эт., р-н рынка. 
Т. 41348, 87004506835
u2-х  комн. кв. Т. 87014843567

u2-х комн. кв.,  5 эт., ул.40 лет Победы, 
71. Т. 49499, 8701(700)5241585 
u 2-х  комн .  кв . ,  1  эт. ,Центр-3 , 
ул .Казахстанская,  129.  Т.  49499, 
8701(700)5241585 
u2-х комн. кв.,  5 эт.,31 кв-л, пр-т Абая, 
72. Т. 49499, 8701(700)5241585 
u 2-х комн. кв.,  1 эт.,31 кв-л, пр-т 
Абая, 78, удобно под бизнес. Т. 49499, 
8701(700)5241585 

u2-х комн. кв., п.Новодолинский. 
Т. 44077, 87026259704
u2-х комн. кв., 26 кв-л, 2 эт.  Т. 70552, 
87003462615

u2-х комн. кв., 5 этаж, п. Шахан. 
Т. 33088, 87027375165
u3-х  комн. малогаб. кв., в доме 
"МАХ", 4 эт., пласт. окна, без ремон-
та, варианты. Т. 54558, 87759478201

u3-х комн. кв., 4 эт., ул.Ленинградская, 
56. Т. 49499, 8701(700)5241585 
u3-х комн. кв., 1 эт. в 2-х эт. доме, 
лоджия, большая кухня, центр. ото-
пление, ж/д, телефон, Интернет. 
Т. 40069

u3-х  комн. кв., 31 кв-л, 8 эт., частично 
ремонт, окна пласт., межкомн. двери, 
жел. дверь, 2 балкона застекл., кухня 7 
м2, лифт работает. Т. 87012881903
u3-х комн. кв., 26 кв-л. Т. 87755061419
u3-х комн. кв., 26 кв-л, ул. 40 лет По-
беды, 4 эт., ремонт, окна, двери, сан-
техника, все новое, 23000 у.е. 
Т. 87051073050

u3-х комн. кв-ру, 4 эт., нижний Центр-3. 
Т. 41908, 8701(700)2625229

u3-х комн. кв-ру, в рассрочку. 
Т. 87028366392, 87003950989

u3-х комн. кв-ру, 2 эт., нижний  Центр-3. 
Т. 42432

u3-х комн. кв-ру в доме маг. "Алатау". 
Т. 51796

u3-х комн. кв-ру, 29 кв-л, 4 эт., кирп. 
дом, после кап. ремонта, мебель, 30000 
у.е., торг. Т. 52451, 87057635202

u срочно 4-х комн. кв-ру, нижний 
Центр-3, 5 эт., недорого. 
Т. 87770510602, 87004076632

uдом. Т. 54371, 87016186193

uсрочно благоустроенный дом с ме-
белью, недорого. Т. 52156

uдом, 24 кв-л. Т. 41530

uдом в Майкудуке, р-н мечети (быв-
ший кинотеатр "Маяк"),центр. ка-
нализация, водопровод, санузел в 
доме, огород 10 сот., баня, утепл. 
кладовая, или меняю на кв-ру в 
г.Шахтинске с доплатой. 
Т. 87083528449, 87001493676

uдом в центре. Т. 56350

uдом в п.Новодолинском. Т. 59147

uдом, кирпичный, со всеми удобства-
ми. Т. 41435, 87051727431 

uдом, п.Шахан, спутн. телевиде-
ние,  огород, хоз. постр., недорого. 
Т. 33417  

u3-х комн. дом, 27 кв-л, 25000 у.е. 
Т. 87788941925, 44554

uдом, имеются гараж, сарай, центр. 
канализ., водопровод, 18000 у.е., торг. 
Т. 51141, 87776730783

uдом, ул. Казахстанская. Т. 87004247177, 
87770063248
uдом в п. С.-Западный, цена 21500 у.е., 
торг, срочно. Т. 87751464688

uдом вместе с автомобилем, ул. 
Коммунальная, 2-1, срочно. 
Т. 87013202899
uблагоустроенный 4-х комн. дом в п. 
Новодолинский, S-117м2, хоз. постр. 
Т. 62878, 87758114855
uдом с ремонтом в п. С.-Западный, S-92 
м 2, имеются санузел, дом. водопровод, 
отдельная котельная, пласт. окна, спут. 
антенна, гараж с погребом, баня, двор 
выложен брусчаткой, огород 20 сот. 
или меняю на 3-х комн. кв-ру в Шахтин-
ске с доплатой. Т. 87012185306, 64435, 
87021643669, httt://olx.kz/80484943
u2-х эт. благоустроенный коттедж в  
п.Новодолинский. 
Т. 87781072409, 87076281986
u2-х эт. коттедж. Т. 51961, 87770726286
u2-х эт. коттедж, 200 м2, центр.: ото-
пление, водоснабжение, канализа-
ция. Т. 35455
uдом, п.Долинка, 2 гаража, сауна, бас-
сейн, огород 10 сот. Т. 87756751791, 
58233
uособняк на 1-ого хоз-на, р-н "Дет-
ского мира", имеется ремонт. 
Т. 54689, 87752632640 
uособняк,25 кв-л, ул.Абая. Т. 49499, 
8701(700)5241585 
uкафе, варианты, срочно. 
Т. 87003100206, 87014207579
uпромышленное помещение S - 360 
м2, землю 0,1652 га по ул. Индустри-
альная. Т. 87015238739, 87015238740

u промышленное помещение в 
г.Шахтинске, S - 285 м2, земля 0,0379 
га, свое КТП, кран-балка, высота зда-
ния 11м. Т. 87015238739, 87015238740, 
56099
uпродовольственный магазин в п. 
Новодолинский, 140 м2, отдельно сто-
ящий. Т. 87017763744, 87015238739, 
56099
u гараж, 1 кв-л, дорого. Т. 50529, 
87019417415
uгараж. Т. 87026529020
uпродовольственный отдел, 29 кв-л. 
Т. 43119 (после 19.00 ч)

МЕНЯЮ
u2-х комн. кв-ру на 1 комн. кв-ру, 5 и 1 эт. 
не предлагать. Т. 70311
uили продам дом, 1 кв-л, имеются гараж, 
хоз. постр., печное отопление. 
Т. 52065
u2-х комн. кв-ру на 1 комн., 2, 3 эт., без 
доплаты или продам. Т. 41493, 55789, 
87013695784
u 2-х комн. кв-ру нижний Центр-3, 
на дом в г.Шахтинске. Т. 87024040225, 
87003866042

УСЛУГИ
uкосметический ремонт легковых 
автомобилей. Т.87789254746

uвызов парикмахера на дом. 
Т. 87759478201 

uсантехника, электрика. 
Т. 87013394658

uремонт АКПП, замена масла. 
Т. 87078153386, 87089071367

u грузоперевозки. Т. 87754623036, 
87003527724, 87003131989

uрепетитора по химии на каз. языке.
 Т. 40752, 87772673522
uремонт холодильников, вызов на дом. 
Т. 87053100202

ТРЕбУЮТСЯ
uбасқарушыға көмекші қажет. 
Т. 87023585532

uкулинары и повара на салаты. Т. 56099, 
56088

uкоординатор в деловой центр для ра-
боты с клиентами. Обучение. 
Т. 87012392762, 87009916197.

uв компанию срочно энергичные сотруд-
ники. Т. 87015505434, 87003689501
uв офис помощник руководителя, офис-
ный персонал, карьерный рост. 
Т. 87012392762, 87009916197
uмеждународная компания объявляет 
набор персонала. Т. 87755744795

ПРОДАМ   РАЗНОЕ
uдекоративный гипсовый камень - совр., 
ориг. и доступный материал для внутрен-
ней отделки помещений, камень различ-
ных форм. Т. 87770743297

uщенков немецкой овчарки. Т. 54371

uсанки, стир. машинку "Волга-8", ковры 
2*3 - 10000 тг., 1,5*2 - 5000 тг.
Т. 87072471360

uмягкий уголок 2+1+1, холодильник 
"Indesit" 2-х камерный, стир. маш. полу-
автомат, в отл. сост. Т. 53093

uмягкий уголок 3+2+1, тахту. 
Т. 87009974712, 87026270508
uдрова напиленные, в мешках.
 Т. 50529, 56252
uдизел. котел для отопления. Т. 51961,  
87770743694

uСАГ. Т. 87015238739

uстир. маш. "ARDO" б/у, затяжку 1 м 
б/у, 2 передних сидения на а/м «VW 
Passat». Т. 50529, 56252 
uдрова напиленные, в мешках, 500 тг. 
Т. 87719176294

ПРОДАМ АВТО
uа/м «VW Golf», 1994 г.в., цвет - бордо, 
МКПП, полный эл. пакет, в хор. сост. 
Т. 87026546050

uмотоцикл «ИЖ Планета» или ме-
няю на КРС, варианты. Куплю зап-
части. Т.  87021667401

КУПЛЮ
u1-ю кв-ру, недорого. Т. 87757156156
uкв-ру в г.Шахтинске до 9000 у.е. 
Т. 87009179946, 87770730110

uкв-ру в п.Шахан до 2500 у.е. 
Т. 87009179946, 87770730110

СДАМ
uкиоск в р-не маг.   № 10, 24 м2.  
Т. 87754623036, 87784997946
uдом в п.Долинка, на длит. срок, печ-
ное отопление, гараж, баня, огород.                                        
Т. 87777796903
u3-х комн. кв-ру с послед. выкупом. 
Т. 87052785770

реклама   5-03-34   объявления

 

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
]договор купли-продажи квартиры, распо-
ложенной по адресу: п.Шахан, мкр. 3, д. 5, кв. 
3, за №3а/1400, выданный 18.08.1993 г. на имя 
ШАУГУМбЕКОВОЙ САКИШ;
]договор купли-продажи квартиры, распо-
ложенной по адресу: г.Шахтинск, ул. Ленин-
градская, д. 54, кв. 77, за №1а/324, выданный 
14.02.1996 г. на имя АХМЕДОВОЙ НАДЕЖДЫ 
ГРИГОРЬЕВНЫ;
]архивную справку на квартиру, расположен-
ную по адресу: п.Шахан, кв-л 14, д. 4, кв. 11, 12, 
за №1717-5-04-П-72, выданную 18.07.2007 г. 
на имя ПАНКРАТОВА ВЯЧЕСЛАВА АНАТО-
ЛЬЕВИЧА.

ВЕРНУТЬ ЗА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
] в районе маг. "Элис" утерян ключ от а/м 
"Mercedes" .  Обращаться по тел. :  50809, 
87089522922.
]утеряны документы: уд. личности, тех. паспорт, 
водительское удостоверение на имя ШЕСТАКО-
ВА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА. Обращаться по тел.: 
87051090660, 87001384745.

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска  вы-
ражает искренние соболезнования вете-
рану МВД

тОлеМиСОВОй бакыт курСакОВне
в связи с кончиной 

мужа
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НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ
]после смерти  ЗОТОВА НИКОЛАЯ КУЗЬ-
МИЧА,  умершего 24.06.1997 г., открыто на-
следственное дело. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Богер Н.В. по адресу: 
пр-т Абая Кунанбаева, д. 65 Б (ЦОН, офис 210).
]после смерти  ЗОТОВОЙ ПОЛИНЫ АНДРЕ-
ЕВНЫ,  умершей 01.06.2001 г., открыто на-
следственное дело. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Богер Н.В. по адресу: 
пр-т Абая Кунанбаева, д. 65 Б (ЦОН, офис 210).
]после смерти СТАДЧЕНКО НИКОЛАЯ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧА, умершего 05.09.2014 г., откры-
то наследственное дело. Заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Зининой И.В. 
по адресу: ул.40 лет Победы, 60.
]после смерти эМА ВИКТОРА РОМАНОВИ-
ЧА, умершего 18.08.2014 г., открыто наслед-
ственное дело. Заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Зининой И.В. по адресу: 
ул.40 лет Победы, 60.
] после смерти САМОХВАЛОВА АЛЕК-
САНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА, умершего 
29.08.2014 г., открыто наследственное дело. 
Заинтересованным лицам обращаться к но-
тариусу Зининой И.В. по адресу: ул.40 лет По-
беды, 60.
]после смерти НОВОСЕЛОВОЙ МАРИИ 
ИВАНОВНЫ, умершей 15.12.2014 г., откры-
лось наследство. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумабековой Ж.Э. 
по адресу: пр-т Абая Кунанбаева, 65 Б (ЦОН, 
1 этаж).
]после смерти ЖУРАВЛЕВА ЕГОРА МИ-
ХАЙЛОВИЧА, умершего 10.02.2015 г., от-
крылось наследство. Заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Жумабековой 
Ж.Э. по адресу: пр-т Абая Кунанбаева, 65 Б 
(ЦОН, 1 этаж).
]после смерти СКРИПНИКА ОЛЕГА ВАЛЕ-
РИЕВИЧА, умершего 24.11.2014 г., откры-
лось наследство. Заинтересованным лицам 
обращаться к нотариусу Жумабековой Ж.Э. 
по адресу: пр-т Абая Кунанбаева, 65 Б (ЦОН, 
1 этаж).
]после смерти САДУОВА АСАНХАНА УЗИ-
ХАНОВИЧА, умершего 07.02.2015 г., открыто 
наследственное дело. Заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Касымбековой 
Д.Ш. по адресу: ул.Ленинградская, д.56, кв. 2.
] после смерти ПРАЧКОВСКОГО ЮРИЯ 
ИВАНОВИЧА, умершего 19.10.1997 г., откры-
то наследственное дело. Заинтересованным 
лицам обращаться к нотариусу Касымбековой 
Д.Ш. по адресу: ул.Ленинградская, д.56, кв. 2.
]после смерти РЫбКИНА ГЕННАДИЯ НИ-
КОЛАЕВИЧА, умершего 13.08.1997 г., открыто 
наследственное дело. Заинтересованным ли-
цам обращаться к нотариусу Касымбековой 
Д.Ш. по адресу: ул.Ленинградская, д.56, кв. 2.
]после смерти НАДИКОВА ВАЛЕРИЯ ЕфИ-
МОВИЧА, умершего 07.10.2014 г., открылось 
наследство. Заинтересованным лицам об-
ращаться к нотариусу Асетову А.А. по адре-
су: п.Шахан, кв-л 11/17, маг. "Шахтер" (2 эт.).

Совет ветеранов ОВД г.Шахтинска  вы-
ражает глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу кончины вете-
рана МВД

мавровой любови ивановны



Категория Сумма
(тысяч
 тенге)

Класс Наименование
Подкласс

1 2 3 4 5
I ДОХОДЫ 2035871

1 Налоговые поступления 1148422
01 Подоходный налог 336572

2 Индивидуальный подоходный налог 336572
03 Социальный налог 192020

1 Социальный налог 192020
04 Налоги на собственность 540564

1 Налоги на имущество 69363
3 Земельный налог 356356
4 Налог на транспортные средства 114845

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 61156
2 Акцизы 5916
3 Поступления за использование природных и дру-

гих ресурсов
35943

4 Сборы за ведение предпринимательской и про-
фессиональной деятельности

15947

5 Налог на игорный бизнес 3350
08 Обязательные платежи, взимаемые за совершение 

юридически значимых действий и (или) выдачу до-
кументов уполномоченными на то государственны-
ми органами или должностными лицами

18110

1 Государственная пошлина 18110
2 Неналоговые поступления 17403

01 Доходы от государственной собственности 12970
1 Поступления части чистого дохода государствен-

ных предприятий
632

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в 
государственной собственности

12338

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

43

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

43

06 Прочие неналоговые поступления 4390
1 Прочие неналоговые поступления 4390

3 Поступления  от продажи основного капитала 35712
03 Продажа земли и нематериальных активов 35712

1 Продажа земли 32346
2 Продажа нематериальных активов 3366

4 Поступления трансфертов 834334
02 Трансферты из вышестоящих органов государ-

ственного управления
834334

2 Трансферты из областного бюджета 834334

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                    Программа
                            Подпрограмма

Сумма
(тысяч
 тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 2035871

01 Государственные услуги общего характера 224199
1 Представительные, исполнительные и другие 

органы, выполняющие общие функции  госу-
дарственного управления

151101

112 Аппарат маслихата района (города областно-
го значения)

17178

001 Услуги по обеспечению деятельности маслиха-
та района (города областного значения) 

17178

122 Аппарат акима района (города областного 
значения)

70146

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

70146

123 Аппарат акима района в городе, города район-
ного значения, поселка, села, сельского округа

63777

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

63777

9 Прочие государственные услуги общего ха-
рактера

73098

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

22197

001 Услуги по реализации государственной по-
литики на местном уровне в области жилищ-
но-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог

22197

459 Отдел экономики и финансов  района (города 
областного значения)

24712

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

24712

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

11416

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в области  образова-
ния, физической культуры и спорта

11416

494 Отдел предпринимательства и промышленно-
сти района (города областного значения)

14773

001 Услуги по реализации государственной по-
литики на местном уровне в области развития 
предпринимательства и промышленности

14773

02 Оборона 5000
1 Военные нужды 5000

122 Аппарат акима района (города областного 
значения)

5000

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей 
воинской обязанности

5000

04 Образование 1424510
1 Дошкольное воспитание и обучение 267915

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

267915

003 Обеспечение деятельности организаций до-
школьного воспитания и обучения

5538

040 Реализация государственного образователь-
ного заказа в дошкольных организациях об-
разования

262377

2 Начальное, основное среднее и общее сред-
нее образование

1084112

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

1084112

004 Общеобразовательное обучение 980629
005 Дополнительное образование для детей и 

юношества
103483

4 Техническое и профессиональное, послесред-
нее образование

21098

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

21098

007 Организация профессионального обучения 21098
9 Прочие услуги в области образования 51385

471 Отдел образования, физической культуры и 
спорта района (города областного значения)

51385

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-
методических комплексов для государствен-
ных учреждений образования района (города 
областного значения)

15848

020 Ежемесячная выплата денежных средств опе-
кунам (попечителям) на содержание ребенка-
сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), остав-
шегося без попечения родителей

34580

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

957

06 Социальная помощь и социальное обеспече-
ние

128914

2 Социальная помощь 97360
451 Отдел занятости и социальных программ рай-

она (города областного значения)
97360

002 Программа занятости 13210
005 Государственная адресная социальная по-

мощь
1000

006 Оказание жилищной помощи 5000
007 Социальная помощь отдельным категориям 

нуждающихся граждан по решениям местных 
представительных органов

30000

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, 
воспитывающихся и обучающихся на дому

1244

014 Оказание социальной помощи нуждающимся 
гражданам на дому

44906

016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2000
9 Прочие услуги в области социальной помощи 

и социального обеспечения
31554

451 Отдел занятости и социальных программ рай-
она (города областного значения)

31554

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

31053

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и до-
ставке пособий и других социальных выплат

501

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 28798
1 Жилищное хозяйство 6695

479 Отдел  жилищной инспекции  района 
(города областного значения)

6695

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в области жилищно-
го фонда

6695

3 Благоустройство населенных пунктов 22103
123 Аппарат акима района в городе, города район-

ного значения, поселка, села, сельского округа
9000

008 Освещение улиц населенных пунктов 9000
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 

пассажирского транспорта и автомобильных 
дорог района (города областного значения)

13103

015 Освещение улиц в населенных пунктах 13103
08 Культура, спорт, туризм и информационное 

пространство
166920

1 Деятельность в области культуры 71147
455 Отдел культуры и развития языков района (го-

рода областного значения)
71147

003 Поддержка культурно-досуговой работы 71147
3 Информационное пространство 69569

455 Отдел культуры и развития языков района (го-
рода областного значения)

59897

006 Функционирование районных (городских) би-
блиотек

52897

007 Развитие государственного языка и других 
языков народа Казахстана

7000

456 Отдел внутренней политики района (города 
областного значения)

9672

002 Услуги по проведению государственной ин-
формационной политики

9672

9 Прочие услуги по организации культуры, спор-
та, туризма  и информационного пространства

26204

455 Отдел культуры и развития языков района (го-
рода областного значения)

7522

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

7522

456 Отдел внутренней политики района (города 
областного значения)

18682

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в области информации, 
укрепления государственности и формирова-
ния социального оптимизма граждан

10000

003 Реализация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики

8682

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

17572

1 Сельское хозяйство 9099
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474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии рай-
она (города областного значения)

9099

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики на местном уровне в сфере сельского хо-
зяйства и ветеринарии

9099

6 Земельные отношения 8473
463 Отдел земельных отношений района (города 

областного значения)
8473

001 Услуги по реализации государственной по-
литики в области регулирования земельных 
отношений на территории района (города об-
ластного значения)

8473

11 Промышленность, архитектурная, градостро-
ительная и строительная деятельность

21958

2 Архитектурная, градостроительная и строи-
тельная деятельность

21958

467 Отдел строительства района (города област-
ного значения)

12200

001 Услуги по реализации государственной по-
литики на местном уровне в области строи-
тельства

12200

468 Отдел архитектуры и градостроительства рай-
она (города областного значения)

9758

001 Услуги по реализации государственной поли-
тики в области  архитектуры и градостроитель-
ства на местном уровне  

9758

12 Транспорт и коммуникации 8000
1 Автомобильный транспорт 8000

123 Аппарат акима района в городе, города район-
ного значения, поселка, села, сельского округа

3000

013 Обеспечение функционирования автомобиль-
ных дорог в городах районного значения, по-
селках, селах, сельских округах

3000

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

5000

023 Обеспечение функционирования автомобиль-
ных дорог

5000

13 Прочие 10000
9 Прочие 10000

459 Отдел экономики и финансов района (города 
областного значения)

10000

012 Резерв местного исполнительного органа рай-
она (города областного значения) 

10000

III. Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми ак-
тивами

0

приобретение финансовых активов 0
поступления от продажи финансовых активов 
государства

0

Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

1 2 3 4 5
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета 0
VI. Финансирование дефицита (использова-
ние профицита) бюджета 0

7 Поступление займов 0
01 Внутренние государственные займы 0

2 Договоры займа 0
Погашение займов 0

8 Используемые  остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0

Наименование
Сумма
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1642060
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1513838
Целевые трансферты на развитие 116825
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1513838
в том числе:
Управление образования области 170340
На реализацию государственного образовательного заказа в до-
школьных организациях образования

116024

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение 
квалификации по трехуровневой системе

54316

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 861702
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 607759
На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 250000
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за 
исключением дезинсекции и дератизации на территории природ-
ных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в 
очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3943

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 
области 

52451

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значи-
мым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным со-
общениям

52451

Управление сельского хозяйства области 46
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых 
больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

Управление предпринимательства и туризма области 41381
На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализа-
ции проектов

33381

На предоставление грантов на развитие новых производств 8000
Управление экономики и финансов области 347615
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

12367

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

335248

Управление координации занятости и социальных  программ об-
ласти

40303

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни инвалидов

15411

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию По-
беды в Великой Отечественной войне

24892

Целевые трансферты на развитие: 116825
в том числе:
Управление строительства области 116825
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах 116825
Бюджетные кредиты 11397
Управление предпринимательства и туризма области 11397
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) 
на содействие развитию предпринимательства в моногородах

11397

Наименование Сумма
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1642060
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1513838
Целевые трансферты на развитие 116825
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1513838
в том числе:
Отдел образования, физической культуры и спорта района (горо-
да областного значения)

427823

На реализацию государственного образовательного заказа в до-
школьных организациях образования

116024

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение 
квалификации по трехуровневой системе

54316

На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

540

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

256943

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

916727

На жилищно-коммунальное хозяйство 607759
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значи-
мым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным со-
общениям

52451

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

3943

На жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 250000
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

775

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1799

Отдел сельского хозяйства  и ветеринарии района (города област-
ного значения)

1773

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых 
больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

435

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1292

Отдел занятости и социальных программ района (города област-
ного значения)

57578

На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улуч-
шению качества жизни инвалидов

15411

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию По-
беды в Великой Отечественной войне

24892

На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

1314

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

15961

Отдел предпринимательства и промышленности района (города 
областного значения)

42892

На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов 33381
На предоставление грантов на развитие новых производств 8000
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

452

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1059

Аппарат маслихата города Шахтинска 1516
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

575

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 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

941

Аппарат акима города Шахтинска 7505
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

1968

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

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
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На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

5537

Аппарат акима поселка Шахан 2788
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

977

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1811

Аппарат акима поселка  Долинка 2799
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

954

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1845

Аппарат акима поселка Новодолинский 2793
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

955

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1838

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 3450
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

1224

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

2226

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) 1569
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

250

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1319

Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-
чения)

36415

На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

350

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

36065

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 3429
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

518

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

2911

Отдел земельных отношений района (города областного значения) 1350
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

339

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1011

Отдел строительства района (города областного значения) 2074
На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

437

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1637

Отдел архитектуры и градостроительства района (города област-
ного значения)

1357

На повышение уровня оплаты труда административных государ-
ственных служащих

304

На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выпла-
ту ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным 
окладам работников государственных учреждений, не являющихся 
государственными служащими, а также работников государствен-
ных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов

1053

Целевые трансферты на развитие: 116825
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения) 116825
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в моногородах 116825
Бюджетные кредиты 11397
Отдел предпринимательства  (города областного значения) 11397
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на 
содействие развитию предпринимательства в моногородах

11397

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
          Администратор бюджетных программ
                  Программа

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 55659

01 Государственные услуги общего характера 24983
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
24983

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

24983

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

24833

022 Капитальные расходы государственного органа 150
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 14926

3 Благоустройство населенных пунктов 14926
123 Аппарат акима района в городе, города районного 

значения, поселка, села, сельского округа
14926

008 Освещение улиц населенных пунктов 6867
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 8059

12 Транспорт и коммуникации 15750
1 Автомобильный транспорт 15750

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

15750

013 Обеспечение функционирования автомобильных до-
рог в городах районного значения, поселках, селах, 
сельских округах

15750

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
              Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 58480

01 Государственные услуги общего характера 33279
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
33279

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

33279

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

33129

022 Капитальные расходы государственного органа 150
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 11551

3 Благоустройство населенных пунктов 11551
123 Аппарат акима района в городе, города районного 

значения, поселка, села, сельского округа
11551

008 Освещение улиц населенных пунктов 4676
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 6223

12 Транспорт и коммуникации 13650
1 Автомобильный транспорт 13650

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

13650

013 Обеспечение функционирования автомобильных до-
рог в городах районного значения, поселках, селах, 
сельских округах

13650

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
            Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма 
(тысяч
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 45419

01 Государственные услуги общего характера 24203
1 Представительные, исполнительные и другие органы, вы-

полняющие общие функции  государственного управления
24203

123 Аппарат акима района в городе, города районного зна-
чения, поселка, села, сельского округа

24203

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

24053

022 Капитальные расходы государственного органа 150
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 18296

3 Благоустройство населенных пунктов 18296
123 Аппарат акима района в городе, города районного зна-

чения, поселка, села, сельского округа
18296

008 Освещение улиц населенных пунктов 3800
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 14496

12 Транспорт и коммуникации 2920
1 Автомобильный транспорт 2920

123 Аппарат акима района в городе, города районного зна-
чения, поселка, села, сельского округа

2920

013 Обеспечение функционирования автомобильных до-
рог в городах районного значения, поселках, селах, 
сельских округах

2920

 Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                  Программа
                                                          Наименование
07 Жилищно-коммунальное хозяйство

1 Жилищное хозяйство
467 Отдел строительства района (города областного значения)

003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья 
коммунального жилищного фонда

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

005 Развитие коммунального хозяйства
13 Прочие

9 Прочие
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог района (города областного значения)
065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Наименование
04 Образование

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование
471 Отдел образования, физической культуры и спорта  района 

(города областного значения)
004 Общеобразовательное обучение

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

Приложение 7
к  решению XXXII сессии городского маслихата

 от  23 декабря 2014 года № 1083/32                

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

Приложение 8
к  решению XXXII сессии городского маслихата

 от  23 декабря 2014 года № 1083/32               

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

Приложение № 9
к  решению XXXII сессии городского маслихата

 от  23 декабря 2014 года № 1083/32        

Перечень бюджетных программ развития 
городского бюджета на 2015 год

Приложение № 10
к  решению XXXII  сессии городского маслихата

 от  23 декабря 2014 года № 1083/32

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