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Құрметті ауған жауынгерлері, Шахтинск тұрғындары!
Биылғы жылдың 15 ақпанында Ауғанстаннан Кеңес əскерлерінің шығарылғанына 27 жыл толады. 
Ауғанстан Демократиялық Республикасында 1979 жылдың 25 желтоқсанынан 1989 жылдың 15 ақпанына дейін созылған 

сұрапыл соғыс қаншама адамдардың өмірін қиды. Осы соғысқа қатысқандардың сол бір ауыр кезеңде жауынгерлік антқа 
адал болып, отан алдындағы борышына ержүректік пен табандылықтың үлгісін танытқандығы да айдай ақиқат.

Отанын сүйген жауынгер-интернационалистерді еске алған бұл күн қуаныш пен өкінішке толы күн деп айтуға бола-
ды. Қуаныштысы – осыдан 27 жыл бұрын Кеңес əскерін ауған жерінен шығарылуы. Өкініштісі – Ауған жауынгерлерінің 
Отанына, туған жеріне оралмауы. Бұл – ата-ана, қарулас достар, туған-туысқандары үшін орны толмас қайғы.

Ауған соғысына қатысқан жерлестерімізді он жылға созылған   соғыстағы интернационалдық парыздарын өтеуде 
танытқан ерліктері мен жігерліліктері, Отанымыздың игілігіне қосқан зор еңбектері үшін алғыс білдіреміз. 

Ауған соғысы ардагерлерінің отбасыларына, ер-азаматтарынан, ұлдарынан айырылған аналарға шын жүректен 
зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, мемлекетімізде тыныштық пен бейбітшілік болсын деп тілейміз. Олардың ерен 
ерліктері келешек Отан қорғаушы жастарға үлгі болады. 

Құрметті Ауған жауынгерлері! Он жылға созылған Ауған соғысында интернационалдық парызыңызды өтеуде 
танытқан ерлігіңіз бен жігерлігіңіз, Отанымыздың игілігіне қосқан зор еңбегіңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Ауған соғысы 
ардагерлерінің отбасыларына, əкесіз қалған балаларға, ер-азаматтарынан, ұлдарынан айрылған аналарға, мүгедектерге 
шын жүректен зор денсаулық, ұзақ өмір, ашық аспан, қажымас қайрат тілейміз!   

Уважаемые воины-интернационалисты!
15 февраля исполнится 27 лет с момента вывода советских войск из Афганистана. Это событие с которым связана 

одна из самых трагических страниц нашей истории – война в Афганистане. И даже спустя годы не должны быть забы-
ты утраты, причиненные страшным водоворотом событий той афганской войны. Навечно останутся в памяти име-
на солдат, чьи судьбы искалечены в боях, чьи жизни в самом расцвете сил оборвались в горах и пустынях чужой страны.

Вместе с горечью потерь нас объединяет гордость за наших земляков. Их солдатское мужество, доблесть и героизм 
являются примером патриотизма и верности воинской присяге для нас, ныне живущих, и для будущих поколений. 

 Вы и сегодня ежедневной добросовестной работой вносите вклад в социально-экономическое и культурное развитие 
нашего региона, его общественную жизнь, воспитание подрастающего поколения. Уверены, что ваш опыт, моральные 
качества, профессионализм и активность и в дальнейшем послужат утверждению мира, стабильности и согласия на  
нашей земле.

Уважаемые воины-интернационалисты! Пусть мир и счастье живут в ваших семьях! Желаем  вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, долгих лет жизни. 

С.Аймаков, аким  г.Шахтинска
А.Сатова, секретарь городского маслихата
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Новости города

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Коммунальное хозяйство является самой про-

блематичной сферой любого населенного пун-
кта. У жителей, как правило, всегда много вопро-
сов  по качеству услуг к тем, кто их оказывает. На 
прошлой неделе у шахтинцев была возможность 
задать их непосредственно услугодателям. От-
дел ЖКХ города  провел День открытых дверей с  
участием основных предприятий, работающих в  
сфере тепло-, водо-, электроснабжения, предо-
ставляющих другие важные  услуги.

Особенно много было желающих прояснить   
для себя ситуацию с расчетами за теплоснаб-
жение,  по приборам учета электроэнергии. Не  
все  посетители остались довольны услышанным 
и  согласились с  аргументами и доводами спе-
циалистов. Но исполнительные  власти региона  
взяли на контроль вопросы и темы, прозвучавшие    
на  встрече. Рассматриваются  пути их решения.

УСЛУГИ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
В настоящее время более 90 видов услуг ока-

зывают государственные органы населению реги-
она. Статистика показывает не только постепенное 
расширение их номенклатуры, но и увеличения ко-
личества в целом. В прошлом году исполнительны-

ми органами было оказано порядка 19 тысяч услуг. 
Примерно, четвертая часть – 4488 – в сфере реги-
страции актов гражданского состояния.

Анализ предоставления услуг такого пла-
на показывает, что общее количество вырос-
ло по сравнению с 2014 годом более чем на 3,5 
процента. Получить их можно не только через 
службу   РАГС, но и при помощи ЦОНа, портала 
«Электронного правительства». Каждый из об-
ратившихся за  услугой может выбрать вариант, 
оптимальный для  себя.

НА СЛУЖБЕ – 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ЦОНе города начал действовать «Онлайн ка-
бинет  прокурора». Это  проект  прокуратуры  Ка-
рагандинской области, направленный на защиту 
прав  предпринимателей. При помощи програм-
мы «Skype» представители бизнес-сообщества 
Шахтинска могут обратиться в надзорный орган 
с информацией о нарушениях своих прав со сто-
роны  государственных служащих.

Прокуратура республики постоянно совер-
шенствует надзорную деятельность по защите 
прав предпринимателей. Пилотный проект «Он-
лайн кабинет прокурора» - интернет-связь с про-

куратурой области - еще один шаг в этой работе. 
Пока доступ к нему возможен только в  ЦОНах  
городов и районов области, в последующем же   
планируется установить кабинеты в торговых до-
мах, органах государственных доходов, зданиях  
местных исполнительных органов.

НУЖНА БДИТЕЛЬНОСТЬ
За полтора месяца с начала года в жилом  

секторе Шахтинского региона  произошло уже   
11 пожаров. По информации противопожарной  
службы, 6 из них -  из-за неисправного печного 
оборудования, 2 - неполадок в электрооборудо-
вании. Причиной еще 3-х чрезвычайных ситуаций  
стала элементарная неосторожность людей при 
обращении с огнем. 

 В прошлом году пренебрежение правилами  по-
жарной безопасности стало причиной 98 пожаров в 
городе и поселках. В результате нанесен огромный 
материальный ущерб имуществу граждан, один че-
ловек погиб, еще 5 – травмированы. Основное ко-
личество  таких происшествий приходится на ото-
пительный период. Именно поэтому отдел чрезвы-
чайных ситуаций города напоминает шахтинцам, что 
сейчас нужно с особой  тщательностью соблюдать 
все правила пожарной безопасности.

Соб.инф.

Құрметті мұсылман қауым!
Сіздерді мұсылмандардың қасиетті мерекесі - Мəуліт күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Мəуліт мерекесін 

тойлау, осы айды түрлі  шаралармен атап өту дəстүр болып қалыптасқан. Қазір Ислам елдерінің барлығында Мəуліт 
мерекесі атап өтілуде, бұл - пайғамбарымызға деген сүйіспеншілікпен құрметіміз.

Адамдарға пайғамбарымыздың өнегелі өмірін насихаттап, имандылықтың басты құндылығына айналуы жолын-
да Мəулітті атап өтудің маңызы зор. Қашанда біздің дініміз тек жақсылықты, қарапайымдылықты, татулықты 
насихаттаған. 

Жүректеріңізге сəуле ұялататын қасиетті Мəуліт мерекесі құтты болсын! Аллаһ тағала баршаңыздың жүректеріңізге 
иман, өмірлеріңізге береке - бірлікті нəсіп етсін. Сіздерге зор денсаулық, мол бақыт тілейміз.

Дорогие мусульмане!
Примите наши искренние поздравления по случаю праздника Маулит, являющегося символом духовного единства и со-

лидарности мусульман всего мира! В эти благословенные дни в каждом доме возносятся молитвы благодарения Всевыш-
нему. Этот праздник и тот пример, который дал мусульманам Пророк Мухаммед, служат сближению людей, утверж-
дению идеалов добра, милосердия, любви и взаимного уважения.  Он объединяет людей вокруг ценностей истинного ислама, 
напоминает нам, что его традиции, как и любой другой религии, основаны на справедливости, добре, милосердии и заботе о 
ближнем, независимо от его национальности и вероисповедания.

В связи с этим значимым для мусульман всего мира событием от всей души поздравляем вас и желаем крепкого здо-
ровья, истинной веры и счастья!

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

Практика отчетов 
продолжается

Глава государства Нурсултан На-
зарбаев подписал указ о проведе-
нии отчетных встреч с населением. 
В соответствии с этим документом 
руководители центральных испол-
нительных органов ежегодно в те-
чение второго квартала будут уча-
ствовать в отчетных встречах с об-
щественностью регионов посред-
ством  видеоконференцсвязи.  В 
ходе мероприятия министры проин-
формируют граждан о реализуемых 
в стране реформах, социально-эко-
номическом развитии, достижении 
ключевых показателей стратегиче-
ских планов и задачах по развитию 
соответствующих отраслей.

Акимам всех уровней, указано 
по-прежнему  проводить отчетные 
встречи с населением ежегодно в 
первом квартале. Ректоры нацио-
нальных высших учебных заведе-
ний  в течение третьего квартала 
станут отчитываться перед роди-
телями, учащимися, работодате-
лями, представителями научно-
педагогической общественности и 
средств массовой информации по 
вопросам образовательной, науч-
но-исследовательской и воспита-
тельной деятельности.

Правительство 
для граждан 

С 1 марта в Казахстане начнет 
свою деятельность некоммерче-
ское акционерное общество «Го-
сударственная корпорация «Пра-
вительство для граждан». Соот-
ветствующим Постановлением 
Правительства РК  структура бы-
ла создана посредством слияния 
4 государственных предприятий 
– это «Центр обслуживания на-
селения», «Центр по недвижимо-
сти», «Научно-производственный 
центр земельного кадастра», «Го-
сударственный центр по выплате 
пенсий». 

Нововведение позволит  физи-
ческим и юридическим лицам по-
лучать государственные услуги по 
принципу  «одного окна» на базе 
действующих ЦОНов. При этом, 
как поясняют  в Комитете связи, ин-
форматизации и информации Ми-
нистерства по инвестициям и раз-
витию РК, казахстанцы смогут по-
лучать необходимые госуслуги с 9 
утра до 20 часов вечера, включая 
обеденное время.

Новости республики



В минувший вторник 
в Шахтинске состоя-
лась XVIII конференция 
Шахтинского городско-
го филиала партии «Нұр 
Отан». 

В ходе работы под председатель-
ством акима Шахтинска Сержана 
Аймакова делегаты рассмотрели 
вопросы реализации Предвыборной 
программы партии «Казахстан-2021: 
Единство. Стабильность. Созидание» 
и утверждения кандидатов в депута-
ты городского маслихата от партии 
«Нұр Отан».

В числе участников конференции 
были члены Политсовета, пред-
ставители депутатской фракции, 
председатели первичных партийных 
организаций, первые руководители 
государственных органов.  

Свое выступление председатель 
ШГФ партии Сержан Аймаков по-
святил новому программному до-
кументу, с которым партия «Нұр 
Отан» идет на внеочередные выборы 
в Мажилис Парламента и местные 
представительные органы. Харак-
терной особенностью Предвыборной 
платформы является соответствие 

задачам, поставленным Президентом  
в Плане нации «100 конкретных шагов 
по реализации пяти институциональ-
ных реформ». Нұротановцы остаются 
верными себе, продолжая работать 
в русле государственной политики 
на благо страны и народа. Вот и на 
ближайшую пятилетку определен 
четкий план действий, охватывающий 
экономику, социальную и иные сфе-
ры, реализация которого, по словам 
С.Аймакова, станет основой устойчи-
вого развития Казахстана. 

Взявшие слово в прениях выска-
зали свое мнение о Предвыборной 
программе и задачах нұротановцев 
в электоральный период. Так, пред-
седатель ППО «Тазалық» Бахыт Нур-
газина  как педагог и член партии 
видит свою миссию в формировании 
основ патриотизма у подрастающе-
го поколения. План нации и Пред-
выборная платформа партии «Нұр 
Отан» ведут к порядку и согласию 
в общественной и политической 
жизни, уверена она, и выборы дают 
нам возможность проголосовать за 
эти важные категории. О ключевых 
направлениях предвыборного до-
кумента и ожидаемых результатах 
говорила представитель централизо-
ванной библиотечной системы, член 
информационно-пропагандистской 
группы городского филиала партии 
Ирина Усенко. Пополнение партий-

ных рядов, а за последнее время 
нұротановские «первички» созданы 
на предприятиях  «Апрель-Кулагер» 
и «Водоканал», кирпичном заводе 
«KERABLOK»,  в торговых домах «Та-
быс» и «Акваплюс», свидетельствует 

о высоком авторитете «Нұр Отана» 
и доверии со стороны населения. 
Более трех с половиной тысяч жи-
телей Шахтинского региона  сегодня 
находятся в рядах общественного 
объединения. И это, по мнению 
председателя первичной партийной 
организации шахты «Тентекская»  
Александра Зинина, существенная 
общественно-политическая сила. 

Первичная парторганизация это-
го угольного предприятия вместе с  

остальными ППО  приняла участие 
во внутрипартийном праймериз, 
который определил кандидатов в 
депутаты городского и областного 
маслихатов от партии «Нұр Отан» 
по Шахтинскому региону. В ходе 

заседания Бюро Политсовета кан-
дидатуры членов партии, рекомен-
дуемые для выдвижения в местные 
представительные органы, были 
одобрены активом. Мандат доверия 
13 кандидатов  получили и от де-
легатов конференции, единогласно 
проголосовавших за представленный 
список. Другим голосованием участ-
ники партийного форума избрали де-
легатов на предстоящую областную 
конференцию.

Фронтовики
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Участнику  Великой       
Отечественной войны Чи-
рышеву Николаю Ионовичу 
4 февраля исполнилось 95  
лет. С почтенной датой 
ветерана на дому по-
здравили аким города 
Шахтинска С.Аймаков, 
секретарь городского 
маслихата А.Сатова, 
аким п.Долинка М.-С.
Бдуов, которые искрен-
не пожелали фронто-
вику долгих лет жизни, 
крепкого здоровья, вру-
чили цветы и памятный 
подарок.

Родом Николай Ио-
нович из Смоленской 
области. В 1940 году 
был призван в ряды 
Советской Армии и на-
правлен в школу сер-
жантов в один из горо-
дов Латвийской ССР. 
Прошел всю войну: уча-
ствовал в обороне Москвы, 
боях на Курской дуге, во 
взятии Берлина. После по-
беды еще около года про-
должал службу в Германии. 

С 1962 года фронтовик 
проживает в поселке До-
линка. Николай Ионович 
трудился главным меха-
ником в ИТК, механиком 
автогаража, начальником 
эксплуатации Долинской 
автобазы. После выхода на 

пенсию он еще несколько 
лет продолжал работать на 
производстве.

В Долинке ветеран по-

строил дом, вырастил де-
тей, дождался внуков и 
правнуков, снискал ува-
жение соседей. А своим 
жизнелюбием, бодростью 
духа и крепостью физиче-
ского здоровья не устает 
восхищать окружающих до 
сих пор.

За особые заслуги пе-
ред Отечеством Николай 
Ионович отмечен орденами 
«Отечественной войны» II 

степени и «Красной Звез-
ды», медалями «За обо-
рону Москвы», «За осво-
бождение  Варшавы», «За 

взятие Берлина», юбилей-
ными медалями. Его труд 
отмечен Почетными грамо-
тами и Благодарственными 
письмами.

Надо отметить, что в 
свои 95 лет ветеран чув-
ствует себя хорошо, вы-
глядит весьма бодро и пре-
красно поет военные песни.

Пресс-служба 
аппарата акима 

г.Шахтинска

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по Шахтинскому избирательному округу №21
 по выборам депутатов Карагандинского областного 

маслихата

На основании статей 16, 104 Конституционного закона Ре-
спублики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»  кан-
дидатами в депутаты Карагандинского областного маслихата 
по Шахтинскому избирательному округу №21 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, 
место работы и  жительства 

Алханова 
Гульмира 
Сартаевна

1969 Начальник канцелярии 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго»,  
г.Шахтинск, ул.40 лет Победы 

Председатель окружной избирательной комиссии  Козлова Л.Б.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №5
 по выборам депутатов Шахтинского городского 

маслихата

На основании статей 16, 104 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»  
кандидатами в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по  избирательному округу №5 зарегистрированы
Фамилия, имя, 

отчество
Год 

рождения
Занимаемая должность, 

место работы и  жительства 
Шевченко 

Елена 
Олеговна

1991 Учитель английского языка,
 гимназия №1,  г.Шахтинск, 

ул.Парковая
  Председатель окружной избирательной комиссии   Дёмкина Т.В.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №8 
 по выборам депутатов Шахтинского городского 

маслихата

На основании статей 16, 104 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»  
кандидатами в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по  избирательному округу №8 зарегистрированы
Фамилия, имя, 

отчество
Год 

рождения
Занимаемая должность, 

место работы и  жительства 
Турагулова 
Гульмира 

Жоломановна

1972 Индивидуальный предпринима-
тель, г.Шахтинск, ул.40 лет По-

беды
  Председатель окружной избирательной комиссии    Бакирова Р.Т.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

по избирательному округу №9 
 по выборам депутатов Шахтинского городского 

маслихата

На основании статей 16, 104 Конституционного закона 
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»  
кандидатами в депутаты Шахтинского городского маслихата 
по  избирательному округу №9 зарегистрированы

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Занимаемая должность, 
место работы и  жительства 

Гаврилов 
Владимир 

Николаевич

1964 Электромонтер 
ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», 
г.Шахтинск, ул.Дзержинского

 Председатель окружной избирательной комиссии  Чернышева Т.А.

О.АНКАЛЁВА

Мандат доверия получен

Гордость региона

Работа окупается
В последние годы руководство ТОО 

«Шахтинсктеплоэнерго» на  время ре-
монтной кампании планирует не только 
подготовку оборудования к новому ото-
пительному сезону, но и целый комплекс 
энергосберегающих мероприятий. Таково 
требование законодательства.

Но, в первую очередь, это выгодно само-
му предприятию. Технические и организа-
ционные решения по экономии энергоре-
сурсов, используемых при производстве те-
пловой и электрической энергии, на нужды 
станции, позволяют энергетикам сэкономить 
свой бюджет. По расчетам специалистов, за 
4 месяца с начала отопительного сезона на 
станции должны были использовать, при-
мерно, тысячу тонн мазута. Энергосберега-
ющие мероприятия позволили снизить его 
расход до 0,65 тонны. Объем подпиточной 
воды на  тепловых сетях снижен с норма-
тивных 27,2 тонны  до 13 тонн в час. Вместе 

с сокращением  ее расхода на подпитку 
котлов и функционированием  системы 
оборотного водоснабжения это дало  суще-
ственную экономию важного энергоресурса. 
На данный момент предприятие закупило на 
нужды станции всего 230 тысяч кубометров 
воды вместо предполагаемых 350.

Эти показатели - еще одно подтверж-
дение стабильности функционирования 
главного городского теплоисточника. 
Грамотно организованная ремонтная кам-
пания, снабжение качественным топливом 
обеспечивают бесперебойную работу те-
пломеханического оборудования станции 
и тепловых сетей. К началу февраля кол-
лектив «Шахтинсктеплоэнерго» выработал, 
примерно, 18,5 млн кВт/ч электрической и 
около 125 тысяч  Гкал тепловой энергии. 
Энергетики уже достойно пересекли «эк-
ватор» отопительного сезона.

Соб. инф.

Энергосбережение



Условие социального благополучия
Наши интервью

 - Галым Алдыбаевич,   
в  чем заключаются глав-
ные новшества  законода-
тельства?

-  Работа с  лицами, 
обращающимися   за  со-
действием к государству,  
будет  сосредоточена, как 
говорится, в одних руках. 
Если раньше  Центры за-
нятости  занимались только 
реализацией  Программы 
«Дорожная карта занято-
сти-2020», то сейчас  им 
предстоит  осуществлять 
и  меры, предусмотренные 
региональными   програм-
мами  занятости населения. 
Начиная с этого года,  Цен-
тры,  и наш в том числе,   
производят регистрацию  
и постановку на  учет без-
работных, выдают им со-
ответствующую справку, 
предоставляют информацию 
в уполномоченный  орган  
для назначения социальных 
выплат. И, естественно, на-

правляют    на постоянное 
трудоустройство,  обще-
ственные работы или  уча-
стие  в активных мерах  со-

действия занятости. 
По-прежнему  в  функ-

циях  Центра - направление 
на  профессиональную под-
готовку и повышение  квали-
фикации, содействие  пред-
принимательству на  селе, 
повышение мобильности 
трудовых ресурсов. Вся эта 
работа ведется на основании  
социальных контрактов. За 
нашими специалистами - и  
формирование банка данных 
по рынку  труда.

Задачи, стоящие перед 
учреждением в этом году,  
сформулированы  в Ком-
плексном  плане  содей-
ствия занятости населения   
города.  Он предусма-
тривает   охват не только  
безработных, но и   лиц из 
числа самозанятых граж-
дан,  малообеспеченных,  
с ограниченными возмож-
ностями,    молодежи.  А 
решать   вопросы  трудо-
устройства  планируется 
за  счет  участия  горо-
жан в инфраструктурных 
проектах, реализуемых по    
Программе «Нұрлы жол»,  
в мероприятиях, предус-
мотренных  «Дорожной  
картой занятости-2020»,  
другими региональными 
программами.

- Достижение  каких 
результатов   предпола-
гает  этот документ?

- Планируется, что уро-
вень бедности  в регионе  
не превысит 1%, уровень 

безработицы – 4,7%.   Доля  
вовлеченных в  производ-
ственные  процессы должна  
составить  не  меньше 6%  от 

числа  непродуктивно само-
занятых. Среди получателей   
адресной  социальной  по-
мощи   количество трудоспо-
собных    будет в пределах 
20%.

- Понятно,  что  у граж-
дан, имеющих квалифи-
кацию,   больше шансов    
найти  свою нишу на рынке  
труда…

-   Государство  по-
прежнему   помогает   граж-
данам повысить свою кон-
курентоспособность. Напри-
мер,  давая  возможность 
обучиться   специальностям, 
востребованным  на пред-
приятиях региона. В этом 
году   на профессиональную 
подготовку  планируется на-
править 35 человек, на пере-
подготовку – 55,  на повы-
шение  квалификации – 10.

Надо  сказать, что зако-
нодательство   предполагает  
и  более  активное  участие 
в решении  вопросов за-
нятости  работодателей. В 
настоящее  время   уже  ут-
верждены  списки  тех,  кто 
изъявил желание  организо-
вать  на своих предприятиях   
социальные рабочие  места, 
молодежную практику, об-
щественные работы.

На социальные рабочие  
места в этом году  планиру-
ется  направить  46 человек  
из  целевых групп населения, 
на молодежную практику – 
30 выпускников организаций 
образования. Обществен-
ными работами  планируем 
охватить не менее   180 
человек, более  20  -  трудо-
устроить  на инфраструктур-

ные проекты, реализуемые  в 
рамках  программы  развития  
региона. По-прежнему  бу-
дут использоваться  такие  
формы социальной  под-
держки,  как  микрокредиты 
на открытие или расширение  
своего дела, обучение пред-
принимательству.

В целом,  благодаря  
мерам, предусмотренным 
Комплексным планом со-
действия занятости,  плани-
руем охватить  более 1400 
человек, причем не только 
безработных, но и непро-
дуктивно занятых.

- Галым Алдыбаевич, 
ситуация в экономике  
сложная. Не  исключено, 
что граждан, обративших-
ся за   социальной  под-
держкой  будет больше…  

- Государство  предус-
матривает  такое  разви-
тие  событий. По-прежнему  
оказывается    адресная  
социальная помощь  мало-
обеспеченным. Предусмо-
трены социальные  выплаты 
на  случай потери работы 
участникам  системы  обя-
зательного  социального 
страхования.  В каждом  
конкретном  случае   нужно  
будет использовать что-то  
из   комплекса мер,  предна-
значенных  повысить     со-
циальную защищенность 
граждан. Задача нашего 
коллектива – эффективно 
применить их на практике.

- Успехов  Вам и Вашим  
сотрудникам!

С  января этого года  в законодатель-
ство о занятости  населения  внесены  
изменения, согласно которым  суще-
ственно расширяются полномочия  
Центров занятости. О том, как  плани-
руют их   использовать специалисты   
этого  городского  учреждения,  на  что 
могут  рассчитывать шахтинцы,  об-
ращающиеся за содействием в трудоу-
стройстве,  на страницах газеты расска-
зывает  директор  КГУ «Центр занятости 
г.Шахтинска» ГАЛЫМ УМИРБЕКОВ.

По себе  многие  горожане   зна-
ют,  что минувший год  был сложным. 
И все же  глава  исполнительной  
власти  с  удовлетворением  мог  
сказать, что   шахтинцы   справились  
с основными  целями и задачами, 
обозначенными  Главой государства. 
Это    подтверждают  экономические  
показатели.  Объем промышленного  
производства   достиг, примерно, 
8 млрд  200 млн тенге. Почти 11  
миллиардов  составили   инвести-
ции в регион. Несмотря на то,  что   
Шахтинск  по-прежнему остается  
моногородом,  при поддержке госу-
дарства стал активнее развиваться  
малый и  средний  бизнес. Более 
того,  уже чувствуется   отдача от  
вложенных   средств. В настоящее  
время  на   субъектах МСБ  заняты  
почти  5,5 тыс. шахтинцев. Объем вы-
пускаемой ими продукции составил, 
примерно,  4 млрд 900 млн тенге, а 
налоговые отчисления в  местный 
бюджет – порядка  3 миллионов. 

И все же   диверсификацию  эко-
номики   города   необходимо вести  

более   активными  темпами.  Такую 

задачу   перед    исполнительной  
властью  и   непосредственно  го-
рожанами   поставил заместитель 
акима  области  Ануар  Ахметжа-
нов, присутствовавший на отчетной  
встрече. Государство  не  сокращает 
объем  финансирования  на развитие     
бизнеса даже несмотря на   напря-
женный  республиканский бюджет.   
Это окажет  существенную помощь  
людям с предпринимательской 
жилкой, а затем уже  - положитель-
но   скажется и на развитии всего 
региона. Примеров  сотрудничества  
государства и    бизнес-сообщества    
уже немало  и в Шахтинске.

В отчете  акима  города  - и это 
понятно - были затронуты темы   
благоустройства, коммунальной  
сферы  населенных пунктов. Они 
же  и  вызвали   основные  вопро-
сы  у  участников  встречи.  Эти  
сферы, что называется,  у каждо-

го на  глазах, горожанам заметны  
любые  оплошности и недоработки  
властей, подрядных организаций,  
услугодателей.  С.Аймаков не    стал 
отстаивать честь мундира и  признал,  
что здесь и  в самом деле не все  
совершенно, есть над чем работать. 
В  частности,   пообещал,  что к 
празднику  9 Мая  будет   завершено 
благоустройство  многострадальной  
аллеи  по 40 лет Победы, с наступле-
нием  теплых  дней  восстановлено 
вышедшее  из строя освещение в 
некоторых  частях города, пояснил   
порядок  уборки  городских  улиц 
и тротуаров от  снега. Пережившие 
паводок  жители  Восьмидомиков 
не только поблагодарили    власти 
за   поддержку, но и      подробно  
интересовались  мерами по защите   
поселка  от  повторения   чрезвычай-
ной  ситуации.

С повестки  отчетных  встреч  
не  сходят  вопросы  отношений 
с  услугодателями. И если  раньше  
шахтинцы с полным правом    жало-
вались на  качество  услуг, то сегодня  
актуальнее  стали  вопросы  оплаты.  
На  взгляд многих, с установкой  при-
боров  учета  тепла неправомерно 
выросли   счета,  предъявляемые 
«Шахтинсктеплоэнерго». Глава  ре-
гиона рассказал о том, какие  меры 
планируется  принять властями, 
услугодателем,  чтобы  разобраться 
в ситуации  со счетчиками. А вот  во-
просы  повышения или  понижения  
тарифов – не в компетенции  мест-
ных  властей. С.Аймаков еще раз 
напомнил   жителям, что это  -  сфера  
деятельности   антимонопольного  
ведомства.

По словам  А.Ахметжанова, до-
брожелательный  диалог,   атмос-
фера   отчетной встречи проде-
монстрировали,   что  в минувшем 
году  власти  Шахтинска  оправдали  
кредит доверия населения. За-
дачи наступившего года – не  ме-
нее  сложные. И решить их можно 
только работая в   тесном  тандеме, 
где  соединятся  компетентность, 
ответственность  государственных  
служащих и  гражданская  позиция  
горожан.

Отчетная встреча

Год от года государство  совершенствует  меха-
низм  диалога с населением, используя для этого  
самые  разные  инструменты. В  аппарате  акима  
Шахтинска  в 2015 году    было зарегистрировано   
около   4 тысяч  письменных обращений   жителей   
к исполнительной  власти, на личном приеме у гла-
вы региона  побывали  500 человек.  Тем не менее, 
самым действенным и  интересным инструментом 
обратной  связи  многие горожане  по-прежнему 
считают  отчетную  встречу  акима  города  перед 
населением. В минувшую  среду зал Дворца  куль-
туры, где   аким  Шахтинска Сержан Аймаков    до-
кладывал  об  итогах социально-экономического 
развития  региона за 2015 год, был полон.

Кредит доверия оправдан
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Полосу подготовила 
В.АНТОНОВА
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Бетті дайындаған А.ТҰРЖАНОВ

Кәсіпкерлік

Өткен ғасырдың екінші жартысы мен 21 
ғасырдың басында көптеген  жаңа мемлекеттер 
өз тәуелсіздігін жариялады. Биыл оған ши рек 
ғасыр толмақ. Егемендігімізге қол жеткізгелі 
Елбасымыздың жыл сайын Жолдаулары жарияла-
нып, Қазақстан халқының әлеуметтік-эконмикалық 
жағдайының тұрақты болуына ықпал етуші күш 
болып табылуда. Соның дәлелі «Нұрлы жол», «100 
нақты қадам» бес институционалдық реформасы, 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформа, даму». Қазақстан халықаралық көлемде 
барған сайын елеулі қатысушыға айнала бастады. 
Елбасымыз жиһанның ең маңызды конференци-
ялары мен жиындарының үнемі бел ортасында 
жүреді. Қазақстан Президенті БҰҰ Бас ассам-
блеясы, ядролық қауіпсіздік жөніндегі Саммит, 
Давостағы бүкілдүниежүзілік экономикалық форум 
және басқада биік мінберлерден сөз сөйлейді, одан 
бөлек, біздің еліміздің өзі ең жоғары деңгейдегі ша-
раларды өткізеді. Оған мысал ретінде 2010 жылдың 
желтоқсанында Астанада өткен ЕКҚҰ Саммитті, 
2011 жылы маусымда өткен ОИС СМИД-тің 38 
сессиясын айтуымызға болады.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і  с о н д а й - а қ , 
қатысушылардың ең өкілетті құрамын жинайтын 
бірқатар форумдардың өтуіне ұйытқы болып, 
халықаралық қауымдастықтың назарын ауда-
рып  отырады. Атап айтқанда, бұл Астаналық 
экономикалық форум, әлемдік және дәстүрлі діндер 
көшбасшыларының съезі, Евразиялық медиафо-
рум, шетелдік инвесторлар кеңесінің мәжілісі және 
басқалары.

Астанада ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесін 
өткізу жоспарлануда. Көрмеге 100-ден  астам ел 
мен халықаралық ұйымдар қатысып, 2-3 миллион-
дай адам келеді деп күтілуде. Осындай шараларға 
әлем көшбасшыларының қатысуы Қазақстанның 
абыройы мен беделін арттырып, әлемнің өзге 
мемлекеттерімен ынтымақтастық орнатуға ықпал 
етеді.Сонымен бірге, Н.Назарбаевтың жеке 
тұлғасын өткен және осы заманғы ірі тарихи 
қайреткерлермен салыстыруға болады.

Президент ім із тұңғыш тәуелсіз Қазақ 
хандығының негізін қалаған ұлы бабаларымыз 
Керей мен Жәнібек сұлтандардың бәрінен бұрын 
дәстүрлі хандық билік пен қазақ мемлекеттілігін 
нығайтқан XVIII ғасырдағы Қазақстанның ірі 
мемлекет қайраткері Абылай ханның саясаты 
мен жолын жалғастырып келеді. Сонымен қатар, 
өткендегі және қазіргі күндегі осынау ұлы тарихи 
қайраткерлермен Отанға, Қазақстанға, өз халқына 
деген терең махаббат пен елімізді алға бастырудың 
үлкен арман-тілегін біріктіріп тұр.

Елбасымыз  жақында ғана өзінің Қазақстан 
халқына  арнаған жаңажылдық құттықтауында 
биылғы жылдың Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы 
болып өтетінін атап айтқан еді. Сондықтан да 
осынау айтулы мерейтой қарсаңында айтқым 
келгені, Нұрсұлтан Әбішұлының еліміз бен әлем 
жұртшылығы алдындағы беделі мен бірегей тұлғасы 
одан әрі биіктей береріне сенемін.

Ірі және шағын кәсіпкерлер бас қосқан 
аталмыш шараға қала әкімінің экономикалық 
мәселелері бойынша орынбасары Саят Бейсем-
бек, Шахтинск қалалық кәсіпкерлік 
және ауыл шаруашылығы бөлімінің 
басшысы Сержан Қапаев, сонымен 
бірге, кәсіпкерлікті енді бастағалы 
отырған қала тұрғындары қатысты. 
Отырысты Кәсіпкерлік палатасы 
филиалының басшысы Жанат 
Ибраев жүргізіп, шаруасы қызып, 
тасы өрге домалаған бұрынғы 
«Тентек» нан комбинатының 
белгілі бір себептерге байла-
нысты жұмысы бір-екі жылғы 
тоқтап, бүгін қайта жүргізілгелі 
тұрғандығын тілге тиек етті. 

О н а н  к е й і н  с ө з  а л ғ а н 
комбинаттың басшысы Дулат 
Конуров халықты азық-түлікпен 
қ а м т а м а с ы з  е т і п  о т ы р ғ а н 
кәс іпкерлерге комбинаттың 
жұмысы неліктен тоқтағанын 
түсіндіріп, қазіргі таңда өндірілетін 
нанның сапасына тоқталды. 
Кәсіпкердің айтуынша, өз қызметін 
2005 жылы бастаған өндіріс орны 
2014 жылға дейін тоқтаусыз 
қызмет көрсетіп, қаламыздағы 

қуаты мыңдаған нанға жетіп артылған ірі өндіріс 
орындарының бірі болған. Бұл комбинатта 
бұрын 85 адам еңбек етіп өз нәпақасын игеріп 

келген.Одан өндірілген бөлке нанның дәмін 
Германия, Беларусь, тағы басқа да елдердің 
тұрғындары татқан. 

Осы комбинатты іске түсірерде түрлі 
қиындықтарға кезігіп, ақыры мақсатына 
қол жеткізген комбинат иесі Д.Конуров 
қаламызда 1998 жылдан аянбай еңбек 
етіп, шахтинскіліктерді арзан бағадағы нан-
мен қамту жұмыстарын ұйымшылдықпен 
ұйымдастырғаны байқалды. Сөзіміздің дәлелі 
ретінде нан комбинатының өнімдерін тұтынушы 
новодолинскийлік кәсіпкер Татьяна Шершакова 
тебірене ыстық ықыласпен лебіздерін жеткізіп, 
бұрынғы қызметкерлерінің маңдай тер, табан 
ет еңбектерін тілге алды. 

Қазіргі таңда шахтинскіліктер Қарағанды 
қаласынан тасымалданатын «Орион» нан 
зауытының өнімін тұтынып жатқаны жасырын 

емес. Бірақ, одан кем түспейтін «Тентек» 
нан комбинатының өнімін тұтыну мәселесі 
көтеріліп, азық-түлек дүкендерінің иелеріне 
сырттан келетін өнімді емес, ішкі, жергілікті 
өнімді сатып алып, халықты қамтамасыз ету 
түсіндірілді. Осы мәселе төңірегінде қала 
әкімінің орынбасары нан комбинатының өнімін 
тұтынуда тұщымды пікірлерін білдірді.

Мұнан соң жиналған  жұртшылықтың наза-
ры тігін цехының өнімдеріне қаратылды. Оның 
басшысы, жеке кәсіпкер Қаламқас Сауханова 
медициналық халаттар, аспаздар киімі, және 
арнайы әскери киімдер тігумен айналысатын 
цехының қызметімен және өнімдерінің сапа-
сымен таныстырды. Мәселен, медициналық 
халаттың бағасы 2800 теңге, аспаздар киімі 
3400 теңге болса, әскери киім 7000 теңге. 
Бұдан басқа да тапсырыспен киім тігетін 
аталмыш цехтың өнімдеріне кәсіпкерлер 
қызығушылық танытты.

Өндiрушiлер өз өнiмдерiн ұсынды

Жолдау жолымен

Əлем мойындаған тұлға
Н.ҚАРАСАРТОВ, Шахтинск қалалық 

прокуратурасының прокуроры

Өткен бейсенбі күні Шахтинск 
қалалық Кəсіпкерлік палата-
сы филиалында «Тентек» нан 
комбинатының тоқтап қалған 
жұмысын қайта жандандыру 
мəселесі талқыланып,  «Айзере» 
əмбебап тігін цехының тұсау 
кесер рəсімі атап өтілді.

М.АБДУЛЛИН, мамандандырылған 
әкімшілік сотының судьясы 

Елбасы  айтқандай, Конституция біздің 
бостандықтың негізі болды. Ол жеңіс және жаулап 
алу кешенін бекітіп, Қазақстанға тәуелсіздік алып 
келген және демократиялық, зайырлы, құқықтық, 
әлеуметтік мемлекет құру үшін халық тырысуда.
Республикада сот жүйесі негізгі құжатқа алып 
келетін маңызды роль. Конституция бастапқыдан 
билікті үш бөлікке бөлген: заң шығарушы, атқарушы 
және сот билігі.

ҚР Конституциясында көрсетілгендей «Сот 
төрелігі сотта іс жүргізудің азаматтық, қылмыстық 
және заңмен белгіленген өзге де нысандары арқылы 
жүзеге асырылады. Заңда көзделген жағдайларда 
қылмыстық сот ісін жүргізу алқабилердің қатысуымен 
жүзеге асырылады». Конституция сот шешімінің 
үстемдігіне және сот корпусының тәуелсіздігіне 
кепілдік береді. Еліміздің әрбір азаматы өздерінің 
құқықтары мен бостандықтарын қорғауға құқылы. 

Мемлекеттің негізгі заңы оған тек қана қасындағы 
өзіндік ерекшелігіне тән қасиеттері бар. Біріншіден, 
барлық мемлекет аумағында заңдық күшімен 
әрекет етеді. Бұл дегеніміз әрбір орталық немесе 
жергілікті мемлекеттік билік органы Конституцияны 
сақтаулары тиіс, ал мемлекет қабылдаған барлық 
заңдар мен құқықтық актілер бұған қарама-қайшы 
келмеуі керек.Конституциялық нормаларды пайда-
лана отырып, әрбір республика азаматы өздерінің 
құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін 
мемлекеттік органдарына немесе сотқа жүгіне 
алады.   

Негізгі құжаттың баптарынан шығатын сот 
органдарының өкілеттілігі тек қана қызығушылық 
танытпай, сонымен қатар көп міндеттер жүктейді. 
Осының барлығын біздің сот ұжымы сот төрелігіне 
түсінушілікпен жүргізеді.

Заң және құқық

Конституция - 
бостандықтың негізі

Мереке қарсаңында

Сондай-ақ, бөлім басшы-
сы, подполковник тарихтың 
қасиетті парағынан ойып тұрып 
орын алған Ауған жеріндегі 
қырғи-қабақ соғыста ерлік 
танытып, сын сағатта барлық 
мүмкіндіктерін жасаған соғыс 

ардагерлерін құттықтап, риясыз 
алғысын жеткізді. 

Бүгінде әрқайсы әр түрлі 
тұрмыс кешіп келетін соғыс 
ардагерлерінің жағдайымен 
таныстырған кеңес төрағасы 
шаһарымызда 99 ардагер 

қалғанынан деректер берді. 
Сонымен қатар, олардың 
жастарға патриоттық тәрбие 
беруде еңбектері тілге тиек 
етілді.  О.Медянцев Ауған 
соғысы ардагерлеріне ерекше 
көңіл бөліп, оларды қажетінде 
қолдап- қуаттап отыратын 
Шахтинск технологиялық 
колледжінің директоры Жа-
мала Мамерханова мен №1 
гимназияның бастауыш әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі 
Леонид Фроловқа іскерлігі 
мен еңбегі және қамқорлығы 
үшін халық қаһарманы Сағадат 
Нұрмағамбетов атындағы ме-
дальды табыстауды ұсыныс 
етт і .  Бұдан басқа Жанат 
Ержұманов пен Виктор Би-
р ю к о в к е  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
әуе-десанттық әскер ін ің 
құрылғанына 85 жыл толу 
медалін табыстауды да назар-
дан тыс қалдырмады.

Кеңес төрағасымен кездесті

Дүйсенбі күні Шахтинск қалалық қорғаныс істері жөніндегі 
бөлімінің бастығы Марат Шакуанов Ауған соғысы ардагерлері 
кеңесінің төрағасы Олег Медянцевпен кездесіп, 15 ақпан – Кеңес 
əскерінің Ауған жерінен шығарылған күніне орай мерекені өткізу 
туралы мəселелерді өзара талқылады. 
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Прокурорский надзор

Спорт

Здоровье

М.ЖАРЫЛГАП, старший прокурор про-
куратуры г.Шахтинска

Вместе с популяризацией социальных сетей 
набирает обороты и широкое распространение 
экстремистской и террористической идеологии, 
приобретающей масштабный характер во всем 
мире. Террористические организации ежеднев-
но занимаются вовлечением в свои ряды новых 
сторонников посредством Сети. 

Противодействие распространению в интер-
нет-пространстве радикальной идеологии явля-
ется весьма важным, так как его задача не только 
пресечение распространения противоправного 
контента, но и недопущение формирования у 
пользователей радикальных идей.  

Прокуратурой совместно с другими государ-
ственными органами ведется работа по выявле-
нию и пресечению интернет–ресурсов,  пропа-
гандирующих  экстремизм и терроризм, а также  
распространяющих материалы по изготовлению 
самодельных взрывных устройств и взрывчатых 
веществ. Осуществлен мониторинг более ста 
тысяч интернет-ресурсов. По выявленным фактам 
проведена исковая работа, приняты меры досу-
дебного урегулирования.

За последние пять лет судами страны удов-
летворены заявления прокуроров  и уполномо-
ченного органа  о признании продукции более 
одной тысячи интернет-ресурсов незаконной с 
прекращением   распространения  ее на терри-
тории Казахстана.

Также в результате проведенной работы с 
собственниками интернет–ресурсов в досудеб-
ном порядке удалены более двухсот материалов 
незаконного содержания.

В последнее десятилетие по всему миру с 
большой скоростью распространяются раковые 
заболевания.  Это связывают,  в том числе, и с 
увеличением  продолжительности  жизни:  старе-
ние  организма  приводит к увеличению вероят-
ности  появления  онкологии.

В Шахтинском регионе наблюдается ежегод-
ный  рост  количества заболеваний злокачествен-
ными  опухолями - на 15-30 случаев. Показатель  
заболеваемости за 2015 г. составил 369,5 (за 2014 
г.- 341,4). При этом зафиксированы 38 случаев в 
запущенной форме. На 1 месте стоит  рак легко-
го, потом рак желудка и рак молочной  железы. 
Средний пик возраста - 41-55-74 года, а самый 
молодой – 2,5 месяца (мама ребенка во время 
беременности перенесла ОРЗ, состояла на учете 
с диагнозом «токсоплазмоз»).

В мире ежегодно умирают от рака 6 миллионов  
больных, и еще 2 млн под влиянием эндогенных  
факторов. По данным ВОЗ, рост злокачественных 
опухолей, особенно рака легких, за 10 лет уве-
личился на 50%, смертность – на 40%. При этом, 
заболеваемость в 30% связана с курением, 35% 
-  питанием, 33% - употреблением  алкоголя, 2% 
- лекарственными препаратами. Вряд ли нужны 
особые  пояснения к приведенным цифрам. 

Говоря о профилактики заболевания раком, 
отдельно хотелось бы выделить проблемы жен-
щин. Все чаще рак женских половых органов  
стал встречаться у совсем молодых - от 17 до 30 
лет. Вполне вероятно, что это связано с распро-
странением вирусной инфекции, передающейся  
половым путем. Женщинам  после 30 лет нужно 
регулярно бывать на осмотре у гинеколога. Если  
бы  они не пренебрегали этим правилом, то запу-
щенных форм рака было бы значительно меньше.

Одной из важных проблем в онкологии яв-
ляется поздняя обращаемость больных за ме-
дицинской  помощью. Изо дня в день во все 
онкологические учреждения приходят больные 
в столь далеко зашедшей стадии, что усилия 

врачей сводятся лишь к продлению их жизни. 
Вот несколько примеров из моей практики за 
последние пять лет. 

У больной А., 42 года, выявлен рак молочной  
железы IV стадии с распадом и метастазами. В 
течение трех лет отмечалась опухоль, но пациент-
ка не обследовалась и лечилась дома  самостоя-
тельно. К врачам обратилась только с появлением 
сильных, мучительных болей. Из-за запущенной 
формы заболевания лечению не подлежала. А 
ведь чтобы выявить рак в самой ранней стадии, 
не нужны дорогостоящие приборы и аппаратура,  
достаточно самому определить уплотнения и об-
ратиться к врачу.

Другой пример. У больного А. (31 год) выявлен 
рак – меланома кожи грудной стенки IV стадии. 
К врачам также не обращался, не обследовался. 
Заболевание выявлено в поздней стадии из-за 
появления кровоточивости. Спецлечение не по-
казано из-за распространенности процесса. 

Больной Д., 83 года, обратился к врачам с 
некрозом кожи околоушной области. Диагноз – 
запущенная стадия рака.

 Статистика показывает, что 95% населения 
не осведомлены о заболевании, а 5% созна-
тельно уходят от вопроса. Остается неизменным 
и страх пациента перед заболеванием. Как же  
побудить людей идти к врачу при первых при-
знаках болезни и делать это осознанно? Не зря 
говорят, что болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Порой нужно только вовремя обратиться 
к врачу, и своевременно поставленный диагноз, 
радикальное лечение могут вернуть человека к 
полноценной жизни. А еще важно верить, что рак 
можно предупредить и излечить. Для этого нужно 
открыть дверь врачебного кабинета и поговорить 
о том, что волнует и беспокоит. Для полноценной 
жизни нам нужно здоровье. И чем раньше мы это 
усвоим, чем раньше начнем заботиться о нем, 
тем дольше сможем сохранить жизнь. А значит, 
бодрость, силу, энергию.

Выявить и пресечь

В последнее время растет по-
пулярность социальных сетей, 
из которых все больше пользо-
вателей Интернета получают 
различного рода информацию. 

Вовремя обратиться к врачу
Б.ОМАРОВА, врач-онколог поликлиники г. Шахтинска

Үздіктер анықталды
А.ТҰРЖАНОВ
Жуырда қалалық дене шынықтыру және спорт бөлімінің 

ұйымдастыруымен ересектер және жастар арасында 
дәстүрлі Қысқы Президенттік көпсайыс спартакиадасы 
өткізілді.  

Жас ерекшелігіне қарай спортшылар спорттың 
пенвматикалық мылтық ату, шаңғымен жүгіру, денемен 
жаттығу жасау және турникке тартылу түрлерінен сынға 
түсті. Нәтижесінде 18-24 жас аралығында қатысқан жас 
спортшылардың арасынан суырылып шыққан Саран 
колледжінің студенті Мадияр Әбжанов 1-ші орынды, 
Шахтинск тау-кен индустриалдық колледжінің студенті 
Жанат Нұрышов 2-ші орынды, ал осы колледждің студенті 
Артем Зылев 3-ші орынды еншіледі. Осы жастағы қыздар 
арасында Шахтинск технологиялық колледжінің студенті 
Эльвира Самчук биіктен көрінсе, Ә.Бөкейханов атындағы 
мектеп-лицейінің оқушысы Жадыра Жукенова 2-ші орынға, 
технологиялық колледжінің студенті Анастасия Волкова 
3-ші орынға табан тіреді. 

24-34 жас аралығындағы қыздар арасында №1 
гимназияның ұстазы Екатерина Босердт жүлделі орынға 
еріссе, жылулық жүйесінің жұмысшысы Евгения Новико-
ва 2-ші орынға, ал «Салтанат» сәбилер балабақшасының 
қызметкері Анастасия Орлова 3-ші орынға қол жеткізді. 34-
35 жастағы ерлер арасында новодолинскийлік, №11 жалпы 
білім беру мектебінің ұстазы Александр Семендяев топ 
жарды. Ә.Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінің ұстазы 
Аманжол Тілеубек 2-ші орынды қанжығаласа, зейнеткер 
Александр Новиков 3-ші орынды қанағат тұтты. Ал осы 
жастағы әйелдер арасында №1 гимназияның мұғалімі Аль-
фия Ольховая 1-ші орынды еншілеп, қарсыластарын шаң 
қаптырды. Шахтинск тау-кен индустриалдық колледжінің 
ұстазы Елена Донских 2-ші орынды қанжығаға бөктерсе, 
3- ші орынға зейнеткер Василия Козюкова лайық деп та-
нылды. 

Спартакиада жеңімпаздарын дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің басшысы Анарбек Жүнісов құттықтап, алғыс 
хаттар мен медальдар табыстады. Сондай-ақ, ақпанның 
соңғы аптасында Қарағанды қаласында өтетін облыстық 
басқышқа жолдама алған үздіктерге сәттіліктер тіледі. 

Сондай-ақ, шаһарымыздың намысын қорғауда жүлделі 
орындарға ерісулеріне ақжарма тілегін жеткізді.

Жасөспiрiмдер белдесуi
У.ҚУАНЫШЕВ, білім беру бөлімінің әдіскері
Қалалық білім беру және қорғаныс істері жөніндегі 

бөлімдерінің ұйымдастыруымен Новодолинский кентінде 
орналасқан №11 жалпы білім бері мектебінің базасын-
да мектеп жасындағы жасөспірімдер өзара сынға түсіп, 
пневматикалық мылтық атудан белдесті. 

15 ақпан-Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 
27 жыл толу мерекесінің құрметіне өткізілген аталмыш 
сайысқа қаламыздың жалпы білім беру мектептері мен 
Шахтинск технологиялық және тау-кен индустриалдық 
колледждерінен 2 ұл, 2 қыздан құралған жалпы 10 коман-
да қатысты. Жастарға патриоттық тәрбие беру, Қазақстан 
Қарулы Күштері сапында ерге тән қадір-қасиеттермен 
қызмет етуге тәрбиелеу, сондай-ақ, жас ұрпақты салауатты 
өмір салтына баулу мақсатында ұйымдастырылған жарыста 
жас жеткіншектер 10 метр қашықтықтан нысанаға дәл тігізіп, 
мергендік өнерлерімен ерекшеленді. 

Әділқазылардың шығарған қорытындысы мен салған 
сараптары бойынша жүлделі орынды №2 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы Е.Терехов иелесе, 2-ші орынға шахандық, 
№12 жалпы білім беру мектебінің оқушысы С.Ұмбетов қол 
жеткізді. Ал 3-ші орынға №6 жалпы білім беру мектебінің 
оқушысы И.Рахманов табан тіреді.Қыздар арасында өткен 
өзара белдесуде №3 жалпы білім беру мектебінің оқушысы 
С.Сиова жүлдегер атанса, 2- ші орынды №2 жалпы білім беру 
мектебінің оқушысы А.Лукьянова қанжығалады. 3-ші орынға 
№1 гимназияның оқушысы А.Коваленко лайық деп табылды. 

Жалпы командалық есептеуде көп ұпай топтаған №2 
жалпы білім беру мектебінің қатысушылары үздік деп таныл-
ды. №3 жалпы білім беру мектебінің болашақ сарбаздары 
2-ші орынды еншілесе, 3- ші орынды №12 жалпы білім беру 
мектебі мен тау-кен индустриалдық колледжінің командала-
ры иеледі. Жеңімпаздар ұйымдастырушы мекмелер тарапы-
нан алғыс хаттар, медаль және кубоктармен марапатталды.

Қазіргі таңда көпшілік 
мұсылман қауымды дінімізде 
толғандыратын кейб ір 
мәселелер бар.Айрым аза-
маттар мешітіміздің имам-
дарынан өзгенің көмегіне 
мұқтаж жандарды ренжітпеу, 
оны көпшіліктің көзінше 
ыңғайсыз жағдайға түсірмеу 
үшін садақаны жасырып бер-
ген абзал ма, әлде өзгелер 
де берсін, қолқабыс етсін 
деген оймен елге көрсетіп 
ашық берген дұрыс па деген 
сауалды жиі береді.

Алайда ,  әлемде  өз 
садақасын жасырып та, 
жұртқа жария түрде ашық та 
беретіндер баршылық. Шах-
тинск қаласында бизнесі өрге 
домалап, Алла тағаланың 
ықыласы ерекше ауған 
жомарт жандар аз емес.
Олардың қайырымдылығын 
ел біле бермейді. Бір қызығы, 
«ас атасы- нан» демекші, 
күнкөрісі төмен, мұқтаждар 
мен жоқ- жітіктерге күн сай-
ын нан сатып алып беретін 
кең пейіл, көңілі дархан, 
жомарт азаматтар табылып 
жатыр. Бірақ, біз олардың 
есімдерін өз қалауларымен 
осылай жасырын қалдыруды 
жөн көрдік. 

Қасиетті Құран кәрімде 
«Садақаны ашық берсеңдер 
жақсы болады, жасырын 
берсеңдер өздерің үшін 
қайырлырақ болады. Жа-
сырын жасалған садақа, 
жақсылық және ғибадаттар 
а ш ы қ  ж а с а л ғ а н н а н 
абзалырақ.Садақаны жа-
с ы р ы н  б е р у - ж а н н а т 
қазынасынан» делінген екен. 
Демек, жасырын садақа 
- үлкен сауап болып табы-
лады. Жаратқан иеміздің 
панасындағы адамдардың 
бірі- оң қолының берген 
садақасынан сол қолының 
хабары жоқ адамдар болып 
саналады екен.        

Қамқорлық

Жасырын садақа 
- үлкен сауап
А.РЫЗАҚҰЛОВ



Н.ЛЫСЕНКО

Новости ДЮЦ

В  Детско-молодежном центре г.Сарани  по 
инициативе и под руководством учебно-методи-
ческого центра развития образования г.Караганды  
прошел областной обучающий семинар на тему 
«Механизмы формирования активной граждан-
ской позиции современных школьников». В его 
работе приняли участие  педагоги школ и органи-
заций дополнительного образования Караганды, 
Жезказгана, Темиртау, Сарани, Шахтинска. 

Каждый постарался  интересно и содержатель-
но рассказать о своей деятельности по заявленной 
теме. На этой встрече мною была представлена 
модель работы городского клуба старших вожа-
тых «Актив» Шахтинского региона,  одна из задач 
которого – приобщать подрастающее поколение к 
осознанному и неравнодушному участию в жизни 
общества.  А в практической части семинара наши 
старшие вожатые показали мастер-класс  по про-

ведению деловой игры «Правовой экватор». 
По итогам содержательного дня педагоги 

пришли к единому мнению, что подобные об-
учающие семинары способствуют полезному 
обмену опытом и более плодотворной работе с 
учащимися. 

          Первые шаги 
в робототехнику

Н.ЖИЛКИНА, заместитель  директора по УВР 

Кажется, совсем недавно в Детско-юноше-
ском центре был открыт кружок робототехники. 
Но вот уже его руководитель И.Шеенко пригла-
шает в ДЮЦ на первые городские соревнования 
«RoboLEGO-2016».  Целями мероприятия стано-
вятся: развитие и популяризация робототехниче-
ского творчества, пропаганда робототехники и 
LEGO-конструирования как учебной дисциплины, 
выявление успешных команд для областных стар-

тов, проведение которых намечается в апреле 
текущего года.

В увлекательном состязании приняли участие 
4 команды школьников  10-12 лет. Каждой пред-
стояло собрать свою модель на время. Самое 
интересное начинается в момент испытаний 
роботов, которым следует  вытолкнуть из круга 
соперника – механическое сумо.  Переживают 
все: и юные конструкторы, и зрители, и судьи. 
Последние, к слову, впервые оценивая подобное 
мероприятие, справились с ответственным судей-
ским поручением. 

Завершилось все  торжественной церемонией 
вручения грамот участникам. В Детско-юноше-
ском центре уверены, что мероприятие положило 
начало новой традиции – проведению в нашем 
городе соревнований роботов.

 

А вам слабо?
О.ТРОЩИЙ, заведующая массовым отделом 

Именно так называлась спортивно-игровая 
программа, которую в Детско-юношеском центре 
организовали для  популяризации здорового об-
раза жизни среди кружковцев. На старт вышли 
воспитанники ДЮЦ среднего школьного возраста. 

В начале соревнований ребята разделились 
на две команды: «Бизоны» и «Орлы». Каждый 
старался принести своей команде дополни-
тельные баллы, демонстрируя силу, ловкость и 
смекалку  в эстафетах, заданиях на эрудицию, 
конкурсах. Команда «Бизонов» оказалась чуточку 
лучше, одержав победу над соперниками. А в 
 целом, несмотря на соревновательную борьбу, 
мероприятие прошло содержательно, весело,  в 
теплой дружеской обстановке. Обе команды были 
награждены грамотами от руководства Детско-
юношеского центра.

А.ПОГРЕБНАЯ, методист 
по детско-юношескому движению

Обменялись опытом

Конкурс Спорт

«Я верю в нашу молодежь!» - сказал в одном из своих выступлений 
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.  Действитель-
но, сегодня на молодое поколение казахстанцев возлагается огромная 
ответственность за будущее страны. В связи с этим Ресурсный центр 
молодежи  организует и проводит много мероприятий по патриотической 
тематике. Одно из них – вокальный конкурс «Молодые ветра» - уже полу-
чило постоянную «прописку» в нашем городе. В первых числах февраля 
на сцене ДКГ прошло очередное творческое состязание среди молодых 
талантливых шахтинцев. 

В конкурсе приняли участие солисты, дуэты, ансамбли, самодеятель-
ные коллективы различных вокальных направлений.  Лучших исполнителей 
определяли члены компетентного жюри. Посовещавшись, они отдали свои 
голоса трем конкурсантам: Камиеву Асету,  дуэту Карджауова Мадияра 
и Баетова Кеулімжая и самой юной участнице - двенадцатилетней  Фрик 
Аделине. Победителей наградили грамотами  и призами.

В.САРАНЧУКОВА, 
директор Ресурсного центра молодежи

На сцене - молодые 
таланты

Самим названием 
спортивного меропри-
ятия предопределено, 
что на ринге должны 
сойтись лучшие из луч-
ших мастеров кожаной 
перчатки Казахстана. 
В их числе наш мо-
лодой и талантливый 
земляк, мастер 
спорта РК Ва-
силий Самчук, 
который кара-
гандинскую и 
местную шко-
лы бокса пред-
ставил вместе 
с другим пер-
с п е к т и в н ы м 
боксером из 
Шахтинска Ива-
ном Диком. Оба 
тренируются у 
Рамазана Ми-
замбаева. 

По итогам 
боев в своей 
весовой  ка -
тегории 49 кг 
В.Самчук занял 
первое место, 
в финале сра-
зив двукрат-
ного чемпиона 

республики из Тараза 
Р.Хамидова. И.Дик, за-
явленный в весовой ка-
тегории 64 кг, завоевал 
третье место.

Помимо титула силь-
нейшего, за Василием, 
как победителем тур-
нира, закреплена путев-

ка на чемпионат Азии, 
который состоится в 
мае. Так что ближайшая 
спортивная установка 
для молодого шахтинца 
определена – трени-
роваться и набирать 
мастерство к большим 
стартам.

С  титулом сильнейшего

В Караганде прошел V открытый республи-
канский турнир сильнейших молодых  боксеров 
на призы чемпиона XXX летних Олимпийских игр, 
заслуженного мастера спорта РК Серика Сапиева.

Первыми соревнованиями в на-
ступившем году для воспитанников 
шахтинской школы джиу-джитсу 
стали два открытых чемпионата Ка-
рагандинской области.  

В турнире по панкратиону Умер-
ханову Ниязу удалось подняться на 
третью ступень пьедестала почета. 
А в грэпплинге призерами стали 
Шаяхметов Бейбарыс и новичок 
соревнований Аманов Адиль, за-

нявшие соответственно второе и 
третье места. 

Тренер ребят Булат Нурмагам-
бетов отмечает многочисленный и 
сильный состав участников област-
ных стартов, на которых отметились 
даже столичные спортсмены. Все 
это дает основания наставнику в 
целом положительно оценить итоги 
прошедших соревнований.

Соб.инф. 

Это событие на родине праздника в Юго-Восточной Азии отмечают 
с большим размахом. В Шахтинском регионе о его традициях знают не-
многие. Лидия Пен, руководитель корейского этнокультурного объеди-
нения при ДКГ нашего города, решила это исправить и пригласила своих 
друзей, коллег и соратников в ресторан «Уголек» на встречу необычного 
Нового года.

Хор ветеранов «Красная гвоздика», фольклорный ансамбль «Околица», 
клуб пожилых людей, ветераны шахтерского и педагогического труда и 
даже гости из Караганды… Праздник получился интересным еще и по-
тому, что каждый гость пришел с сюрпризами, заранее подготовленными 
музыкальными номерами. В свою очередь Лидия Пен и ее помощница 
Лидия Сапунова познакомили 
присутствующих  с особенно-
стями восточного Нового года, 
провели обряды и угостили 
всех национальными корейски-
ми блюдами.

В итоге праздник получился 
веселым и познавательным. 
Его участники надеются, что 
довольными остались не толь-
ко они, но и хозяйка наступив-
шего года. И все последующие 
12 месяцев она будет радовать 
и исполнять желания.

8 февраля мир отметил Новый год по восточному ка-
лендарю. Именно в этот день вступил в силу год Огненной 
Обезьяны, обещающий быть динамичным и непредска-
зуемым. 

По восточному календарю

Счет медалям открыт
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КАЗАХСТАН
Дороги 

с нанопокрытием
В Алматы построят комбинат по глубокой 

переработке золы, которая пойдет на строи-
тельство дорог.

 В качестве сырья будет использоваться зола 
Алматинской ТЭЦ-2. Обещают, что продукция ком-
бината позволит построить первоклассные дороги 
с нанопокрытием, в основу которого входят вспе-
ненное стекло и геосетка.

Комбинат использует экологически чистое сы-
рье и компоненты, в производстве отсутствуют 
технологии, отрицательно влияющие на здоровье 
людей и окружающую среду.

Необычная лаборатория
В Астане создадут лабораторию по изуче-

нию казахских национальных блюд.

Лаборатория будет входить в состав научно-ис-
следовательского института «Национальное досто-
яние» при Национальном музее РК. При поддерж-
ке  Казахской академии питания она  будет изучать 
древнюю пищу казахов, ее полезные свойства, от-
личительные особенности досконально изучат и до-
несут до масс. Главная  цель –  полноценно и все-
сторонне изучить, широко пропагандировать и про-
демонстрировать всему миру историю и богатую 
культуру казахского народа. 

Казахстанцы должны понимать важное значение 
национальных блюд, которые испокон веков пере-
давались от поколения к поколению.

Люби свое дело 
Проект «Люби свое дело» («Өз кәсібінді 

сүй»), стартовавший в Казнете, объединил 
казахстанцев, которые любят свое дело и же-
лают рассказать о нем.

Выбран самый простой и доступный формат 
для интернет-акции: пользователи записывают 
видеоролики на мобильные телефоны и публи-
куют на своих страничках в социальных сетях с 
единым хэштегом на государственном и русском 
языках - #любисвоедело, #өзкәсібіндісүй. Был 
создан специальный Youtube-канал, где уже опу-
бликованы более 200 самых лучших видеороликов 
пользователей соцсетей, в соцсетях пользовате-
ли выложили более 600 роликов с общим охва-
том более 30 тыс. просмотров. Ролики показали,  
что в Казахстане очень много увлеченных своей 
работой людей, которые вносят вклад в разви-
тие страны. 

Поддержали масштабную  интернет-акцию 
звезды шоу-бизнеса. Широкий отклик меропри-
ятие получило также в Северо-Казахстанской, 
Карагандинской и Кызылординской областях. Ак-
ция продолжается, и у каждого казахстанца есть 
возможность рассказать о том, за что он любит 
свое дело.

Уйдут с молотка 
В Петропавловске на первом благотвори-

тельном бале уйдут с молотка личные вещи 
известных спортсменов Александра Виноку-
рова и Жаната Жакиянова.

Благотворительный бал с участием предпри-
нимателей и чиновников Северо-Казахстанской 
области состоится в конце февраля. Также будет 
проведен аукцион. 

Планируется собрать около 2 млн тенге. Органи-
заторы  намерены  направить собранные средства 
на лечение за рубежом  троих  детей.

Неожиданный визит 
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO и 

временный WBC Геннадий Головкин сделал 
подарок ученикам средней школы №76 в его 
родном Майкудуке, появившись у них на уроке. 

Неожиданный визит кумира миллионов казах-

станцев и любителей бокса во всем мире мгновенно 
всполошил всех учеников, которые сразу же окру-
жили чемпиона мира среди профессионалов плот-
ным кольцом. Геннадий Головкин посетил трени-
ровку детей в секции бокса, для которой чемпион 
мира приготовил личный подарок – тренажеры и 
некоторый спортивный инвентарь.

Напомним, Президент Казахстана в ходе внео-
чередного XVII съезда партии «Нұр Отан» дал на-
ставления боксеру на следующие поединки и ска-
зал, что ждет  возвращения спортсмена на Родину. 
К слову, кандидатура Геннадия Головкина  была 
выдвинута на выборы в Мажилис Парламента РК, 
намеченные на 20 марта 2016 года.

В дальнее зарубежье
Казахстанцы смогут самостоятельно зака-

зывать билеты на поезда стран дальнего за-
рубежья в Интернете.

Это станет возможным благодаря внедрению 
в Казахстане международной системы железно-
дорожных пассажирских перевозок Merits-Prifis.

Внедрение данной системы особенно актуально 
в преддверии проведения в Астане международ-
ной выставки ЭКСПО-2017. Это позволит Казахста-
ну обмениваться с зарубежными железнодорожны-
ми администрациями информацией о маршрутах, 
расписании и стоимости проезда на пассажирских 
поездах стран-участников МСЖД.

Иностранцы, планирующие поездки в Казах-
стан, смогут заранее составить маршруты пере-
движения поездами по нашей стране и покупать 
билеты онлайн. Казахстанцы, в свою очередь, так-
же смогут самостоятельно заказывать билеты на 
поезда стран Европы и дальнего зарубежья.

Кубик Рубика 
за восемь секунд

Ученики павлодарской Назарбаев Интел-
лектуальной школы мечтают побить мировой 
рекорд по скорости сборки кубика Рубика с от-
крытыми и закрытыми глазами.

В школе второй год подряд проходят соревно-
вания по скоростной сборке логических кубиков. 

На этот раз состязания проходили в рамках недели 
физики, математики и информатики. Свои умения 
решились показать всего восемь ребят. 

В этом году отличился ученик восьмого класса 
Абылайхан Мустафин, показавший результат все-
го восемь секунд.

Известно, что мировой рекорд по сборке куби-
ка Рубика принадлежит американскому подростку, 
который смог решить эту задачу за 4,9 секунды. А 
между тем лучший результат в мире пока принад-
лежит итальянцу Маселю Энди, который вслепую 
решает головоломку за 28,8 секунды.

Удалили  лишнюю стопу 

В Восточно-Казахстанском Центре мате-
ри и ребенка прошла операция по удалению 
лишней стопы маленькому мальчику. 

Несмотря на врожденную аномалию, полу-
торагодовалый малыш умеет самостоятельно 
ходить и бегать. Специалисты продолжают на-
блюдать за состоянием ребенка, перенесшего  
три операции.

В середине 2014 года в Центр обратились ро-
дители двухмесячного мальчика, родившегося 
с двумя стопами на левой ноге. Первую опера-
цию сделали, когда  ребенку исполнилось семь 
месяцев: удалили лишние пальцы и другие де-
фекты на стопе. После малышу предстояло ещё 
два вмешательства: в год и четыре месяца и в 
год и семь месяцев. В итоге ребенку полностью 
удалили лишние пальцы, пятку и исправили раз-
личные искривления, развившиеся в результате 
врождённой аномалии.

В этом же  ЦМиРе помогли пятилетней де-
вочке с диагнозом ахондроплазия (замедление 
роста костей и хрящей, что приводит к карлико-
вости). При помощи аппарата Илизарова идет 
поэтапное удлинение и  выпрямление ног. В об-

щей сложности она станет выше на четыре сан-
тиметра. Если родители пожелают, то в даль-
нейшем по той же технологии ей можно будет 
удлинить руки.

Врачи добавили, что заболевание девоч-
ки наследственное. Ахондроплазией страдает 
один из ее родителей.

Попал 
в Книгу рекордов Гиннесса

Казахстанский иллюзионист Руслан 
Иванченков, выступающий под псевдони-
мом Манкарди, попал в Книгу рекордов Гин-
несса. Он удивил жюри тем, что на протя-
жении пяти часов без остановки показывал 
фокусы.

Удивлять публику для Манкарди – любимое 

занятие. Фокусами он занимается вот уже пять 
лет. Мастерству учился сам, по Интернету. Ему 
по плечу не только микромагия, то есть фокусы 
на расстоянии вытянутой руки, но и магия сце-
ническая.

 В жизни Р.Иванченков - инженер. Про себя 
говорит, что стремится не только постигать за-
гадки Вселенной, но и сам быть частью тайны. 

Жанр иллюзий в Казахстане только начина-
ет развиваться. И одного из представителей мы 
уже знаем.

Самые странные имена 
Если бы все великие мысли и фантазии, 

которые родители генерируют в своей голо-
ве при выборе имени для новорожденного 
ребенка, направить на благо государства, 
наша страна точно могла бы сразу попасть 
в Топ-30 самых развитых экономик мира, но 
и смело возглавить этот список. 

Давайте пробежимся по самым необычным 
именам, которыми заботливые родители на-
рекли своих детей.

В честь городов. В 2012 году в Мангистау-
ской области новорожденного мальчика на-
звали Нью-Йорк. В Алматинской области жи-
вет девочка по имени Атланта.  Помимо них, в 
стране проживают дети с именем Рим, Астана, 
Мекка-Мадина и Казахстан.

В честь спортсменов. В Казахстане футбол 
есть. В этом мы убедились после прошедших 
игр Лиги чемпионов и Лиги Европы. Правда, 
победить нашим командам не удалось. Будем 
надеяться, что ситуацию исправят подраста-
ющие в Казахстане тридцать Зиданов, три-
надцать Зинединов, десять Диего, пять Мара-
донн, четыре Пеле и столько же Серхио, два 
Лионеля Месси, два Роналдо и еще два Икера. 

В честь важных событий. У наших жителей 
есть свой оригинальный способ запоминать 
дату важных событий, прошедших в стране, 
- родить ребенка и назвать в честь одного из 
них. Поэтому в стране растут хорошенькие 
Саммиты, Олимпиады, Азиады и пухлощекие 
Сайлау. Предсказываем, что в 2017 году ро-
дятся малыши с именем Экспо.

В честь растений. Одним из оригинальных 
имен в стране является имя Бәйтерек. А в 2013 
году в Темиртау родился мальчик, который по-
лучил имя Ёлка. Мальчик появился на свет в 
новогоднюю ночь, за что и был наречен име-
нем главного новогоднего символа. Бәйтерек 
вырастет, и его будут называть Бәке. А как же 
будут называть Ёлку, пока не понятно.

В честь великих людей. Лидирует в этом 
списке наш Президент. Но называть Нурсул-
тан уже не оригинально. То ли дело НурА-
биНаз! Именно так назвали родители свою 
дочь в Жамбылской области. Имя НурАбиНаз 
- сложносокращенное слово из первых трех 
букв имени, отчества и фамилии Президента 
Казахстана. Оригинальнее только Ева-Ара-
белла и имя Бауыржанмомыш. 

И другие имена. Закон, к счастью или не-
счастью, не регламентирует имена, которые 
можно давать детям. Поэтому иногда получа-
ется очень весело. Например, Дильнозалидия, 
Бобырбек, Акпантокпантураркожа, Балтагүл, 
Тракторгүл, Принц, Князь, Рай, Жанымсол, 
Антиятульхади  и др.
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2015 жылғы 27 қарашадағы                                     №5
Шахтинск қаласы

ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

2016 жылы 
әскерге шақыру учаскесіне
азаматтарды тіркеу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 
2012 жылғы 16 ақпандағы «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі 
туралы» Заңдарына сәйкес, ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2016 жылдың қаңтарынан наурызына дейін тіркелетін жылы он жеті жасқа тола-
тын еркек жынысты азаматтарды әскерге шақыру учаскесіне тіркеу ұйымдастырылсын 
және қамтамасыз етілсін.

2. Осы шешімнің 1 тармағында көрсетілген азаматтарды әскерге шақыру 
учаскесіне тіркеуге алуды өткізу қорытындысы туралы ақпарат 2016 жылдың 7 сәуіріне 
дейінгі мерзімде ұсынылсын.

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

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

Шешім 2016 ж. 05.01. Қарағанды облысының Әділет департаментінде 
тіркелген. Мемлекеттік тіркеу нөмірі  3594.

РЕШЕНИЕ 
акима г. Шахтинска

от 27 ноября 2015 года                     №5

О приписке граждан 
к призывному участку 
в 2016 году 

В соответствии с Законами Республики Казахстан «О местном  государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, 
«О воинской службе и статусе военнослужащих» от 16 февраля 2012 года, 
РЕШИЛ:

1. С января по март 2016 года организовать и обеспечить приписку граждан 
мужского пола, которым в год приписки исполняется семнадцать лет.

2. Информацию об итогах проведения приписки граждан, указанных в пункте 1 
настоящего решения,  предоставить в срок до 7 апреля 2016 года.

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

4. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.  

С. Аймаков, аким города 
Решение зарегистрировано 05.01.2016 г. в Департаменте юстиции Кара-

гандинской области. Номер государственной регистрации 3594.

2015 жылғы 3 желтоқсандағы                             №46/3
Шахтинск қ. 

ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2016 жылы 
қоғамдық жұмыстарды 
ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы», 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңдарына сәйкес, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 19 маусымдағы №836 «Халықты 
жұмыспен қамту туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» қаулысына сәйкес Шахтинск қаласының  
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Саны 180 адамды қоғамдық жұмыстарға арналған сұраныс пен ұсыныс 
айқындалсын. 

2. Қоғамдық жұмыстар жүргізілетін қоса берілген ұйымдардың тізімі, жұмыстардың 
түрлері, қатысушылардың еңбекақысының мөлшерімен бекітілсін.  

3.пҚоғамдық жұмыстарға жіберілген бір жұмыссыздың жұмыс уақытының 
ұзақтығы - аптасына 40 сағаттан аспауы, Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасында көзделген шектеулер ескеріліп, бір сағаттан кем емес түскі үзіліспен 
екі демалыс күні бекітілсін.

4.п«Шахтинск қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне (Р.И. Меллятова) осы қаулының 2 тармағында белгіленген 
барлық жұмыс берушілермен қоғамдық жұмыстарды орындауға тұрпайы шарттар 
жасасын.

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

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

Қаулы 2015 ж. 28.12. Қарағанды облысының Әділет департаментінде тіркелген. 
Мемлекеттік тіркеу нөмірі  3570.

Шахтинск қаласы әкімдігінің
2015 жылғы 3 желтоқсандағы
№ 46/3  қаулысына  қосымша

2016 жылда қоғамдық жұмыстар жүргізілетін ұйымдардың тізімі 

№ Ұйымның атауы Адам 
саны

Жұмыс түрі 
жəне көлемі

Қ а р ж ы -
л а н д ы р у 

көзі

Қ а р ж ы -
ландыру 
соммасы 

(мың теңге)

Еңбеқақы
мөлшері
(теңге)

1.
«Ша х тинс к қ а ласы 
əк ім ін ің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі

7
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу. 

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті 504,041 22859

2.
«Шахан кенті əкімінің 
аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

10

Айына 100 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу, 2000 шар-
шы метрден кем емес ай-
ына бекітілген аумақты 
абаттандыру жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

480,039 22859

3.
«Долинка кенті əкімінің 
аппараты» мемлекеттік 
мекемесі

5

Айына 100 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу, айына 1300 
ш а р ш ы м е т р д е н  к е м 
емес бекітілген аумақты 
абаттандыру жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

240,020 22859

4.
«Новодолинский кенті 
əк ім ін ің аппараты» 
мем-лекеттік мекемесі

5

Айына 100 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жетк і зу.   Айына 
1300 шаршы метрден кем 
емес бекітілген аумақты 
абаттандыру жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

240,020 22859

5.

« Ш а х т и н с к  қ а л а -
с ы н ы ң  т ұ р ғ ы н  ү й -
- к о м м у н а л д ы қ 
ш а р у а ш ы л ы қ ,  ж о -
л а у ш ы л а р   к ө л і г і , 
авто-мобиль  жолдары 
жəне тұрғын үй инс-
п е к ц и я с ы  б ө л і м і » 
мемлекеттік мекемесі

21

Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.
 А й ы н а 3 0 0 0 ш а р ш ы 
метр кем  емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 
жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

2508,427 22859

6.

Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қ а л а с ы  м ə д е н и е т 
жəне тілдерді дамыту 
бөлімінің «Шахтинск 
қала-сының кеншілер 
мə дени ет с арайы» 
к о м м у н а л д ы қ 
м е м л е к е т т і к 
қ а з ы н а ш ы л ы қ 
кəсіпорыны

2
Айына 500 шаршы метр 
к е м  е м е с  б е к і т і л г е н 
аумақты абаттандыру 
жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

48,004 22859

7.

Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
ə к і м д і г і   Ша х т и н с к 
қ а л а с ы  м ə д е н и е т 
жəне тілдерді дамыту 
б ө л і м і н і ң  « Ш а х а н 
к е н т і н і ң  м ə д е н и е т 
ү й і»  к о м м у н а л д ы қ 
мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

2
Айына 500 шаршы метр 
к е м  е м е с  б е к і т і л г е н 
аумақты абаттандыру 
жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

48,004 22859

8.

Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
ə к і м д і г і   Ша х т и н с к 
қ а л а с ы  м ə д е н и е т 
ж ə н е  т і л д е р д і 
д а м ы т у  б ө л і м і н і ң 
« Н о в о д о л и н с к и й 
к е н т і н і ң  м ə д е н и е т 
ү й і»  к о м м у н а л д ы қ 
мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорыны

1
Айына 500 шаршы метр 
к е м  е м е с  б е к і т і л г е н 
аумақты абаттандыру 
жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

24,002 22859

9.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қ а л ас ы б і л ім б өл і -
м і н і ң  « Г ү л д е р » 
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны 

3

А й ы н а  15 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

144,012 22859

10.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қ а л ас ы б і л ім б өл і -
м і н і ң  « С а л т а н а т »  
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

5

А й ы н а  2 0 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

240,020 22859

11.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қ а л ас ы б і л ім б өл і -
м і н і ң  « Б е р е з к а »  
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

3
А й ы н а  15 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес бекітілген 
аумақты жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

144,012 22859

12.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қаласы білім бөлімінің 
«Еркетай»  сəбилер-
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

5

А й ы н а  2 0 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

240,020 22859

13.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қаласы білім бөлімінің 
«Ботагөз»  сəбилер 
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

5

А й ы н а  2 0 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

240,020 22859

14.

«Ша х тинс к қ а ласы 
ə к і м д і г і   Ша х т и н с к 
қаласы білім бөлімінің 
«Снегурочка»  сəбилер-
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

5

А й ы н а  2 0 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

240,020 22859

15.

«Ша х тинс к қ а ласы 
əкімдігінің Шахтинск 
қаласы білім бөлімінің 
«Қарлығаш»  сəбилер-
балабақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорыны

5

А й ы н а  2 0 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

240,020 22859

16.

«Ша х тинск қ а ласы 
ə к і м д і г і  Ш а х т и н с к 
қ а л а с ы н ы ң  б і л і м  
бөлімін ің «А лёнка»  
сəбилер-бақшасы» ком-
муналдық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорын

3

А й ы н а  15 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес аумақ 
пен ғимаратты жинау, 
балалардың бос уақытын 
ұйымдастыру.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

144,012 22859

17.
Шахтинск қаласының 
мамандандырылған 
əкімшілік соты

2
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

96,008 22859

18.
Қарағанды облысының 
Ша х т и н с к  қ а л а л ық 
соты

4
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

192,016 22859

19.

Қарағанды облысы 
əк імд і г і  Қ арағанды 
облысы денс аулық 
сақтау басқармасының 
«Шахтинск қ. орталық 
а у р у х а н а с ы»  к о м -
муналдық мемлекеттік  
кəсіпорыны

18

Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.
А й ы н а  18 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 
жəне  жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

432,035 22859

20.

Қарағанды облысы 
əк імд і г і  Қ арағанды 
облысы денсаулыққ 
сақтау Баскармасының 
«Шахтинск қаласының 
е м х а н а с ы »  к о м -
муналдық мемлекеттік 
кəс іпорының Шахан 
кентінің Отбасылық 
денсаулық орталығы

2
А й ы н а  18 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 
жəне  жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

48,004 22859

21.

Қарағанды облысы 
əк імд і г і  Қ арағанды 
облысы денс аулық 
сақтау басқармасының 
«Шахтинск қаласының 
е м х а н а с ы »  к о м -
муналдық мемлекеттік 
кəсіпорыны

16

Айына 100 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.
А й ы н а  18 0 0  ш а р ш ы 
метр кем емес бекітілген 
аумақты абаттандыру 
жəне  жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

384,031 22859

22.

« Қ а з а қ с т а н  Р е с -
п у б л и к а с ы  Қ а р ж ы 
министрліг інің Мем-
лекеттік к ірістер ко-
м и т е т і  Қ а р а ғ а н д ы 
о б л ы с ы  б о й ы н ш а 
Мемлекеттік кірістер 
д е п а р т а м е н т і н і ң 
Ш а х т и н с к  қ а л а с ы 
бойынша Мемлекеттік 
кірістер басқармасы» 
республикалық мем-
лекеттік мекемесі

18
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

864,070 22859

23.

«Қазақстан Респуб-
ликасы Əд ілет Ми -
нистірлігі Қарағанды 
облы-сының Əділет 
департамент і  Ша х-
тинск қаласының Əді-
лет басқармасы» мем-
лекеттік мекемесі 

2
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

96,008 22859
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24. Шахтинск қаласының 

прокуратурасы 2

Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
ж ə н е  ж ет к і з у.  А й ы н а 
1000 шаршы метр кем 
емес бекітілген аумақты 
абаттандыру жəне  жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

144,012 22859

25.

Шахтинск қаласы əкім-
діг ін ің шаруашылық 
жүргізу құқығындағы 
Ша х т и н с к  қ а л а л ық 
вете-ринариялық стан-
циясы»  коммуналдық 
мемлекеттік кəсіпорны

2
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының
бюджеті

96,008 22859

26.

«Қ ара ғ ан ды облы -
сының Ішкі істер депар-
т а м е н т і  Ш а х т и н с к 
қаласының ішкі істер 
бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

4
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

192,016 22859

27.

«Қазақстан Респуб-
л и к а с ы  І ш к і  і с т е р 
министрлігі Төтенше 
жағдайлар комитеті 
Қарағанды облысының 
Төтенше жағдайлар 
департамент і  Ша х-
тинск қаласының тө-
тенше жағдайлар  бөлі-
мі»  республикалық 
мемлекеттік мекемесі

3
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

216,018 22859

28.

«Қазақстан Респуб-
л и к а с ы  Ə д і л е т 
министрлігінің Қара-
ғанды облысы Əділет 
депар-таменті»  респуб-
ликалық мемлекеттік 
ме кем е с ін і ң  «Ша х-
тинск аумақтық бөлімі» 
филиалы

8
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

192,016 22859

29.

Қ азақстан Респуб -
л и к а с ы  Қ о р ғ а н ы с 
м и н и с т р л і г н і ң 
«Қарағанды облысы 
Шахтинск қаласының 
Қорғаныс істері жө-
ніндегі бөлімі»  респуб-
ликалық мемлекеттік 
мекемесі

10
Айына 150 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

720,059 22859

30.
«Шахтинск қаласының 
білім бөлімі» мемлекет-
тік мекемесі

1
Айына 100 құжаттан кем 
емес құжаттарды өңдеу 
жəне жеткізу.

Ш а х т и н с к 
қаласының
 бюджеті

48,004 22859

31.
«Шахтинск қаласының 
экономика жəне қаржы 
бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

1
Айына 100 шаршы метр 
к е м  е м е с  б е к і т і л г е н 
аумақты абаттандыру 
жəне жинау.

Ш а х т и н с к 
қаласының 
бюджеті

24,002 22859

Барлығы: 180 9469,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
акимата города Шахтинска

от 3 декабря 2015 года                                          №46/3
  
Об организации
общественных работ 
в 2016 году

В соответствии с Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», от 
23 января 2001 года «О занятости населения», Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 19 июня 2001 года №836 «О мерах по реализации Закона Ре-
спублики Казахстан от 23 января 2001 года «О занятости населения», акимат города 
Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить спрос и предложение на общественные работы в количестве 180 
человек.

2. Утвердить прилагаемый перечень организаций, в которых будут проводиться 
общественные работы, виды работ, размеры оплаты труда участников.

3. Утвердить продолжительность рабочего времени одного безработного, на-
правленного на общественные работы – не более 40 часов в неделю, учитывая 
ограничения, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан, 
с двумя выходными днями, обеденным перерывом не менее одного часа.

4. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ 
города Шахтинска» (Меллятова Р. И.) заключить типовые договора на выполнение 
общественных работ со всеми организациями, определенными  пунктом 2 настоящего 
Постановления.

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

6. Настоящее Постановление вводится в действие со дня первого официального 
опубликования.

С. Аймаков, аким города 
Постановление зарегистрировано 28.12.2015 г. в Департаменте юстиции 

Карагандинской области. Номер государственной регистрации 3570.

Приложение
к Постановлению акимата

 города Шахтинска 
от 3 декабря 2015 года   № 46/3

Перечень организаций, в которых будут проводиться общественные 
работы в 2016 году

№ Наименование
 организации

Количе-
ство

 человек
Виды и объемы  

работ
Источник 
финанси-
рования

Сумма фи-
нансирова-
ния (тысяч 

тенге)

Размер 
оплаты
труда
(тенге)      

1.
Государс твенное 
у чреж дение «А п -
парат акима города 
Шахтинска»

7
Обработка и доставка 
документов  не менее 
15 0  д о к у м е н т о в  в 
месяц.

Бюджет
города

Шахтинска
504,041 22859

2.
Государс твенное 
у чреж дение «А п -
парат акима поселка 
Шахан»

10

Обработка  и доставка 
документов  не менее 
100 документов в месяц. 
Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
20 0 0  к в а д р ат н ы х  
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
480,039 22859

3.
Государс твенное 
у ч р е ж д е н и е 
« А п п а р а т  а к и м а 
поселка Долинка»

5

Обработка  и дос -
т а в к а  д о к у м е н т о в 
не менее 100 доку-
м е н т о в  в  м е с я ц . 
Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
13 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города

Шахтинска
240,020 22859

4.

Государс твенное 
у ч р е ж д е н и е 
« А п п а р а т  а к и -
ма поселка Ново -
долинский»

5

Обработка и доставка 
документов не менее 
100 документов в месяц. 
Б л а г оус т р о й с т в о  и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
1300 квадратных метров 
в месяц.

Бюджет
города

 Шахтинска
240,020 22859

5.

Государственное 
учреждение «Отдел 
ж и л и щ н о - к о м -
мунального хозяйс-
тва, пассажирского 
транспорта, авто-
мобильных дорог и 
жилищной инспекции 
города Шахтинска»

21

О б р а б о т к а  и 
доставка документов 
н е  м е н е е  1 5 0 
документов в месяц. 
Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
3 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
2508,427 22859

6.

Коммунальное госу-
дарственное казен-
н о е п р е д п р и ят и е 
«Дворец культуры 
г о р н я к о в  г о р о д а 
Шахтинска» акимата 
города Шахтинска 
о тд е л а  к ул ьт у р ы 
и развития языков 
города Шахтинска

2

Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
5 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
48,004 22859

7.

К о м м у н а л ь н о е 
г о с уд а р с т в е н н о е 
к а з е н н о е  п р е д -
приятие «Дом куль-
туры поселка Шахан» 
акимата города Шах-
тинска отдела куль-
туры и развития языков 
города Шахтинска

2

Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
5 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города

 Шахтинска
48,004 22859

8.

К о м м у н а л ь н о е 
г о с уд а р с т в е н н о е 
к а з е н н о е  п р е д -
приятие «Дом куль-
туры поселка Ново-
долинский» акимата 
города Шахтинска 
о тд е л а  к ул ьт у р ы 
и развития языков 
города Шахтинска

1

Благоустройство и 
уборка закрепленной 
территории не менее 
5 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
24,002 22859

9.

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-
сад «Гулдер» акимата 
города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска

3

Организация досуга 
д е т е й ,  у б о р к а 
з а к р е п л е н н о й 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
1500 квадратных ме-
тров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
144,012 22859

10.

Коммунальное госу-
дарственное казен-
н о е п р е д п р и ят и е 
«Яс ли - с а д «Са л -
т а н а т »  а к и м а т а 
города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска

5

Организация досуга 
д е т е й ,  у б о р к а 
з а к р е п л е н н о й 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
2 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
240,020 22859

11.

Коммунальное госу-
дарственное казен-
н о е п р е д п р и ят и е 
« Я с л и - с а д  « Б е -
р е з к а »  а к и м а т а 
города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска

3
Уборка закрепленной 
территории не менее 
15 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
144,012 22859

12.

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-
сад «Еркетай» акимата 
города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска

5

Организация досуга 
д е т е й ,  у б о р к а 
з а к р е п л е н н о й 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
2 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
240,020 22859

13.

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-
сад «Ботагоз» акимата 
города Шахтинска от-
дела образования 
города Шахтинска

5

Организация досуга 
д е т е й ,  у б о р к а 
з а к р е п л е н н о й 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
2 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
240,020 22859

14.

Коммунальное госу-
дарственное казенное 
предприятие «Ясли-
сад «Снегурочка» 
а к и м а т а  г о р о д а 
Шахтинска отдела 
образования города 
Шахтинска

5

О р г а н и з а ц и я 
д о с у г а  д е т е й , 
уборка территории и 
помещения не менее 
2 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
240,020 22859

15.

Коммунальное госу-
дарственное казен-
н о е п р е д п р и ят и е 
« Я с л и - с а д  «К а р -
л ы г а ш »  а к и м а т а 
города Шахтинска 
отдела образования 
города Шахтинска

5

О р г а н и з а ц и я 
д о с у г а  д е т е й , 
уборка территории и 
помещения не менее 
2 0 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
240,020 22859

16.

Коммунальное госу-
дарственное казен-
н о е п р е д п р и ят и е 
«Ясли-сад «Аленка» 
а к и м а т а  г о р о д а 
Шахтинска отдела 
образования города 
Шахтинска

3

О р г а н и з а ц и я 
д о с у г а  д е т е й , 
уборка территории и 
помещения не менее 
1500 квадратных ме-
тров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
144,012 22859

17.
Специализированный 
административный 
суд города Шахтинска

2
Обработка и доставка 
документов не менее 
150 документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
96,008 22859

18.
Шахтинский городс-
к о й  с уд  К а р а г а н -
динской области

4
Обработка и доставка 
документов не менее 
150 документов в месяц.

Бюджет
города

 Шахтинска
192,016 22859

19.

К о м м у н а л ь н о е 
г о с у д а р с т в е н н о е  
предприятие «Цент-
ральная больница г. 
Шахтинска» акимата 
Карагандинской об-
л а с т и  Уп р а в л е н и я 
з д р а в о о х р а н е н и я 
Карагандинской области

18

Обработка  и доставка 
документов не менее 
150 документов в месяц.
Б л а г о у с т р о й с т в о , 
уборка закрепленной 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
18 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров.

Бюджет
города 

Шахтинска
432,035 22859

20.

Центр семейного 
здоровья п.Шахан 
К о м м у н а л ь н о г о 
государственного 
предприятия «Полик-
линика города Шах-
т и н с к а»  а к и м а т а 
Карагандинской об-
ласти Управления здра-
воохранения Кара-
гандинской области

2

Б л а г оус т р о й с т в о,  
уборка закрепленной 
т е р р и т о р и и  и 
помещения не менее 
18 0 0  к в а д р а т н ы х 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
48,004 22859

21.

Коммунальное госу-
дарственное  пред-
п р и я т и е  «П о л и к -
л и н и к а  г о р о д а 
Шахтинска» акимата 
К а р а г а н д и н с к о й 
области Управления 
з дравоохранения 
К а р а г а н д и н с к о й 
области

16

Обработка  и доставка 
документов не менее 
10 0  д о к у м е н т о в  в 
месяц. Благоустрой-
ство,  уборка закре-
пленной территории и 
помещения не менее 
1800 квадратных ме-
тров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
384,031 22859
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22.

Республиканское госу-
дарственное учреждение 
«Управление государственных 
доходов по городу Шахтинску 
д е п а р т а м е н т а  г о с у -
дарственных доходов по 
Карагандинской области 
Комитета государственных 
доходов Министерства 
ф и н а н с о в  Ре с п у бл и к и 
Казахстан»

18
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
864,070 22859

23.

Государственное учреж-
д е н и е  « У п р а в л е н и е 
юстиции города Шахтинска 
департамента юстиции 
Карагандинской области 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан»

2
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
96,008 22859

24. П р о к у р а т у р а   г о р о д а  
Шахтинска 2

Обработка  и доставка 
документов не менее 150 
документов. Благоустройство 
и уборка закрепленной 
территории не менее 1000 
квадратных метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
144,012 22859

25.

Коммунальное государ-
ственное предприятие на 
праве хозяйственного ведения 
«Шахтинская городская 
ветеринарна я с танция 
акимата города Шахтинска»

2
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
96,008 22859

26.

Государственное учреж-
дение «Отдел внутренних 
дел города Шахтинска де-
партамента внутренних дел 
Карагандинской области»

4
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
192,016 22859

27.

Республиканское госу-
дарственное учреждение 
«Отдел по чрезвычайным 
ситуациям города Шах-
тинска департамента по 
чрезвычайным ситуациям 
Карагандинской области 
Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Министерства 
внутренних дел Республики 
Казахстан»

3
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
216,018 22859

28.

Филиал «Шахтинский тер-
р и т о р и а л ь н ы й  о тд е л» 
Республиканского госу-
дарственного учреждения 
«Департамент юстиции 
Карагандинской области 
Министерства юстиции 
Республики Казахстан»

8
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
192,016 22859

29.

Республиканское госу-
дарственное  учреждение 
«Отдел по делам обороны 
г о р о д а  Ш а х т и н с к а 
Карагандинской области» 
Министерства обороны 
Республики Казахстан

10
Обработка и доставка 
документов не менее 150 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
720,059 22859

30.
Государственное учреж-
дение «Отдел образования 
города Шахтинска»

1
Обработка и доставка 
документов не менее 100 
документов в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
48,004 22859

31.
Государственное учреж-
дение «Отдел экономики 
и  ф и н а н с о в  г о р о д а 
Шахтинска»

1
Благоустройство и уборка 
закрепленной территории 
не менее 100 квадратных 
метров в месяц.

Бюджет
города 

Шахтинска
24,002 22859

Итого: 180 9469,00

XLI сессиясының Шахтинск қалалық 
мәслихаты V шақырылған

ШЕШІМ
2015 жылғы 23 желтоқсан                              № 1225/41

Шахтинск қалалық маслихатының 
2015 жылғы 9 сәуірдегі XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың Қағидаларын бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына,Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 
мамырдағы № 504  «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес  
қалалық маслихат ШЕШТІ:

1. Шахтинск қалалық маслихатының 2015 жылғы 9 сәуірдегі  XХXIII 
сессиясының № 1115/33 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін 
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін 
айқындаудың қағидаларын бекіту туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 3182 тіркелген, 2015 жылғы 15 
мамырдағы «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде және 2015 жылғы 
15 мамырдағы № 19 «Шахтинский вестник» газетінде жарияланған) келесі 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген шешіммен бекітілген Әлеуметтік көмек көрсетудің, 
оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген 
санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидаларында:

Қағидалардың 10 тармағының 3) тармақшасы келесі редакцияда жа-
зылсын: 

«3) ең төмен күнкөрiс деңгейiнен 0,6 еселiк мөлшерден аспайтын жан 
басына шаққандағы орташа табыстың болуы.»;

келесі мазмұндағы 16-1 тармағымен толықтырылсын: 
«16-1. Әлеуметтік контракт негізінде әлеуметтік көмек үшін келген кез-

де азаматпен әңгімелесу жүргізіледі.»;
келесі мазмұндағы 25-1 тармағымен толықтырылсын:  
«25-1. Әлеуметтік келісімшарт негізінде әлеуметтік көмек отбасының 

еңбекке қабілетті мүшелері (тұлғасы) жұмыспен қамту жәрдемінің шарала-
рына қатысу шартында және отбасыны активтендіру әлеуметтік контракттың 
әрекет ету мерзіміне отбасы мүшедерінің (тұлғаның), еңбекке қабілеттілерін 
қоса әлеуметтік бейімдеу қажеттілігі жағдайында ұсынылады, және ай сай-
ын төленеді немесе үш ай үшін біржола претендеттің өтініші бойынша.»;

келесі мазмұндағы 25-2 тармағымен толықтырылсын:  
«25-2. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 23 ақпандағы № 88 «Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты мен отбасыға көмектің жеке жоспары нысандарын бекіту туралы» 
бұйрығымен бекітілген нысандарға сәйкес жасалады (нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 10474 тіркелді).»; 

келесі мазмұндағы 25-3 тармағымен толықтырылсын:  
«25-3. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты 

тағы алты айға мерзімін ұзарту мүмкіндігімен алты айға жасалады, бірақ 
бір жылдан артық емес, отбасы мүшелерінің әлеуметтік бейімделуін 
ұзарту қажеттілігі және (немесе) отбасының еңбекке қабілетті мүшелері 
кәсіби оқытуды және (немесе) жастар тәжірибесінен өтуді және (неме-
се) әлеуметтік жұмыс орындарында жұмыспен қамтылуы аяқталмаған 
жағдайларында.»;

келесі мазмұндағы 25-4 тармағымен толықтырылсын:  
«25-4. Отбасының белсенділігін арттырудың әлеуметтік келісімшарты 

екі данада жасалады, соның біреуі өтініш берушіге тіркеу журналына қол 
қойылғасын беріледі, екіншісі – отбасының белсенділігін арттырудың 
әлеуметтік келісімшартын жасаған уәкілетті органда сақталады.»;

30-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:  
«30. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті 

орган «Е-Собес» және «Әлеуметтік көмек» автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің дерекқорын пайдалоана отырып жүргізеді.».

2. Осы шешім алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн 
өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі.

А. Степанович, сессия төрағасы
Ә. Сатова, маслихат хатшысы

Шешім Қарағанды облысы Әділет департаментінде 11.01.2016 
жылы № 3609 болып тіркелген.   

РЕШЕНИЕ
XLI сессии Шахтинского городского

 маслихата V созыва
от 23 декабря 2015 года                       № 1225/41

О внесении изменений и дополнений в
решение XХXIII сессии Шахтинского 
городского маслихата от 9 апреля 
2015 года № 1115/33 «Об утверждении 
Правил оказания социальной 
помощи, установления 
размеров и определения 
перечня отдельных категорий 
нуждающихся граждан»

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан», Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил 
оказания социальной помощи, установления размеров и определения 
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан», городской мас-
лихат РЕШИЛ:

1. Внести в решение XХXIII сессии Шахтинского городского маслиха-
та от 9 апреля 2015 года № 1115/33 «Об утверждении Правил оказания 
социальной помощи, установления размеров и определения перечня 
отдельных категорий нуждающихся граждан» (зарегистрировано в Ре-
естре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
3182, опубликовано в  информационно-правовой системе «Әділет» от 15 
мая 2015 года, в газете «Шахтинский вестник» № 19 от 15 мая 2015 года), 
следующие изменения и дополнения:

в Правилах оказания социальной помощи, установления размеров и 
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан, ут-
вержденных указанным решением:

подпункт 3) пункта 10 Правил изложить в следующей редакции:
«3) наличие среднедушевого дохода, не превышающего 0,6 кратного 

размера прожиточного  минимума.»; 
дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. При обращении заявителя за социальной помощью на основе 

социального контракта проводится собеседование с гражданином.»;
дополнить пунктом 25-1 следующего содержания:
«25-1. Социальная помощь на основе социального контракта предо-

ставляется на условиях участия трудоспособных членов семьи (лица) в 
мерах содействия занятости и случае необходимости социальной адап-
тации членов семьи (лица), включая трудоспособных на срок действия 
социального контракта активизации семьи, и выплачивается ежеме-
сячно или единовременно за три месяца по заявлению претендента.»;

дополнить пунктом 25-2 следующего содержания:
«25-2. Социальный контракт активизации семьи заключается соглас-

но формам, утверждаемым приказом Министра здравоохранения и со-
циального развития от 23 февраля 2015 года № 88 «Об утверждении 
формы социального контракта активизации семьи и индивидуального 
плана помощи семье» (зарегистрировано в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 10474).»;

дополнить пунктом 25-3 следующего содержания:
«25-3. Социальный контракт активизации семьи заключается на 

шесть месяцев с возможностью пролонгации еще на шесть месяцев, но 
не более одного года при условии необходимости продления социаль-
ной адаптации членов семьи, и (или) не завершения трудоспособными 
членами семьи профессионального обучения и (или) прохождения мо-
лодежной практики и (или) занятости в социальных рабочих местах.»;

дополнить пунктом 25-4 следующего содержания:
«25-4. Социальный контракт активизации семьи заключается в двух 

экземплярах, один из которых выдается заявителю под роспись в жур-
нале регистрации, второй – хранится в уполномоченном органе, заклю-
чившем социальный контракт активизации семьи.»;

пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. Мониторинг и учет предоставления социальной помощи прово-

дит уполномоченный орган с использованием баз данных автоматизиро-
ванной информационной системы «Е-Собес» и «Социальная помощь».».

2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти ка-
лендарных дней после дня его первого официального опубликования.

А.Степанович, председатель сессии 
А.Сатова, секретарь маслихата 

Решение зарегистрировано 11.01.2016 года в Департаменте 
юстиции Карагандинской области. Номер государственной реги-
страции 3609.  



2016 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3435264

1 Салықтық түсімдер 1114098
01 Табыс салығы 320882

2 Жеке табыс салығы 320882
03 Əлеуметтiк салық 160820

1 Əлеуметтік салық 160820
04 Меншiкке салынатын салықтар 525639

1 Мүлiкке салынатын салықтар 84555
3 Жер салығы 356138
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 84906
5 Бірыңғай жер салығы 40

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 90759
2 Акциздер 3695
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 35943
4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 49262
5  Ойын бизнесіне салық 1859

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

15998

1 Мемлекеттік баж 15998
2 Салықтық емес түсiмдер 16585

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13081
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 67
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 13014

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

18

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

18

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3486
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 3486

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 38052
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2198

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2198
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 35854

1 Жерді сату 31256
2 Материалдық емес активтердi сату 4598

4 Трансферттердің  түсімдері 2266529
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 2266529

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2266529

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    1 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 3435264

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 300217
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар 
184100

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 20922
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
20922

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 86689
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 

қызметтер
86689

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

76489

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

76489

2 Қаржылық қызмет 8700
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 8700

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 4300
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 

жəне осыған байланысты дауларды реттеу 
4400

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 107417
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
19538

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

19538

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 36117
001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясаттың қалыптастыру 

мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару жəне коммуналдық меншігін 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 

36117

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімі

18353

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

18353

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

33409

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

33409

02 Қорғаныс 13651
1 Əскери мұқтаждар 12351

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12351
005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12351

2015 жылғы 23 желтоқсандағы                               № 1218/41
V шақырылған Шахтинск қалалық мəслихатының 

XLІ сессиясының 
ШЕШІМІ

2016-2018 жылдарға арналған 
қалалық бюджет туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару жəне өзін-өзі басқару 
туралы» Заңына сəйкес, қалалық мəслихат ШЕШІМ ЕТТІ:

1. 2016-2018 жылдарға арналған қалалық бюджет 1, 2 жəне 3 қосымшаларға сəйкес, оның ішінде 2016 
жылға келесі көлемдерде бекітілсін:

1) кірістер – 3 435 264 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер бойынша – 1 114 098 мың теңге;
салықтық емес түсімдер бойынша – 16 585 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан  түсетін түсімдер бойынша  – 38 052 мың теңге;
трансферттердің түсімдері бойынша  - 2 266 529 мың теңге;
2) шығындар - 3 435 264 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 0 мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру – 0 мың теңге: 
қарыздар түсімдері – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары - 0 мың теңге.
2. 2016 жылға арналған қалалық бюджеттің түсімдерінің құрамында облыстық бюджеттен нысаналы 

трансферттер 4 қосымшаға сəйкес ескерілсін.
3. Шахтинск қаласының бюджетіне 2016 жылға арналған облыстық бюджетке табыстарды нормативтік 

бөлу келесі көлемдерде бекітілгені ескерілсін:
1) жеке табыс салығы бойынша – 70 пайыздан;
2) əлеуметтік салық бойынша – 50 пайыздан.
4. 2016 жылға арналған Шахтинск қалалық бюджетіне облыстық бюджеттен берілетін субвенциялардың 

мөлшері 1 024 646 мың теңге сомасында қарастырылғаны ескерілсін.
5. 2016 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрамында бюджеттік бағдарламалар 

əкімшілеріне 5 қосымшаға сəйкес нысаналы трансферттер қарастырылғаны ескерілсін.
6. 2016 жылға арналған қалалық бюджет шығыстарының құрамында Шахан кенті (6 қосымша), Долинка 

кенті (7 қосымша), Новодолинский кенті   (8 қосымша) кенттер бюджеттік бағдарламасы бойынша шығындар 
қарастырылғаны ескерілсін. 

7. 2016 жылға арналған қалалық бюджетті атқару барысында секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік 
бағдарлама тізбесі 9 қосымшаға сəйкес бекітілсін.

8. 2016 жылға қала əкімдігінің резерві 15000 мың теңге сомасында бекітілсін. 
9. Осы шешім 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

А.Степанович, сессия төрағасы                                                     
Ə.Сатова, қалалық мəслихаттың хатшысы                                                                   

«КЕЛІСІЛДІ»
Л.Буравко, «Шахтинск қаласының экономика жəне қаржы бөлiмi» мемлекеттiк мекемесінің 

басшысы
Шешім Қарағанды облысы Əділет департаментінде 08.01.2016 жылы № 3598 болып тіркелген.

ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК12 февраля 2016 года № 6 11
2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1300

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 1300
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын 

алу жəне оларды жою
600

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

700

03 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 5000
9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 5000

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

5000

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 5000
04 Бiлiм беру 1967057

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 494612
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 494612

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 34785
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын 

іске асыруға
459827

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1357278
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1331718

003 Жалпы білім беру 1154206
006 Балаларға қосымша білім беру 177512

465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 25560
017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 25560

4 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 34128
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 34128

018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 34128
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 81039

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 81039
001 Жергілікті деңгейде білім беру  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
15042

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

30848

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

400

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

34430

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

319

06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 229158
1 Əлеуметтiк қамсыздандыру 4075

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

4075

005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 2000
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 2075

2 Əлеуметтiк көмек 183901
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
180901

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13210
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 5500
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 

топтарына əлеуметтік көмек
26592

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 1000
014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 74417
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 

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

59822

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 360
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3000

008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі 
оқу нысанында оқитындар мен  тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау

3000

9 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

41182

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

41182

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

36654

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

400

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 263
050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне 

өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

3865

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 513499
1 Тұрғын үй шаруашылығы 3000

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3000
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, ре-

конструкциялау
3000

2 Коммуналдық шаруашылық 442587
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
442587

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 437587
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 5000

3 Елді-мекендерді көркейту 67912
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
13103

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 12603
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

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

54809

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 20000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 9609
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу 200
018 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру 25000

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 251131
1 Мəдениет саласындағы қызмет 109130

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 109130
003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 109130

2 Спорт 12150
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 12150

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт  саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10650

006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1000
007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама 

командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

500

3 Ақпараттық кеңiстiк 90030
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 79358

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 69679
007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 9679

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 10672
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 10672

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

39821

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 13914
001 Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
11514

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары  

2400

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 25907
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 

сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

14528

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11379
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, 

қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 
23131

1 Ауыл шаруашылығы 17431
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария бөлімі 17431

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

16085

005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 700
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 400
008 Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 

өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу
46

010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 200
6 Жер қатынастары 2700

486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімі

2700

007 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2700
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы жəне қоршаған ортаны қорғау жəне жер 

қатынастары саласындағы басқа да  қызметтер
3000

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 3000
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3000

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 17134
2 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 17134

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 17134
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
17134

12 Көлiк жəне коммуникация 79280
1 Автомобиль көлiгi 26829

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

6000



Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың теңге)

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

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

12 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 12 февраля 2016 года № 6

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

6000

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

20829

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 20829
9 Көлiк жəне коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер 52451

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

52451

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

52451

13 Басқалар 16000
3 Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау 1000

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

1000

006 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 1000
9 Басқалар 15000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 15000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 15000

14 Борышқа қызмет көрсету 6
1 Борышқа қызмет көрсету 6

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 6
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 

сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 
6

15 Трансферттер 20000
1 Трансферттер 20000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 20000
051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 20000

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

2017 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3064588

1 Салықтық түсімдер 1129829
01 Табыс салығы 320910

2 Жеке табыс салығы 320910
03 Əлеуметтiк салық 165623

1 Əлеуметтік салық 165623
04 Меншiкке салынатын салықтар 531582

1 Мүлiкке салынатын салықтар 84555
3 Жер салығы 356138
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 90849
5 Бірыңғай жер салығы 40

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 94596
2 Акциздер 3954
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 35943
4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 52710
5  Ойын бизнесіне салық 1989

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

17118

1 Мемлекеттік баж 17118
2 Салықтық емес түсiмдер 17746

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 13997
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 72
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 13925

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

19

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

19

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3730
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 3730

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 27115
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2351

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2351
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 24764

1 Жерді сату 20019
2 Материалдық емес активтердi сату 4745

4 Трансферттердің  түсімдері 1889898
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 1889898

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1889898

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    2 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 3034588

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 299184
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар 
180824

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 19874
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
19274

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 600
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 87183

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

78963

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8070
009 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары  
150

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

73767

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

71503

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2264
2 Қаржылық қызмет 13500

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 13500
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 5500
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 

жəне осыған байланысты дауларды реттеу 
8000

5 Жоспарлау жəне статистикалық қызмет 522
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 522

061 Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік, оның ішінде  
концессия мəселелері жөніндегі  құжаттаманы сараптау жəне бағалау, бюджеттік 
инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

522

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 104338
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
23385

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

19216

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4169
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 33115

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

32515

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 600
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі
18429

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

18229

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
29409

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

29159

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250
02 Қорғаныс 14021

1 Əскери мұқтаждар 12721
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12721

005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12721
2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1300

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 1300

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

600

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

700

03 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 11300
9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа да қызметтер 11300

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

11300

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 11300
04 Бiлiм беру 1676366

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 324680
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 324680

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 5538
040 "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға"
319142

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1234094
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1234094

003 Жалпы білім беру 1076950
006 Балаларға қосымша білім беру 157144

4 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 24278
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 24278

018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 24278
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 93314

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 93314
001 Жергілікті деңгейде білім беру  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
13416

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

26597

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

428

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған 

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

38195

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

957

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары  

12830

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамыз ету 691
06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 206688

1 Əлеуметтiк қамсыздандыру 6549
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
6549

005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 4007
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 2542

2 Əлеуметтiк көмек 161775
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
158440

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13210
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 9903
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 

топтарына əлеуметтік көмек
29810

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 1336
014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 45142
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 

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

58539

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 500
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3335

008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі 
оқу нысанында оқитындар мен  тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау

3335

9 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

38364

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

38364

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

33004

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

500

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне 

өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

4460

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 378345
2 Коммуналдық шаруашылық 228627

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 170000
005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 170000

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

58627

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 10000
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 48627

3 Елді-мекендерді көркейту 149718
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
37738

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 16808
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 20278

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

111980

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 35000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 18000
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу 600
018 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру 58380

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 265822
1 Мəдениет саласындағы қызмет 112925

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 112925
003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 112925

2 Спорт 15635
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 15635

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт  саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

8555

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 684
005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту 2109
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1977
007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама 

командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

2310

3 Ақпараттық кеңiстiк 81665
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 66265

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 57375
007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 8890

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 15400
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 15400

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

55597

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 21433
001 Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8527

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

күрделі шығыстары  
12611

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 34164
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 

сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

22788

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10338
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 159
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары  
879

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

26719

1 Ауыл шаруашылығы 19585
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария бөлімі 19585

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

14475

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 310
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3000
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 1500
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 300

6 Жер қатынастары 2981
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі
2981

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

қатынастары саласындағы басқа да  қызметтер
4153

473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 4153
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 4153

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 15523
2 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 15523

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 15523
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
15281



017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 242
12 Көлiк жəне коммуникация 118614

1 Автомобиль көлiгi 118614
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
41064

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

41064

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

77550

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 77550
13 Басқалар 22000

3 Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау 2000
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
2000

006 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 2000
9 Басқалар 20000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 20000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20000

14 Борышқа қызмет көрсету 6
1 Борышқа қызмет көрсету 6

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 6
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 

сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 
6

15 Трансферттер 0
1 Трансферттер 0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 0
006 Нысаналы пайдаланылмаған  (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 0

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 30000
қаржылық активтерді алу 30000

13 Басқалар 30000
9 Басқалар 30000

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

30000

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 30000
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Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың теңге)

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

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

2018 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                               Атауы
      Сыныбы
             Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 3526441

1 Салықтық түсімдер 1157381
01 Табыс салығы 325406

2 Жеке табыс салығы 325406
03 Əлеуметтiк салық 177016

1 Əлеуметтік салық 177016
04 Меншiкке салынатын салықтар 537941

1 Мүлiкке салынатын салықтар 84555
3 Жер салығы 356138
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 97208
5 Бірыңғай жер салығы 40

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 98702
2 Акциздер 4231
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 35943
4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 56400
5  Ойын бизнесіне салық 2128

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

18316

1 Мемлекеттік баж 18316
2 Салықтық емес түсiмдер 18988

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 14977
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 77
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 14900

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

20

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

20

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3991
1 Басқа да  салықтық емес түсiмдер 3991

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 29013
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2516

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2516
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 26497

1 Жерді сату 21420
2 Материалдық емес активтердi сату 5077

4 Трансферттердің  түсімдері 2321059
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 2321059

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 2321059

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    3 қосымша

Функционалдық топ
      Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                    Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 3496441

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 288587
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар 
173517

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 19874
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз ету 

жөніндегі қызметтер
19274

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 600
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 85113

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

78963

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6000
009 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары  
150

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

68530

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

67330

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1200
2 Қаржылық қызмет 13500

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 13500
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 5500
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет 

жəне осыған байланысты дауларды реттеу 
8000

5 Жоспарлау жəне статистикалық қызмет 522
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 522

061 Бюджеттік инвестициялар жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік, оның ішінде  
концессия мəселелері жөніндегі  құжаттаманы сараптау жəне бағалау, бюджеттік 
инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

522

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 101048
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
19810

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

19330

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 480
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 33398

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

32518

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 880
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі
18429

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

18229

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
29411

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

29161

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250
02 Қорғаныс 14021

1 Əскери мұқтаждар 12721
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 12721

005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 12721
2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 1300

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 1300
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын 

алу жəне оларды жою
600

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

700

03 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 11300
9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы басқа  да қызметтер 11300

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

11300

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 11300
04 Бiлiм беру 1869783

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 412848
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 412848

009 Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 5538
040 "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға"
407310

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1272357
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 1272357

003 Жалпы білім беру 1087735
006 Балаларға қосымша білім беру 184622

4 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 29664
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 29664

018 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 29664
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 154914

464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім  бөлімі 154914
001 Жергілікті деңгейде білім беру  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
13416

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

30300

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

458

012 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300
015 Жетім баланы (жетім балаларды) жəне ата-аналарының қамқорынсыз қалған 

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

45872

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

957

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 
күрделі шығыстары  

62920

068 Халықтың компьютерлік сауаттылығын арттыруды қамтамыз ету 691
06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 208318

1 Əлеуметтiк қамсыздандыру 6830
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
6830

005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 4288
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 2542

2 Əлеуметтiк көмек 163024
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі
159524

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 13709
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 10596
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген 

топтарына əлеуметтік көмек
29702

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 1336
014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 45142
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті 

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

58539

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 500
464 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3500

008 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі 
оқу нысанында оқитындар мен  тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден 
басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау

3500

9 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де 
қызметтер

38464

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

38464

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

33004

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

500

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500
050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне 

өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар 
жоспарын іске асыру

4460

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 652773
1 Тұрғын үй шаруашылығы 236611

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 236611
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау жəне (немесе) салу, ре-

конструкциялау
236611

2 Коммуналдық шаруашылық 261207
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 202580

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 202580
492 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 

жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары жəне тұрғын үй инспекциясы бөлімі
58627

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 10000
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 48627

3 Елді-мекендерді көркейту 154955
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
42975

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 17808
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 24515

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

111980

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 35000
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 18000
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу 600
018 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру 58380

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 268800
1 Мəдениет саласындағы қызмет 112925

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 112925
003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 112925

2 Спорт 16676
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 16676

001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жəне спорт  саласындағы мемлекеттік сая-
сатты іске асыру жөніндегі қызметтер

10080

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 200
005 Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту 2109
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар өткiзу 1977
007 Əртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама 

командаларының мүшелерiн дайындау жəне олардың облыстық спорт жарыста-
рына қатысуы

2310

3 Ақпараттық кеңiстiк 81665
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 66265

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 57375
007 Мемлекеттiк тiлдi жəне Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 8890

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 15400
002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 15400

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

57534

455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 23370
001 Жергілікті деңгейде тілдерді жəне мəдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік 

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
8527

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

күрделі шығыстары  
14548

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 34164
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жəне азаматтардың əлеуметтік 

сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

22788

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 10338
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 159
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне ұйымдарының 

күрделі шығыстары  
879

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

26719

1 Ауыл шаруашылығы 19585
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ветеринария бөлімі 19585

001 Жергілікті деңгейде  ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

14475

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 310
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3000
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жəне жоюды ұйымдастыру 1500
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сəйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 300

6 Жер қатынастары 2981
486 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, сəулет жəне қала 

құрылысы бөлімі
2981

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

қатынастары саласындағы басқа да  қызметтер
4153
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473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 4153
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 4153

11 Өнеркəсіп, сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 15523
2 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі 15523

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 15523
001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 

жөніндегі қызметтер
15281

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 242
12 Көлiк жəне коммуникация 118614

1 Автомобиль көлiгi 118614
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

аппараты
41064

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

41064

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

77550

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 77550
13 Басқалар 22000

3 Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау 2000
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы 

бөлімі
2000

006 Кəсіпкерлік қызметті қолдау 2000
9 Басқалар 20000

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 20000
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 20000

14 Борышқа қызмет көрсету 3
1 Борышқа қызмет көрсету 3

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 3
021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша 

сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету 
3

15 Трансферттер 0
1 Трансферттер 0

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 0
006 Нысаналы пайдаланылмаған  (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 0

III. Таза бюджеттік кредиттеу 0
бюджеттік кредиттер 0
бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 30000
қаржылық активтерді алу 30000

13 Басқалар 30000
9 Басқалар 30000

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

30000

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 30000
Санаты                                                                                 Атауы
          Сыныбы
                    Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың теңге)

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

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

Атауы Сомма 
 (мың 
теңге)

Барлығы 1241883
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1241883
Нысаналы даму трансферттері 0
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1241883
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 125916
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 125916
Облыстың энергетика жəне коммуналдық шаруашылық басқармасы 441196
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға 437587
Профилактикалық дезинсекция мен дератизация жүргізу (инфекциялық жəне паразиттік аурулардың 
табиғи ошақтарының аумағындағы, сондай-ақ инфекциялық жəне паразиттік аурулардың 
ошақтарындағы дезинсекция мен дератизацияны қоспағанда)

3609

Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары басқармасы 52451
Əлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

Облыстың  ветеринария  басқармасы 7370
Агроөнеркəсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 7324
Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Облыстың экономика жəне қаржы басқармасы 584311
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 46715
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

537596

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру жəне əлеуметтік бағдарламалар басқармасы 11671
2012-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

11671

Қарағанды облысының əкім аппараты 905
Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 905
Облыстың  дене шынықтыру жəне спорт басқармасы 18063
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 18063

2016  жылға арналған облыстық бюджеттен берiлетiн 
нысаналы трансферттер жəне бюджеттік кредиттер

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    4 қосымша

2016  жылға арналған қалалық бюджеттік бағдарламалар əкімшілеріне 
нысаналы  трансферттер жəне бюджеттік кредиттер

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    5 қосымша

Атауы Сомма 
 (мың 
теңге)

Барлығы 1241883
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 1241883
Нысаналы даму трансферттері 0
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 1241883
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім   бөлімі 557828
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 125916
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 2083
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

429829

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

500859

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына 437587
Əлеуметтiк маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жəне ауданішілік қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға 

52451

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

3609

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3690
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

3522

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 8667
Агроөнеркəсіптік кешеннің жергілікті атқарушы органдарының бөлімшелерін ұстауға 7324
Алып қойылатын жəне жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен 
шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1297

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімі 48091
2012-2018 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз 
ету жəне өмір сүру сапасын жақсарту бойынша Іс-шаралар жоспарын іске асыруға 

11671

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 4736
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

31684

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кəсіпкерлік жəне ауыл шаруашылығы   бөлімі 3616
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 2338
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1278

Шахтинск қаласының мəслихат аппараты 3604
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3013
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

591

Шахтинск қаласының əкім аппараты 13757

Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 7690
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

5162

Азаматтық жағдайдағы актілерді тіркеу бөлімдерінің штат санын ұстауға 905
Шахан кентінің əкім аппараты 4860
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3414
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1446

Долинка кентінің əкім аппараты 4827
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3626
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1201

Новодолинский кентінің əкім аппараты 5563
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 3608
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1955

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 5730
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 4375
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1355

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді дамыту бөлімі 45079
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1299
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

43780

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 5358
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1971
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

3387

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары, cəулет жəне қала құрылысы  бөлімі 3401
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1943
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1458

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 3377
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 1944
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

1433

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  дене шынықтыру жəне спорт бөлімі 27266
Əкімшілік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға 985
Жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің 
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына ерекше еңбек 
жағдайлары үшін ай сайынғы үстемеақы төлеуге 

8218

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын іске асыруға 18063
    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    6 қосымша

2015 жылға арналған 
Долинка кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
             Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                      Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 31020

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25520
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар
25520

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 25520
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
25520

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3500
3 Елді-мекендерді көркейту 3500

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 3500
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3000
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500

12 Көлiк жəне коммуникация 2000
1 Автомобиль көлiгi 2000

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 2000
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде авто-

мобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2000

2016 жылға арналған 
Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
        Кіші функция
              Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                     Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 32983

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25209
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар
25209

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

25209

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

25209

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5774
3 Елді-мекендерді көркейту 5774

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 5774
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5774

12 Көлiк жəне коммуникация 2000
1 Автомобиль көлiгi 2000

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

2000

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

2000

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    7 қосымша

Функционалдық топ
        Кіші функция
              Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                     Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
ШЫҒЫСТАР 31589

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 25760
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы жəне 

басқа органдар
25760

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 25760
001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің 

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
25760

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3829
3 Елді-мекендерді көркейту 3829

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 3829
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3829

12 Көлiк жəне коммуникация 2000
1 Автомобиль көлiгi 2000

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ əкімінің аппараты 2000
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде авто-

мобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
2000

2016  жылға арналған Новодолинский кентінде 
іске асырылатын бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    8 қосымша

    Қалалық мəслихаттың 2015 жылғы
    23 желтоқсандағы  XLІ сессиясының
     № 1218/41 шешіміне
    9 қосымша

2016  жылға арналған қалалық бюджетті орындау барысында 
секвестрлеуге жатпайтын бюджеттік бағдарламалардың тізімі

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                 Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
04 Білім беру

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

003 Жалпы білім беру
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РЕШЕНИЕ 

XLI сессии Шахтинского городского маслихата V созыва 
от 23 декабря 2015 года                                                № 1218/41 

О городском бюджете
на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики 
Казахстан от 23 января 2001года  «О местном государственном управлении  и самоуправлении в Республике 
Казахстан», городской маслихат  РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том 
числе на 2016 год в следующих объемах:

1) доходы – 3 435 264 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 114 098 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 16 585 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 38 052 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2 266 529 тысяч тенге;
2) затраты – 3 435 264 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета целевые трансферты из областного бюджета 

на 2016 год согласно приложению 4.
3. Учесть, что на 2016 год установлены нормативы распределения доходов в областной бюджет, бюджету 

города Шахтинск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу – 70 процентов;
2) по социальному налогу – 50 процентов.
4. Учесть, что на 2016 год предусмотрен объем субвенций, передаваемый из областного бюджета городу 

Шахтинск - 1 024 646 тысяч тенге.
5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены целевые трансферты администра-

торам бюджетных программ на 2016 год согласно приложению 5. 
6. Учесть, что в составе расходов городского бюджета на 2016 год предусмотрены расходы по бюджет-

ным программам поселков Шахан (приложение 6), Долинка (приложение 7), Новодолинский (приложение 8).
7. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения 

городского бюджета на 2016 год согласно приложению 9.
8. Утвердить резерв акимата города на 2016 год в сумме 15 000 тысяч тенге. 
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.

А.Степанович, председатель сессии                                                     
А.Сатова, секретарь городского маслихата                                                                       

«СОГЛАСОВАНО»
Л.Буравко, руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и финансов города 

Шахтинска»      
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской области за № 3598  от  

08.01.2016 года. 

Городской бюджет на 2016 год
Категория                                                               Наименование
      Класс
             Подкласс

Сумма
(тысяч
 тенге)

1 2 3 4 5
I. ДОХОДЫ 3435264

1 Налоговые поступления 1114098
01 Подоходный налог 320882

2 Индивидуальный подоходный налог 320882
03 Социальный налог 160820

1 Социальный налог 160820
04 Налоги на собственность 525639

1 Налоги на имущество 84555
3 Земельный налог 356138
4 Налог на транспортные средства 84906
5 Единый земельный налог 40

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 90759
2 Акцизы 3695
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35943
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 49262
5 Налог на игорный бизнес 1859

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

15998

1 Государственная пошлина 15998
2 Неналоговые поступления 16585

01 Доходы от государственной собственности 13081
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 67
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 13014

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

18

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

18

06 Прочие неналоговые поступления 3486
1 Прочие неналоговые поступления 3486

3 Поступления  от продажи основного капитала 38052
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-

ниями
2198

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-
ниями

2198

03 Продажа земли и нематериальных активов 35854
1 Продажа земли 31256
2 Продажа нематериальных активов 4598

4 Поступления трансфертов 2266529
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2266529

2 Трансферты из областного бюджета 2266529

Приложение 1
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3435264

01 Государственные услуги общего характера 300217
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 

функции  государственного управления
184100

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20922
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения) 
20922

122 Аппарат акима района (города областного значения) 86689
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 86689

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

76489

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

76489

2 Финансовая  деятельность 8700
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 8700

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 4300
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 

деятельность и регулирование споров, связанных с этим
4400

9 Прочие государственные услуги общего характера 107417
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
19538

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

19538

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 36117
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и 

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

36117

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города 
областного значения)

18353

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

18353

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

33409

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

33409

02 Оборона 13651
1 Военные нужды 12351

122 Аппарат акима района (города областного значения) 12351
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12351

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 1300
122 Аппарат акима района (города областного значения) 1300

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

600

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

700

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполни-
тельная деятельность

5000

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 5000
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
5000

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 5000
04 Образование 1967057

1 Дошкольное воспитание и обучение 494612
464 Отдел образования района (города областного значения) 494612

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 34785
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных органи-

зациях образования
459827

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1357278
464 Отдел образования района (города областного значения) 1331718

003 Общеобразовательное обучение 1154206
006 Дополнительное образование для детей 177512

465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 25560
017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 25560

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 34128
464 Отдел образования района (города областного значения) 34128

018 Организация профессионального обучения 34128
9 Прочие услуги в области образования 81039

464 Отдел образования района (города областного значения) 81039
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

образования
15042

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
государственных учреждений образования района (города областного значения)

30848

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов рай-
онного (городского) масштаба

400

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

34430

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

319

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 229158
1 Социальное обеспечение 4075

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 4075
005 Государственная адресная социальная помощь 2000
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2075

2 Социальная помощь 183901
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 180901

002 Программа занятости 13210
006 Оказание жилищной помощи 5500
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 

местных представительных органов
26592

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

1000

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 74417
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средства-

ми и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными по-
мощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

59822

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 360
464 Отдел образования района (города областного значения) 3000

008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования 
очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте 
(кроме такси) по решению местных представительных органов

3000

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 41182
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 41182

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

36654

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

400

021 Капитальные расходы государственного органа 263
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
3865

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 513499
1 Жилищное хозяйство 3000

467 Отдел строительства района (города областного значения) 3000
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального 

жилищного фонда
3000

2 Коммунальное хозяйство 442587
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
442587

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 437587
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 5000

3 Благоустройство населенных пунктов 67912
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
13103

008 Освещение улиц населенных пунктов 12603
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

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

54809

015 Освещение улиц в населенных пунктах 20000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 9609
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 200
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 25000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 251131
1 Деятельность в области культуры 109130

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 109130
003 Поддержка культурно-досуговой работы 109130

2 Спорт 12150
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 12150

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

10650

006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значе-
ния) уровне

1000

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

500

3 Информационное пространство 90030
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 79358

006 Функционирование районных (городских) библиотек 69679
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 9679

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 10672
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 10672

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

39821

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 13914
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

развития языков и культуры
11514

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-
ганизаций

2400

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 25907
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

информации, укрепления государственности и формирования социального 
оптимизма граждан

14528

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11379
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные 

территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
23131

1 Сельское хозяйство 17431
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 17431

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

16085

005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 700
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 400
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных жи-

вотных, продуктов и сырья животного происхождения
46

010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 200
6 Земельные отношения 2700

486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города 
областного значения)

2700

007 Организация работ по зонированию земель 2700
9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного  хозяйства, охраны 

окружающей среды и земельных отношений
3000

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 3000
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3000

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятель-
ность

17134

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 17134
467 Отдел строительства района (города областного значения) 17134

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

17134

12 Транспорт и коммуникации 79280
1 Автомобильный транспорт 26829

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

6000

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

6000



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

20829

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 20829
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

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

52451

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

52451

13 Прочие 16000
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 1000

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 
значения)

1000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 1000
9 Прочие 15000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 15000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 15000

14 Обслуживание долга 6
1 Обслуживание долга 6

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 6
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграж-

дений и иных платежей по займам из областного бюджета
6

15 Трансферты 20000
1 Трансферты 20000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20000
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0
051 Трансферты органам местного самоуправления 20000

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

16 ШАХТИНСКИЙ ВЕСТНИК 12 февраля 2016 года № 6

Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

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

8 Используемые  остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0

Приложение 2
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Городской бюджет на 2017 год

Категория                                                               Наименование
      Класс
             Подкласс

Сумма
(тысяч
 тенге)

1 2 3 4 5
I ДОХОДЫ 3064588

1 Налоговые поступления 1129829
01 Подоходный налог 320910

2 Индивидуальный подоходный налог 320910
03 Социальный налог 165623

1 Социальный налог 165623
04 Налоги на собственность 531582

1 Налоги на имущество 84555
3 Земельный налог 356138
4 Налог на транспортные средства 90849
5 Единый земельный налог 40

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 94596
2 Акцизы 3954
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35943
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 52710
5 Налог на игорный бизнес 1989

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

17118

1 Государственная пошлина 17118
2 Неналоговые поступления 17746

01 Доходы от государственной собственности 13997
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 72
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 13925

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

19

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

19

06 Прочие неналоговые поступления 3730
1 Прочие неналоговые поступления 3730

3 Поступления  от продажи основного капитала 27115
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-

ниями
2351

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-
ниями

2351

03 Продажа земли и нематериальных активов 24764
1 Продажа земли 20019
2 Продажа нематериальных активов 4745

4 Поступления трансфертов 1889898
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 1889898

2 Трансферты из областного бюджета 1889898

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3034588

01 Государственные услуги общего характера 299184
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 

функции  государственного управления
180824

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 19874
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения) 
19274

003 Капитальные расходы государственного органа 600
122 Аппарат акима района (города областного значения) 87183

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 78963
003 Капитальные расходы государственного органа 8070
009 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
150

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

73767

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

71503

022 Капитальные расходы государственного органа 2264
2 Финансовая  деятельность 13500

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 13500
003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 5500
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 

деятельность и регулирование споров, связанных с этим
8000

5 Планирование и статистическая деятельность 522
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 522

061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и кон-
цессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

522

9 Прочие государственные услуги общего характера 104338
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
23385

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

19216

007 Капитальные расходы государственного органа 4169
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 33115

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

32515

015 Капитальные расходы государственного органа 600
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города 

областного значения)
18429

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

18229

003 Капитальные расходы государственного органа 200
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
29409

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

29159

013 Капитальные расходы государственного органа 250
02 Оборона 14021

1 Военные нужды 12721
122 Аппарат акима района (города областного значения) 12721

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12721
2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 1300

122 Аппарат акима района (города областного значения) 1300

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

600

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

700

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполни-
тельная деятельность

11300

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11300
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
11300

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11300
04 Образование 1676366

1 Дошкольное воспитание и обучение 324680
464 Отдел образования района (города областного значения) 324680

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 5538
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных органи-

зациях образования
319142

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1234094
464 Отдел образования района (города областного значения) 1234094

003 Общеобразовательное обучение 1076950
006 Дополнительное образование для детей 157144

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 24278
464 Отдел образования района (города областного значения) 24278

018 Организация профессионального обучения 24278
9 Прочие услуги в области образования 93314

464 Отдел образования района (города областного значения) 93314
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

образования
13416

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
государственных учреждений образования района (города областного значения)

26597

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов рай-
онного (городского) масштаба

428

012 Капитальные расходы государственного органа 200
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 

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

38195

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

957

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-
ганизаций

12830

068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 691
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 206688

1 Социальное обеспечение 6549
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 6549

005 Государственная адресная социальная помощь 4007
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2542

2 Социальная помощь 161775
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 158440

002 Программа занятости 13210
006 Оказание жилищной помощи 9903
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 

местных представительных органов
29810

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

1336

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 45142
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средства-

ми и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными по-
мощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

58539

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 500
464 Отдел образования района (города областного значения) 3335

008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования 
очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте 
(кроме такси) по решению местных представительных органов

3335

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 38364
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 38364

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

33004

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

500

021 Капитальные расходы государственного органа 400
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
4460

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 378345
2 Коммунальное хозяйство 228627

467 Отдел строительства района (города областного значения) 170000
005 Развитие коммунального хозяйства 170000

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

58627

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 10000
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 48627

3 Благоустройство населенных пунктов 149718
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
37738

008 Освещение улиц населенных пунктов 16808
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 20278

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

111980

015 Освещение улиц в населенных пунктах 35000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 18000
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 600
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 58380

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 265822
1 Деятельность в области культуры 112925

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 112925
003 Поддержка культурно-досуговой работы 112925

2 Спорт 15635
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 15635

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

8555

004 Капитальные расходы государственного органа 684
005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 2109
006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значе-

ния) уровне
1977

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

2310

3 Информационное пространство 81665
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 66265

006 Функционирование районных (городских) библиотек 57375
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 8890

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 15400
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 15400

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

55597

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 21433
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

развития языков и культуры
8527

010 Капитальные расходы государственного органа 295
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
12611

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 34164
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

информации, укрепления государственности и формирования социального 
оптимизма граждан

22788

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10338
006 Капитальные расходы государственного органа 159
032 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
879

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

26719

1 Сельское хозяйство 19585
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 19585

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

14475

003 Капитальные расходы государственного органа 310
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 3000
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1500
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 300

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

областного значения)
2981

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

окружающей среды и земельных отношений
4153

473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 4153
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 4153

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятель-
ность

15523

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15523
467 Отдел строительства района (города областного значения) 15523

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

15281

017 Капитальные расходы государственного органа 242
12 Транспорт и коммуникации 118614
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1 Автомобильный транспорт 118614

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

41064

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

41064

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

77550

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 77550
13 Прочие 22000

3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 2000
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
2000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 2000
9 Прочие 20000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 20000

14 Обслуживание долга 6
1 Обслуживание долга 6

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 6
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграж-

дений и иных платежей по займам из областного бюджета
6

15 Трансферты 0
1 Трансферты 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0

III.Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 30000
приобретение финансовых активов 30000

13 Прочие 30000
9 Прочие 30000

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

30000

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 30000

Приложение 3
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Городской бюджет на 2018 год

Категория                                                               Наименование
      Класс
             Подкласс

Сумма
(тысяч
 тенге)

1 2 3 4 5
I ДОХОДЫ 3526441

1 Налоговые поступления 1157381
01 Подоходный налог 325406

2 Индивидуальный подоходный налог 325406
03 Социальный налог 177016

1 Социальный налог 177016
04 Налоги на собственность 537941

1 Налоги на имущество 84555
3 Земельный налог 356138
4 Налог на транспортные средства 97208
5 Единый земельный налог 40

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 98702
2 Акцизы 4231
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35943
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 56400
5 Налог на игорный бизнес 2128

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

18316

1 Государственная пошлина 18316
2 Неналоговые поступления 18988

01 Доходы от государственной собственности 14977
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 77
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 14900

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

20

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

20

06 Прочие неналоговые поступления 3991
1 Прочие неналоговые поступления 3991

3 Поступления  от продажи основного капитала 29013
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-

ниями
2516

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учрежде-
ниями

2516

03 Продажа земли и нематериальных активов 26497
1 Продажа земли 21420
2 Продажа нематериальных активов 5077

4 Поступления трансфертов 2321059
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 2321059

2 Трансферты из областного бюджета 2321059

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
           Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма 
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 3496441

01 Государственные услуги общего характера 288587
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие 

функции  государственного управления
173517

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 19874
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного 

значения) 
19274

003 Капитальные расходы государственного органа 600
122 Аппарат акима района (города областного значения) 85113

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) 78963
003 Капитальные расходы государственного органа 6000
009 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
150

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

68530

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

67330

022 Капитальные расходы государственного органа 1200
2 Финансовая  деятельность 13500

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 13500
003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 5500
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная 

деятельность и регулирование споров, связанных с этим
8000

5 Планирование и статистическая деятельность 522
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 522

061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и кон-
цессии, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

522

9 Прочие государственные услуги общего характера 101048
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
19810

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

19330

007 Капитальные расходы государственного органа 480
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 33398

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

32518

015 Капитальные расходы государственного органа 880
486 Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города 

областного значения)
18429

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

18229

003 Капитальные расходы государственного органа 200
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
29411

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

29161

013 Капитальные расходы государственного органа 250
02 Оборона 14021

1 Военные нужды 12721

Категория
Наименование

Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

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

8 Используемые  остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0

122 Аппарат акима района (города областного значения) 12721
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 12721

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 1300
122 Аппарат акима района (города областного значения) 1300

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

600

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

700

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполни-
тельная деятельность

11300

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 11300
492 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, авто-

мобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
11300

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 11300
04 Образование 1869783

1 Дошкольное воспитание и обучение 412848
464 Отдел образования района (города областного значения) 412848

009 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения 5538
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных органи-

зациях образования
407310

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1272357
464 Отдел образования района (города областного значения) 1272357

003 Общеобразовательное обучение 1087735
006 Дополнительное образование для детей 184622

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 29664
464 Отдел образования района (города областного значения) 29664

018 Организация профессионального обучения 29664
9 Прочие услуги в области образования 154914

464 Отдел образования района (города областного значения) 154914
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

образования
13416

005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для 
государственных учреждений образования района (города областного значения)

30300

007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов рай-
онного (городского) масштаба

458

012 Капитальные расходы государственного органа 300
015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 

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

45872

022 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося 
без попечения родителей

957

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-
ганизаций

62920

068 Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения 691
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 208318

1 Социальное обеспечение 6830
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 6830

005 Государственная адресная социальная помощь 4288
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2542

2 Социальная помощь 163024
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 159524

002 Программа занятости 13709
006 Оказание жилищной помощи 10596
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям 

местных представительных органов
29702

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

1336

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 45142
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средства-

ми и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными по-
мощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

58539

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 500
464 Отдел образования района (города областного значения) 3500

008 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования 
очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте 
(кроме такси) по решению местных представительных органов

3500

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 38464
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 38464

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

33004

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

500

021 Капитальные расходы государственного органа 500
050 Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества 

жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
4460

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 652773
1 Жилищное хозяйство 236611

467 Отдел строительства района (города областного значения) 236611
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального 

жилищного фонда
236611

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

0

2 Коммунальное хозяйство 261207
467 Отдел строительства района (города областного значения) 202580

005 Развитие коммунального хозяйства 202580
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 0

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

58627

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 10000
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 48627

3 Благоустройство населенных пунктов 154955
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
42975

008 Освещение улиц населенных пунктов 17808
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 24515

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

111980

015 Освещение улиц в населенных пунктах 35000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 18000
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 600
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 58380

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 268800
1 Деятельность в области культуры 112925

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 112925
003 Поддержка культурно-досуговой работы 112925

2 Спорт 16676
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 16676

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

10080

004 Капитальные расходы государственного органа 200
005 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 2109
006 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значе-

ния) уровне
1977

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

2310

3 Информационное пространство 81665
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 66265

006 Функционирование районных (городских) библиотек 57375
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 8890

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 15400
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 15400

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

57534

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 23370
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

развития языков и культуры
8527

010 Капитальные расходы государственного органа 295
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
14548

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 34164
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области 

информации, укрепления государственности и формирования социального 
оптимизма граждан

22788

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 10338
006 Капитальные расходы государственного органа 159
032 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреждений и ор-

ганизаций
879

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

26719

1 Сельское хозяйство 19585
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 19585

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

14475

003 Капитальные расходы государственного органа 310
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) 3000
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1500
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных 300

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

областного значения)
2981

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

окружающей среды и земельных отношений
4153
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473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 4153
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 4153

11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятель-
ность

15523

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15523
467 Отдел строительства района (города областного значения) 15523

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

15281

017 Капитальные расходы государственного органа 242
12 Транспорт и коммуникации 118614

1 Автомобильный транспорт 118614
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, 

сельского округа
41064

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

41064

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

77550

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 77550
13 Прочие 22000

3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 2000
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного 

значения)
2000

006 Поддержка предпринимательской деятельности 2000
9 Прочие 20000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 20000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) 20000

14 Обслуживание долга 3
1 Обслуживание долга 3

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 3
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграж-

дений и иных платежей по займам из областного бюджета
3

15 Трансферты 0
1 Трансферты 0

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 0
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов 0

III.Чистое бюджетное кредитование 0
 бюджетные кредиты 0
 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 30000
приобретение финансовых активов 30000

13 Прочие 30000
9 Прочие 30000

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

30000

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 30000
Категория

Наименование
Сумма
(тысяч
тенге)

Класс
Подкласс

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

8 Используемые  остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0
Приложение 4

к  решению XLI  сессии городского
маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 

Целевые трансферты и бюджетные кредиты  из областного бюджета на 2016 год
Наименование Сумма

 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1241883
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1241883
Целевые трансферты на развитие 0
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1241883
в том числе:
Управление образования области 125916
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях об-
разования

125916

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 441196
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 437587
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и 
дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а 
также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)

3609

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

52451

Управление ветеринарии области 7370
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 7324
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов 
и сырья животного происхождения

46

Управление экономики и финансов области 584311
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 46715
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

537596

Управление координации занятости и социальных  программ области 11671
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

11671

Аппарат акима Карагандинской области 905
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 905
Управление физической культуры и спорта области 18063
На обеспечение деятельности районных и городских неспециализированных детско-юношеских 
спортивных школ

18063

Приложение 5
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Целевые трансферты и бюджетные кредиты  

администраторам бюджетных программ города на 2016 год

Наименование Сумма
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 1241883
в том числе:
Целевые текущие трансферты 1241883
Целевые трансферты на развитие 0
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 1241883
в том числе:
Отдел образования района (города областного значения) 557828
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образо-
вания

125916

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 2083
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

429829

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

500859

На жилищно-коммунальное хозяйство 437587
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), при-
городным и внутрирайонным сообщениям

52451

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

3609

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3690
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

3522

Отдел ветеринарии района (города областного значения) 8667
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса 7324
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов 
и сырья животного происхождения

46

На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1297

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 48091
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов 
в Республике Казахстан на 2012-2018 годы

11671

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 4736
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

31684

Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) 3616
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 2338
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1278

Аппарат маслихата города Шахтинска 3604
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3013
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

591

Аппарат акима города Шахтинска 13757
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 7690
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

5162

На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния 905
Аппарат акима поселка Шахан 4860
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3414
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1446

Аппарат акима поселка  Долинка 4827
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3626
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1201

Аппарат акима поселка Новодолинский 5563
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 3608
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1955

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 5730
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 4375
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1355

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 45079
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1299
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

43780

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 5358
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1971
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

3387

Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного 
значения)

3401

На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1943
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1458

Отдел строительства района (города областного значения) 3377
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 1944
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

1433

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 27266
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих 985
На новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюд-
жетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 

8218

На обеспечение деятельности раонных и городских неспециализированных детско-юношеских 
спортивных школ

18063

Приложение 6
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Расходы по бюджетным программам, реализуемым в поселке Шахан на 2016 год

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
               Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 32983

01 Государственные услуги общего характера 25209
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
25209

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

25209

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

25209

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5774
3 Благоустройство населенных пунктов 5774

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

5774

008 Освещение улиц населенных пунктов 5774
12 Транспорт и коммуникации 2000

1 Автомобильный транспорт 2000
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-

ского округа
2000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значе-
ния, поселках, селах, сельских округах

2000

Приложение 7
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Расходы по бюджетным программам, реализуемым в поселке Долинка на 2016 год

Функциональная группа
       Функциональная подгруппа
               Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 31020

01 Государственные услуги общего характера 25520
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
25520

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

25520

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

25520

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3500
3 Благоустройство населенных пунктов 3500

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

3500

008 Освещение улиц населенных пунктов 3000
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500

12 Транспорт и коммуникации 2000
1 Автомобильный транспорт 2000

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

2000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значе-
ния, поселках, селах, сельских округах

2000

Приложение 8
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Расходы по бюджетным программам, реализуемым 

в поселке Новодолинский на 2016 год
Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
             Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
ЗАТРАТЫ 31589

01 Государственные услуги общего характера 25760
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  

государственного управления
25760

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

25760

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

25760

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3829
3 Благоустройство населенных пунктов 3829

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-
ского округа

3829

008 Освещение улиц населенных пунктов 3829
12 Транспорт и коммуникации 2000

1 Автомобильный транспорт 2000
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сель-

ского округа
2000

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значе-
ния, поселках, селах, сельских округах

2000

Приложение 9
к  решению XLI  сессии городского

маслихата от  23 декабря 2015 года № 1218/41 
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестрированию  

в процессе исполнения городского бюджета на 2016  год
Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
             Администратор бюджетных программ
                   Программа

Сумма
(тысяч 
тенге)

Наименование
04 Образование

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

003 Общеобразовательное обучение
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С  ШУТКОЙ ПО  ЖИЗНИ
♦  - Как поступить с человеком, который 

делает тебе гадости?
- Напиши ему письмо с претензиями и 

сожги.
- Понятно... а с письмом что делать?

♦  Жизнь научила меня лишь тому, что 

всегда нужно брать с собой зарядку от те-
лефона.

♦  Никогда кошелек мужа не бывает так 
беззащитен, когда он признал свою вину 
перед женой.

♦  Судя по всему, придется вводить пятое 
время года, когда не поймешь то ли зима, то 
ли весна, лето или осень.

ОВЕН 
Ставьте сложные задачи и штурмуйте вы-

сокие вершины. В новых делах ориентируй-
тесь на людей, с которыми «съеден не один 
пуд соли». Избавляйтесь от хлама, меняйте 
старые вещи на новые. 

ТЕЛЕЦ 
Все, за что вы ни возьметесь, получится 

идеальным образом. Подходящая неделя для 
приобретения, которое улучшит комфортность 
вашей жизни и станет предметом гордости. В 
воскресенье вас ждут салон красоты, массаж-
ный кабинет и книжка на диване.

БЛИЗНЕЦЫ 
Благоприятная неделя для финансовых сде-

лок. Ждите предложений по работе. Никому не 
доверяйте улаживать за вас ваши проблемы. 
В воскресенье занимайтесь тем, что украсит и 
разнообразит вашу жизнь. Лишние контакты 
лучше свернуть.

РАК 
Будьте благодарны друзьям за подсказки и 

идеи, даже если они не вызывают у вас энту-
зиазма. Это дело будущего. У вашей второй по-
ловинки дела пойдут на лад. То же самое и в 
отношении деловых партнеров. Поддержите их 
активность - и она обеспечит вам процветание. 

ЛЕВ 
Люди, с которыми вы договаривались, мо-

гут передумать. Новые дела выглядят более 
перспективными. Готовьтесь к тратам в трой-
ном размере. Чувствовать себя после этого вы 
будете вполне радостно. В любви вам нужен 
мощный стимул - и он у вас появится.

ДЕВА
Подойдите креативно к своим возможностям 

и используйте накопленные связи. Если у вас 
есть дети, вы будете гордиться их успехами. 
Возможно новое увлечение - это именно то, 
что вам нужно для полноты жизни.

ВЕСЫ 
Близкие строят грандиозные планы, и вам 

их воплощать. Но все самое интересное будет 
происходить неожиданным образом. Включай-
те интуицию. Чем больше вас дергают в раз-
ные стороны, тем больше вы успеете. Рассла-
биться удастся только в воскресенье.

СКОРПИОН 
Вам, как воздух, необходимы перемены, 

выброс адреналина и конкуренция. Но вы по-
ступите дальновидно, если бросите силы на 
объект, который увеличит ваши денежные обо-
роты. Воскресенье - день, когда можно сни-
мать стресс шопингом.

СТРЕЛЕЦ 
Неделя большой удачи. Главное - не счи-

тайте, что выплаты и подарки это лучшее, что 
может быть. Можно принимать важные реше-
ния. Успех будет зависеть от умения подать 
себя и соблюдения этикета. Обновите гардероб.

КОЗЕРОГ
Готовьтесь к борьбе за новые источники 

доходов. В этой теме у вас могут появиться 
как влиятельные единомышленники, так и 
враги. Личная жизнь подвержена судьбонос-
ным переменам. Помните, что вы на пике 
активности.

ВОДОЛЕЙ 
Так или иначе ваша жизнь поменяется. Вы 

либо внесете коррективы в свою деятельность, 
чтобы получать от нее большую отдачу, либо 
станете вести здоровый образ жизни. Ниче-
го не делайте в одиночку. В окружении есть 
люди, готовые стать членами вашей команды. 

РЫБЫ 
Удача ждет вас в необычных делах. Следите 

за новостями, но ни с кем не спорьте, о своих 
планах молчите. Возможно, вам предстоят нео-
жиданная поездка, большое коллективное меро-
приятие. Несмотря на заботы, неделя принесет 
исполнение желаний.
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Время  12.02  13.02  14.02  15.02  16.02  17.02  18.02  19.02

 -13     -12     -12     -13     -14     -13     -15      -6

   -17     -16     -16      -18     -17      -16     -16     -12

Осадки

МЕТЕОПРОГНОЗ

Поздравляем!
Аппарат акима и Совет вете-

ранов войны и труда п. Шахан 
поздравляют с Днем рождения 
тружеников тыла, родившихся 
в феврале:

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

Суленкову Татьяну Федоровну
Гимранову Валентину Ивановну
Трушкину Евгению Петровну
Калаева Хасяна Алимовича
Ненахову Марию Васильевну
Солодкова Владия Петровича
Посохову Надежду Васильевну
Ушакову Ольгу Стефановну

февраль

с Днем вывода  советских войск 
из Афганистана

Герой-афганец, 
счастья Вам,  добра,

Пусть радуют 
и дети Вас, 

и внуки.
Пускай утихнет 
навсегда  «вчера»,

И только мирный труд 
узнают руки!

Байсеитова 
Салькена Махуовича

с  75-летием 
Леневу Галину Михайловну

Ваш жизненный путь, отмеченный напряженным педагогиче-
ским трудом, заслуживает искреннего уважения. Вы - целеустрем-
ленная, мудрая, талантливая, трудолюбивая и сильная женщина. 
Замечательный классный руководитель, учитель истории, орга-
низатор внеклассной работы, директор сш №9 г.Шахтинска. Ваш 
сердечный подход к людям снискал уважение учеников, коллег, дру-
зей. Мы Вас любим! 
Пусть этот день
Веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет!

Вы много сделали такого,
Чтоб на земле  оставить след!
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

С уважением, Л.Пен, Л.Сапунова 
и учителя-вете раны сш №9

Совет ветеранов 
ОВД г.Шахтинска

Коллектив родильно-
го отделения централь-
ной больницы  искренне 
благодарит   предпри-
нимателей   Андриана 
Анатольевича  и  Елену  
Ивановну  Савенковых 
за оказанную спонсор-
скую помощь медицин-
скому учреждению го-
рода. 

Б л а г о д а р и м  з а  о т -
з ы в ч и в о с т ь ,  ж е л а е м  
здоровья и  успехов в 
делах.

Благодарим!

Веселою гурьбой...


