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Р Е Ш Е Н И Е
председателя ХХХII сессии

Шахтинского городского маслихата V созыва
г. Шахтинск                                    12 декабря 2014 года
«О созыве ХХХII сессии Шахтинского городского маслихата»
Созвать ХХХII сессию Шахтинского городского маслихата V созыва 

23.12.2014 г. в 12.00 часов в большом зале заседаний аппарата акима.
С.Суханова, председатель сессии

СООБЩЕНИЕ
На рассмотрение ХХХII сессии Шахтинского городского мас-

лихата вносятся следующие вопросы:
1.  О городском бюджете на  2015-2017 годы.
2. Разное.

А.Сатова, секретарь городского маслихата

Уважаемые шахтинцы, 20 декабря с 9.00 часов 
на центральной площади города будет проходить 
сельскохозяйственная ярмарка. Абайские и местные 
сельхозтоваропроизводители предложат вам мясо-
молочную и овощную продукцию по ценам ниже 

рыночных на 15-20 %.

Ауыл береке-2014
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МАМАНДАРДЫҢ
 ЖАУАПКЕРШІЛІГІН 
АРТТЫРДЫ

С УВАЖЕНИЕМ 
К ВЕТЕРАНУ

В ходе поездки аким области 
принял участие в открытии нового 
ясли-сада «Гүлдер», где вручил ру-
ководству детского учреждения по-
дарок – сертификат на 3 млн тенге 
для приобретения необходимого ос-
нащения. В детском саду предусмо-
трено 180 мест с государственным 
языком обучения.

Н.Абдибеков побывал на про-
изводстве  строительных мате-
риалов ИП С.Матюхина, а также 
на Производстве №2 НОММ ТОО 
«Құрылысмет», где ознакомился с 
выпускаемой продукцией и работой 
предприятий.

Пресс-служба аппарата 
акима г.Шахтинска

Қымбатты энергетиктер!
Сіздерді шын жүректен кəсіби мерекелеріңізбен, энергетика күнімен шын 

жүректен құттықтаймыз!
Энергетикалық кешен – еліміздің экономикасы мен өмірді қамтамасыз ету 

қайнарының негізі. Электр қуатынсыз шағын ауыл да, үлкен шаһар да, бүкіл жер 
шары да əрекет ете алмайды. Өндірістік сала мен барлық мемлекеттік жəне 
əлеуметтік мекемелердің үзіліссіз жұмыстары, тұрғын үйлердің жылулығы мен 
жайлылығы, халық  тұрмысының сапалылығы – осының бəрі өздеріңіздің күрделі 
еңбектеріңізге байланысты.

Дорогие энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Энергетический сектор — это одна из основ социально-экономического по-

тенциала любого региона, страны. И сегодня¸ когда наше государство   реализу-
ет  планы, намеченные в Стратегии «Казахстан-2050»,  перед энергетическим 
комплексом стоят серьезные и масштабные задачи.  Среди них — реконструкция 
существующих производственных мощностей и сетевого хозяйства, строитель-
ство новых современных объектов энергетической инфраструктуры,  внедрение 
передовых энергоэффективных и энергосберегающих технологий. 

Уважаемые энергетики!  Жители Шахтинского региона  испытывают боль-
шую признательность и уважение  к людям, чья    настойчивая работа   обеспе-
чивает бесперебойное функционирование промышленного сектора, транспорта 
и связи, социальной сферы, комфорт и уют в домах земляков. 

Выражаем уверенность, что высокий профессионализм, добросовестное и 
ответственное отношение к своему делу позволят коллективам энергетиков 
успешно претворить в жизнь все намеченные планы по обеспечению потребите-
лей теплом, водой и электрической энергией. Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и достатка   вам и вашим семьям!

Құрметті энергетиктер! Осынау мереке күні баршаңызға мықты денсаулық, 
ырыс-береке, бақыт, кəсіби өсу жəне алға қойған мақсаттарыңызға жетуде 
жетістіктер тілейміз! 

А. Аглиулин, аким города Шахтинска
А. Сатова, секретарь Шахтинского городского маслихата 

Сертификат от акима

Поток времени стремительно отдаля-
ет нас от великого дня 16 декабря 1991 
года, когда Республика Казахстан впер-
вые заявила о себе как о независимом 
государстве.

 И с каждым годом мы глубже осозна-
ем непреходящую историческую силу 
выбора, сделанного народом.

 Выбора жить в свободной, суве-
ренной стране, в мире, согласии и 
доверии друг с другом.

 На все времена самим определять 
свою судьбу и строить своё будущее.

 Наш новый Казахстан родился под 
счастливой звездой.

 Нас всех объединяет и хранит, дела-
ет крепче и увереннее великий дух не-
зависимости!

 Он воплощается в каждом мла-
денце, родившемся на свет под ясным 
и солнечным казахстанским небом.

  
 Он – в каждом гражданине страны и каждой казахстанской се-

мье, каждом новом построенном доме, каждом городе, ауле и селе.
 Он крепнет с ростом нашей экономики, каждым новым инду-

стриальным проектом, каждой новой магистралью, проложенной в 
безбрежных просторах нашей Родины, каждой тонной золотой пше-
ницы, собранной с наших полей.

 Независимость выстрадана многими поколениями наших пред-
ков, защищавших кровью и потом нашу священную землю.

 Независимость - непоколебимая решимость каждого граждани-
на до последней капли крови защищать Казахстан, как завещали нам 
наши героические предки.

 Проводимая нами внутренняя и внешняя политика - МУДРОСТЬ 
НАРОДНАЯ.

 Мудрость дружбы, поддержки и единства всех казахстанцев.
 Мудрость нашей Стратегии «Казахстан - 2050», всех ответствен-

ных решений.
 Мудрость достоинства нашего народа, гостеприимства и вели-

кодушия к нашим друзьям и партнёрам по всему свету. 
 Независимость -  это ВСЕОБЩИЙ ТРУД.
 Труд школьников и студентов, постигающих науки.
 Труд людей всех профессий, приумножающих национальное бо-

гатство.
 Это труд казахстанцев, воспитывающих каждое новое поколение в 

безграничной любви к Отечеству.
 Независимость - это великое единство нашего народа с его уни-

кальной историей и культурой, государственным языком и ува-
жением этнических языков всех казахстанцев.

 Жизненная философия независимости – Мәңгілік Ел.
 Строго следуя ей, мы будем вечно нести небесный стяг нашей 

Родины, гордо поднимать его на новых и новых вершинах развития 
Казахстана.

 Пусть так будет всегда!
Н.Назарбаев

Слово о независимости

В понедельник с рабочим визитом в Шахтинске побывал глава 
Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков.
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Торжество

Теперь представители местного со-
общества могут высказать свое мнение 
по актуальным вопросам в ходе собраний 
и сходов населения, вести мониторинг 
использования бюджетных средств по 
приоритетным направлениям, принимать 
решения в части получения качественных 
коммунальных услуг, улучшения санитар-
ного состояния территории проживания, 
усиления общественного порядка и др. 

Но все это, так сказать, из теории 
самоуправления. Гораздо интереснее 
практическое воплощение реформ в 
жизнь. Особенно применительно к Шах-
тинскому региону.  Везде найдутся люди, 
душой болеющие за родной город либо 
поселок. Как правило, они – самые актив-
ные участники отчетных встреч местной 
власти с населением, пользующиеся 
возможностью указать на недостатки в 
работе коммунальных служб, ратующие 
за чистоту и порядок в общем доме. Не 
поленятся сходить  на прием к акиму, 
чтобы порадеть, высказать, похлопотать 
не для собственного блага, а всеобщей 
пользы. Есть такие и среди жителей До-
линки и Северо-Западного.  Именно их 
энтузиазм, и неспокойное, в хорошем 
смысле слова, сердце подтолкнули главу 
данных поселков  Савита Бдуова к мысли 
о сотрудничестве в рамках формирования 
органов местного самоуправления. 

Что скрывать, помнят поселковые ак-
тивисты  те времена, когда «градус» раз-
говора с представителями исполнительной 
власти поднимался вверх.  Казалось, что 
не понимают, не исправляют, не хотят 
вникать чиновники в проблемы населен-
ных пунктов. Однако от предложенного 
сотрудничества никто не отказался, все 
посчитали конструктивный диалог лучше 
ультиматумов и претензий. Первое их 
дело в качестве союзников можно назвать 
«Операция «Чистота». При поддержке аки-
мата члены инициативной группы провели 
сходы с жителями, где уговорами,  а где 
укорами  добились понимания в вопросе 
ликвидации стихийных свалок. Затем  ини-
циировали сбор средств и вывоз мусора 
на своих улицах. Словом, собственными 

силами  сделали родной поселок чище. 
И вот уже на встрече с акимом они на-

зывают новые адреса, где требуется при-
ложить хозяйскую руку, договариваются о 
дальнейшей тактике действий. 

Насколько проще решать подобные 
вопросы сообща, лучше всех, пожалуй, 
знает Борис  Жуков. Сколько сил и нервов 
стоило ему в свое время  «пробить» вопрос 
установки светофора у Северо-Западного 
– знает только он. Так что за подобную 
форму сотрудничества, когда чиновники 
и представители народа смотрят в одном 
направлении, он двумя руками «за». Га-
лина Рахлеева из Долинки убеждена, что 
аким и несколько специалистов просто 
физически не могут уследить за всем. И 
она по мере сил готова содействовать, 
называет несколько острых вопросов, 
касающихся ремонта дорог, освещения, 
строительства бани. Этот список допол-
няют  Наталья Квасова и Галина Рабиза. 
Вскоре убеждаются, что основная их 
часть местному главе хорошо известна. 
А причины того, почему «воз и ныне там», 
заключаются либо в «скромности» посел-
кового бюджета, либо в законодательных 
ограничениях, либо других объективных 
причинах. Теперь они знают о них, как 
говорится, из первых уст, а значит, могут 
донести  до других посельчан. 

Определились на встрече с акимом  и 
совместные дела на перспективу. Весной 
организовать масштабные субботники 
и озеленить территорию на въезде в 
поселок, привлечь его жителей к благо-
устройству улиц, ряду которых впору дать 
другие названия в память своих земляков. 
Главное, что они поняли в разговоре 
с  акимом – это то, что к их мнению не 
просто готовы прислушиваться, а станут 
всячески содействовать их  инициативам 
и предложениям. А раз будет результат, 
то и силы потратятся не зря. Впрочем, для 
людей, что собрались в долинском акима-
те в этот день, главное – не потраченные 
собственные ресурсы, а благополучие 
родного поселка и его жителей. Болеют 
душой – это про них…

О.Анкалёва

В  понедельник во Двор-
це  культуры состоялось тор-
жественное собрание, посвя-
щенное Дню Независимости 
республики. В канун главного 
национального праздника  стра-
ны общественность города вновь 
вспомнила вехи,  которые  за 23 
года прошло наше молодое госу-
дарство,  оценила перспективы, 
открывающиеся перед ним. 

 Основные  шаги поступа-
тельного движения вперед  на-
мечены в очередном Послании 
народу Президента Нурсултана 
Назарбаева «Нұрлы жол – путь 
в будущее». Реализация его 
положений  поможет   не про-
сто закреплению  позиций, за-
воеванных Казахстаном за  20 
лет  независимого развития, а  
даст возможность совершить 
новый  прорыв в экономике, 
войти в   30-ку  самых развитых  
государств мира.

Выступая на собрании, глава 
исполнительной власти региона 
Александр  Аглиулин  под-
черкнул, что республика  уже 
прошла один  серьезный экза-
мен на зрелость,  когда сумела 
встать на ноги в первые годы 
независимости. Единство и 
сплоченность народа позволяют  
нашему государству уверенно   
противостоять  новым вызовам 
и угрозам, которые  ощущает 
мировая экономика. Более того, 
делать  уверенные шаги вперед.

Наш регион – не исключе-
ние. Стабильно работают гра-
дообразующие предприятия, 

развивается   малый бизнес,  
улучшается    ситуация в  со-
циальной сфере. В канун  Дня 
Независимости  в городе   от-
крылся   еще  один детский сад, 
который    поможет   обеспечить 
стопроцентный охват  юных 
шахтинцев    услугами дошколь-
ного воспитания.

Жители  города и поселков 
помогают сохранить и при-
умножить  экономический 
потенциал республики. Вклад  
в социально-экономическое 
развитие региона многих из 
них  был не только высоко оце-
нен, но и поощрен. Почетными 
грамотами   акима города  на 
торжественном собрании на-
гражден целый ряд работников   
предприятий и учреждений. К 
празднику было приурочено и   
вручение нагрудного   знака  
«Почетный работник образо-
вания Республики Казахстан» 
руководителю   отдела обра-
зования, физической культу-
ры и спорта города Николаю 
Онсовичу.   Во исполнение 
Указа Президента  Казахстана 
подвеской «Алтын алқа» на-
граждена и Тилеукулова Балым 
- многодетная мать, воспитав-
шая  восьмерых детей.

Музыкальные номера от  
самодеятельных и профес-
сиональных   артистов   по-
могли   повысить настроение 
собравшихся в зале, создали  
по-настоящему праздничную 
атмосферу.

Соб.инф.

Плоды независимости

Главное действо  праздника  состоя-
лось в Доме культуры. С теплыми словами  
поздравлений  к   собравшимся обратился 
аким  Шахтинска Александр Аглиулин.  
Он выразил благодарность всем, кто эти 
годы трудился на  благо поселка. Почет-

ные грамоты акима города 
получили первостроители 
и новодолинцы, которые 
в самые сложные времена  
остались  преданы  своей 
малой Родине. Продол-
жил награждение аким 
Новодолинского  Арман 
Тусупов, подчеркнувший в 
своем выступлении вклад 
земляков в социально- 
экономическое развитие 
всего региона. Праздник  
продолжили профессио-
нальные и самодеятельные 
артисты. Вниманию зала 
был предложен фильм, по-
священный  юбилею. 

60 лет  насчитывает 
история  Новодолинского. 
За это время он пережил  
периоды расцвета и   спа-
да в экономике. Но важ-
но,  что  самые сложные 
времена его жители  пре-
одолели с достоинством. 
Наградой за стойкость и 
терпение стала стабиль-
ность, которая  достигнута 

в наши дни. Сегодняшний  Новодолинский  
устремлен в будущее. Благодаря  упорству 
и трудолюбию   людей,  которые здесь 
живут и работают.  

Н.Лысенко

Реформа
В своем Послании 2012 года «Социально-экономическая модер-

низация – главный вектор развития Казахстана» Глава государства 
Н.Назарбаев подчеркнул важность развития местного самоуправления 
и расширения участия граждан в решении вопросов местного значения. 
Поскольку этот  программный документ Президента имеет практическую 
направленность, вскоре в республике была утверждена Концепция 
развития местного самоуправления,  внесены изменения в действую-
щие законодательные акты, которые  в значительной мере   изменили 
существующую в нашей стране систему местного самоуправления. 

Третье воскресенье декабря 
- профессиональный праздник 
энергетиков республики. Вместе 
с коллегами «по цеху» с полным 
правом отметит его коллектив 
ТОО «Шахтинскводоканал». В 
канун праздника наш рассказ - о 
трудовых буднях энергетиков.

Даже те из горожан, кто не 
особенно верил утверждению   
ТОО «Шахтинскводоканал», что 
увеличение тарифа отразится на 
качестве  услуг, смогли убедить-
ся в  обратном. За прошедший 
год водоснабжение города стало 
стабильнее: реже жалуются потре-
бители на  перебои в снабжении, 
меньше стало аварий на сетях. 
Хотя предприятие по-прежнему 
получает немалые дотации из 
бюджета, оно больше стало зара-
батывать само.  Это и  позволяет  
услугодателю активнее укреплять   
материально-техническую базу, 
что влечет за собой повышение  
качества услуг.

Основной объем ремонтно-про-
филактических работ на водопро-
водном хозяйстве выполняется 
в теплое время года. Нынешним 
летом было установлено более 
200 крышек на водопроводных и 
канализационных колодцах,  от-
ревизированы и отремонтированы  
узловые задвижки. Финансовое 
состояние позволило в этом году   
заменить несколько вводов на 
жилые дома, дефектные  участки  
трубопроводов главной канали-
зационной насосной и очистных  
сооружений. В общей сложности 
обновлены более километра труб. 
Избавиться от аварийных участ-
ков,  уйти от времянок  - задача, 
которую коллектив намерен  ре-
шать в ближайшие годы.  Аварии 
– это не только неудобства для  
жителей, большой объем работы 
для  ремонтного персонала, но и  
существенные потери воды – то-
вара, причем недешевого, который 
предприятие  регулярно закупает  
у ПУ «Энергоуголь».

 Снижение  потерь покупной 
воды  - еще одна задача, которая 
стоит на повестке дня коллектива.  
Директор ТОО «Шахтинскводо-
канал»  Бауыржан Урбисинов не 
без гордости рассказывает, что 
за последние несколько месяцев 
коллективу удалось существенно – 
до  40-60 тысяч кубов -  сократить 

ее расход по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 
Среди слагаемых этой экономии 
- избавление от аварийных  участ-
ков на трубопроводах, поддержка 
оптимального гидравлического ре-
жима, ремонт запорной арматуры.

 Свой вклад  в дело экономии 
не только могут, но и должны 
внести  потребители. Обязывает 
нас к этому законодательство. 
Ведь  приборы  учета, которыми, 
согласно закону, должен  «воору-
житься»  каждый из нас, - весьма 
эффективный стимул для энергос-
бережения.  

Почти вся  зима - нелегкий  для 
энергетиков сезон – еще впереди. 
И хотя к ней старательно гото-
вились, понятно, что неприятных 
сюрпризов, вроде аварий,  не из-
бежать. Спецоборудование  для 
их устранения, хотя и по миниму-
му, но есть. А вот землеройную 
технику по-прежнему придется 
арендовать. Это без сомнения  
серьезно увеличивает расходы  
предприятия, но другого выхода  
нет.  Приобрести собственный 
экскаватор  предприятию пока еще 
не по силам. 

Но даже больше, чем от-
сутствие техники руководство 
ТОО заботит дефицит кадров. 
Сегодня на предприятии нет, 
практически, ни одной  вакансии, 
нужны  дополнительные рабочие 
руки. На будущее лето намечен  
внушительный план ремонтных 
мероприятий, и зимой, и летом 
больше оперативности требует-
ся при устранении аварий.  Две 
аварийно-восстановительные 
бригады, имеющиеся сегодня в 
штате, однозначно не справятся 
с открывающимся фронтом работ. 
Администрация уже поставила во-
прос  об увеличении численности 
персонала перед учредителем  
ТОО «Шахтинскводоканал».

Какими бы сложными ни каза-
лись проблемы, переживаемые 
сегодня предприятием, нево-
оруженным взглядом видно – это 
вопросы роста и развития. Само-
стоятельность, которую подраз-
деление энергетиков получило 
сравнительно недавно, пошла на 
пользу. Поддержку государства 
коллектив старается использовать 
рачительно и по-хозяйски.

В.Антонова 

В одном направлении

Для роста и развития
К Дню энергетика

На этой неделе поселок Новодолинский отметил двойной праздник - День 
Независимости республики  и свой  60-летний юбилей.  Готовились  к нему 
все жители поселка.  Кто-то участвовал в постановке концертных номеров, 
а кто-то приводил в порядок дворы и улицы. В итоге в долгожданный день  
новодолинцы   встречали  гостей не только   отличным настроением, но и 
чистотой, порядком. 

Юбилей Новодолинского



Подарили 
радость детям
Праздничные дни по случаю Независи-

мости нашей республики были наполнены 
не только общественными, культурными, 
спортивными мероприятиями, но и благотво-
рительностью. Добрыми делами в очередной 
раз отметилась волонтерская группа МОО 
«Взгляд молодых», которая при поддержке 
Ресурсного центра молодежи Шахтинска и 
спонсоров провела акцию «Помоги другим». 
Организована она была для детей с ограни-
ченными возможностями. 

Этот день был расписан буквально по ми-
нутам. Многое нужно было успеть сделать, 
поскольку юных гостей из Шахтинска ждали 
несколько развлекательных центров Караган-
ды. Ребята насладились веселым мультфиль-
мом 3D в кинотеатре им.Ленина, в боулинге 
посостязались в сбивании кеглей, от души по-
резвились на аттракционах  детского центра 
«Бегемот». Их восторгу не было предела, ведь 
они получили массу позитивных впечатлений, 
встретились со старыми и познакомились с 
новыми друзьями, оказались в атмосфере 
доброты и внимания. 

Большое спасибо за эмоции и улыбки 
детей хочется сказать нашим спонсорам: 
И.Нестеренко (к/т им.Ленина), А.Абинаеву 
(боулинг «Арман»), Г.Кадировой («Бегопарк»), а 
также директору автопарка №3 А.Григоряну за 
предоставление комфортабельного автобуса 
для поездки.

Е.Никонорова

Хроника 
добрых дел

Каким бы был наш мир без добра? Пожалуй, 
он предстал бы перед нами пустой оболочкой,  
с людьми, лишенными чувств,  моральных 
ценностей, наполненными равнодушием либо 
ненавистью сердцами.  Как хорошо все же, что 
добро является частью человеческой души, что 
оно окутывает наши сердца теплотой и неж-
ностью, помогая в трудную минуту  прийти на 
помощь другому человеку.  

Задумываясь о том, как сделать мир чуточку 
добрее, волонтёры Ресурсного центра молодё-
жи г.Шахтинска  решили провести акцию «23 
добрых дела», определив их количество по 
годам нашей независимости. Участвуя в ней, 

мы уделили внимание нуждающимся в помо-
щи, понимании, моральной поддержке – это 
ветераны Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла,  пожилые люди,  дети-инвалиды. 
Нашим ветеранам мы убирали снег во дворах 
домов, переводили бабушек через дорогу, 
женщинам дарили цветы, детям - воздушные 
шары, передавали теплые вещи нуждающимся 
и даже  кормили бездомных животных. Все это 
снимали на видеокамеру, чтобы потом сделать 
вернисаж из фотографий. 

Наши сердца наполнялись счастьем, когда 
мы видели светившиеся радостью глаза лю-
дей. В очередной раз каждый из волонтеров 
убедился, что помогать другим – это здорово! 
Мы приглашаем молодых людей региона при-
соединиться к нашей дружной волонтерской 
команде. Давайте вместе сделаем мир добрее 
и счастливее!

А.Зайченко, волонтер Ресурсного 
центра молодежи г.Шахтинска

Для своей страны
В честь Дня Независимости Казахстана в 

Сарани прошел III областной студенческий 
фестиваль национальных культур. Это ме-
роприятие объединяет учащуюся молодежь, 
помогает раскрыть таланты и найти новых 
друзей. Главное - форум демонстрирует 
готовность молодого поколения следовать 
по пути дружбы, мира и согласия, то, чем 
мы так гордимся с первых лет нашей неза-
висимости.

Я стал участником фестиваля, представляя 
Шахтинский технологический колледж. Нарав-
не с ребятами из Караганды, Темиртау, Сарани 
имел возможность выйти на сцену со своим 
танцевальным номером. Этим выступлением 
хотел также показать красоту современного 
танца, который может увлечь моих сверстни-
ков, «забрать» их с улиц, помочь раскрыть себя 
в полную силу. Уверен, чем разностороннее 
будет молодежь, тем больше пользы принесет 
она родной стране. 

Сегодня Казахстан твердо стоит на ногах, 
но нашему народу и нам, молодому поко-
лению, нужно стремиться к высоким дости-
жениям, чтобы реализовать планы нашего 
Президента. Каждый может и должен внести 
свой маленький вклад в развитие независи-
мого государства. Хочу, чтобы любой молодой 
человек мог с гордостью сказать: «Я готов 
трудиться для своей страны!». 

Б.Каригул, студент Шахтинского 
технологического колледжа

Почти 70 лет 
прошло со дня Ве-

ликой Победы. Пред-
шествовали ей геро-

ические подвиги, которые 
совершались не только в 
сражениях, но и в тылу. Среди 
трудовых передовиков 
числился и наш шах-
терский край. Работать  
в шахте было не менее  
трудно и опасно, чем на 
фронте. Тогда основ-
ными инструментами 
в  добыче угля были  
кирка и лопата, а рабо-
чий день длился более 
десяти часов. Но люди 
работали не покладая 
рук, ведь вся страна 
тогда  жила под деви-
зом:  «Все для фронта, 
все для победы!».  

В числе тех, кто  ко-
вал  победу в тылу, был 
и  Ким Гам Сек. В конце 
30-х годов он вместе 
с семьей был выслан 
из Владивостока в Ка-
раганду. Жили в зем-
лянке, стойко преодолевая 
трудности. А когда появилась 
возможность быть причаст-
ным к общему делу, Гам Сек, 
не раздумывая, отправился 
добывать «черное золото». 
Работал на шахте им.Кирова 
– слесарем и навалоотбой-
щиком.  Вместе с женой 
Александрой Григорьевной 
и товарищами-горняками 
стремился обеспечить  страну 
углем. Их ударный труд был 
вознагражден обретением 
мира и согласия. 

После победы Г.Ким уехал 

на родину во Владивосток, 
именно там он осознал, что 
шахта  и есть  дело его жиз-
ни.  Не раздумывая, семья 
Ким вернулась в Казахстан и 
получила квартиру в молодом 
поселке Шахан.

Более 30 лет проработал 
Гам Сек на шахте «Молодеж-
ная». Подземный электросле-
сарь всегда был на хорошем 
счету как грамотный специа-
лист и  опытный наставник. На 
собственном примере  учил 
он и  своих шестерых детей. 
Сейчас один из его сыновей 
-  Иван продолжает дело отца 
и трудится слесарем на «Тен-
текской». 

На прошлой неделе Ким 
Гам Сек  перешагнул девяно-
столетие. Поздравить труже-
ника тыла и ветерана труда с 

юбилейной датой  приехали 
директор шахты «Тентек-
ская» - А.Яроцков, председа-
тель профсоюзного комитета 
В.Егоров и председатель Со-
вета ветеранов  предприятия 
Б.Жуков. Подарки, пожелания 

здоровья и благодарность за 
трудовой вклад в развитие 
нашего региона – то, что при-
везли с собой представители 
шахты. Людей, совершивших 
трудовой подвиг, они чтят и 
помнят. И к юбиляру приезжа-
ют уже не первый раз.

Люди такого возраста осо-
бенно ценят внимание. Чув-
ствуя уважение, они готовы 
в очередной раз рассказать 
историю своей жизни. А у нас 
есть возможность услышать 
ее из первых уст. 

Н.Лысенко

Бился с врагом на фронтах Великой От-
ечественной войны с 1941-го по 1945-й год. 
Воинскую службу начал еще в 35-м на границе 
с Японией, затем был направлен в Казахстан. 
Отсюда в начале октября 1941 года ушел 
сражаться с немецко-фашистскими захватчи-
ками. Принял участие в ожесточенных боях 
за Москву в составе кавалерийского корпуса 

генерала Льва До-
ватора, извест-
ного успешными 
операциями по 
уничтожению во-
йск противника в 
начале войны. 

В феврале 1943 
года при осво-
бождении города 
Севска Сумской 
области Степан 
Васильевич полу-
чил ранение. По-
сле госпиталя, 
только окончив 
краткосрочные 
офицерские кур-
сы, вновь попал в 
самое пекло воен-

ных действий – на Курскую дугу. После величай-
шего по своему накалу, военно-технической мощи 
и человеческим потерям Курского сражения от 
их офицерского курса осталось восемь человек…

В дальнейшем в составе войск 1-го Белорус-
ского фронта корректировщик огня истреби-
тельного полка С.Яичкин освобождал Польшу, 
форсировал Одер, брал Берлин, штурмовал 
Рейхстаг. За проявленное мужество наш зем-
ляк был награжден  двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне».
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С уважением к ветерану

Этот фильм – продолжение трех предыдущих успеш-
ных фильмов киноэпопеи «Путь Лидера»: «Небо моего 
детства», «Огненная река» и «Железная гора». Очеред-
ное повествование рассказывает о деятельности глав-
ного героя Султана в качестве руководителя партийной 
организации крупнейшего в Центральной Азии метал-
лургического комбината в городе Темиртау. Его главной 
целью было поднять завод на новый производственный 
уровень. Султану приходилось усердно трудиться, от-
стаивать интересы рабочих, а также модернизировать 
производство, внедрять инновационные методы работы.

Действие картины разворачивается вокруг статьи, ко-
торая была опубликована в газете «Правда» 29 декабря 
1976 года под названием «Причислен к отстающим». В 
ней главный герой написал всю правду. И именно в этот 
период, защищая, прежде всего, интересы рабочих и 
добиваясь улучшения трудовых условий, Султан про-
являет смелость. Проявляются и другие, присущие ему 
деловые качества, характеризующие его не как рядового 
руководителя, а как будущего государственного деяте-
ля. Опыт, полученный от наставников, аналитический 
ум, стойкость, а также целеустремленность, о которой 
всегда напоминала ему мать, помогают герою преодоле-
вать преграды и обретать уважение коллег-металлургов.

Встреча с секретарем ЦК КПСС Михаилом Сусловым 
в Кремле стала для будущего Президента определяю-
щей. У него получилось донести до высшего руковод-
ства ситуацию в целом, рассказать о существующих 
проблемах завода. С того момента город Темиртау 
стал расцветать: было построено жилье для рабочих, 
открылись детские сады, культурные и спортивные 
комплексы.

В ленте представлены также моменты из жизни 
родителей главного героя, свидетельства того, как 
благодаря труду и вере молодая семья встала на ноги. 
Молодой Султан всегда внимательно прислушивался к 
мудрым советам матери, которой он мечтал посвятить 
свои самые большие победы.

Фильм вызывает приятные эмоции после просмотра. 
Его можно советовать посмотреть для того, чтобы совер-
шенно по-другому взглянуть на удивительную личность 
нашего Президента, понять истоки его человечности, 
политической мудрости. Положительное влияние кар-
тина может оказать на молодое поколение как пример 
следования нравственным ценностям, веры в себя и 
целеустремленности. 

Н.Куликова, зам. директора по ВР ОШ № 2

Становление Лидера

Для жителей поселка Шахан был организован 
просмотр художественного фильма «Разрывая 
замкнутый круг», основанного на реальных со-
бытиях, связанных со становлением лидера Ре-
спублики Казахстан Н.А.Назарбаева. 

Киноэпопея
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Бетті дайындаған А.Тұржанов

Ж у ы р д а  м е к т е п  ж а с ы н д а ғ ы 
жасөспірімдердің арасында өткен қалалық 
турнирдің жеңімпаз балуандары облыстық 
турнирден жүлдемен оралып, сенімді ақтады. 
Олардың бұл жетістіктері шаһарымыздың 
көрсеткішін асырып, жеңісін толықтырды.

Тұңғыш Президент күні құрметіне орай-
ластырып ұйымдастырылған аталмыш сай-
ыс қаламыздағы балалар – жасөспірімдер 
спорт мектебінде үш күн бойы қызықты өтті. 
Өткізілген қазақша күреске шаһарамыз аймағынан 
түрлі салмақта елуден астам жас күресшілер 
жиналғанын атап өткен жөн. Олар 42 – 82 киле 
салмақ аралығында белдесіп, ала кілемде жау-
ырынын жерге тигізбеуге тырысты. Жауырыны 
жерге тимеген балуын ғана мықты екені белгілі. 
Осы белдесуде №6 жалпы білім беру мектебінен 
Владислав Бордунов, №9 жалпы білім беру 
мектебінен Дияз Мұстафин, Есімбет Шегебаев, 
Байбол Тұрсын, Еркін Шарапатов және №14 жалпы 
білім беру мектебінен Талғат Рахманов, Жасқанат 
Жұман және Нұрғиса Мырзағалиев сынды жас 
күресшілер ең мықтылар деп танылды. 

-Жыл сайын өткізілетін қазақша күрес сайысы 
жылдан жылға жаңа спортшылармен толығып 
келеді. Былтыр қатысушыларымыз аз еді, биыл 
оның саны едәуір арта түсті. Жастарымыздың 

спортқа ден қойып, салауатты өмір салтына 
бейімделіп жатқанына қуаныштымыз. Міне, 
тақауда облыста өткен турнирде шахтинскілік 
жас спортшылар Дияз, Нұрғиса, Талғат және 
Жасқанат өзге қала, аудандардан келген спорт-
шылардан күштері басымыр–ақ болып, жауы-
рындары жерге тиместен күрестің ережелерін, 
тәртібін сақтап, үйренген әдіс – тәсілдері арқылы 
жеңіске жетті, - дейді жаттықтырушысы әрі дене 
шынықтыру мұғалімі Мұхтар Шадетов. 

Бапкер айтып өткеніндей, бұл балуандар 
облыстық сайыста мықтылық танытып, арнайы 
дипломдар мен медальдарды иелеп, бірінші, 
екінші және үшінші орындарды еншілепті. 
Шаһарымыздағы күресшілерді жаттықтыратын 
тағы бір тәжірибелі бапкерлердің бірі Жәрдембек 
Бидолданың айтуынша, Шахтинсктің абырой – 
беделін асқақтатып жүрген балуандар көп 
екен. Олардың алдыңғы көші халықаралық 
сайыстарда жеңіске жетіп, еліміздің атын 
әлемге танытқан спортшылар саналады. 
Сондықтан да біз таяуда облыс көлемінде 
өткен сайыста жеңіске жетіп, лайықты атаққа 
еріскен балуандарға толағай табыстар тілеп, 
«Жеңістерің құтты болсын!» дейміз.

Жас балуандар сенімді ақтады

Дөңгелек үстелді басқарма басшы-
сы К.Шәкімов жүргізіп, күн тәртібінде 
Елбасымыз  Н .Назарбаевтың 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауын насихаттау, 
ондағы алға қойылған мақсаттар 
жөнінде түсініктер беру, сонымен 
бірге Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқықбұзушылық ту-
ралы» Кодексінде белгіленген 
талаптардың орындалуын қадағалау 
және заңнамалар арқылы сала 
мамандарының коррупцияға қарсы 
жауапкершілігін арттыру, жеке және 
заңды тұлғадағы кәсіпкерлердің заң 
бұзуына жол бермеу, міндеттерінің 
дұрыс атқарылуын нығайту, сондай –
ақ, тұтынушылардың құқығын қорғау 
мәселелері қаралды.

Басқарма басшысы кіріспе 
сөзінде ағымдағы жылда саладағы 
атқарылған жұмыстарға тоқталып, 
мамандар тарапынан тұтынушылардың 
құқығын қорғауда кәсіпкерлер ара-
сында құқықбұзушылықтың алдын 
алу мақсатында түсінік жұмыстары 
жүргізілгендігін атап өтті. ҚР 
Кодексін өрескел бұзғандарға, со-
нымен қатар қалада санитариялық – 
эпидемиологиялық тазалықты сақтауда 

тәртіп сақтамағандарға қалалық 
ішкі істер бөлімімен біргелікте қатаң 
түрде шара көрілгендігін, әкімшілік 

жауапкершілікке тартылғандығын тілге 
тиек етіп, айыппұл салынғандығынан 
ақпарат берді.

О д а н  к е й і н  « Н ұ р  О т а н » 

партиясының шаһарымыз филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 
Ғ.Қаржасов сөз алып, сала маман-
дарына Елбасының аталмыш Жол-
дауында болашақта жүзеге асатын 
жеті бағыт бойынша түсінік беріп, 
оның маңызын айқындады. Әсіресе 
қаламыздағы Жолдау негізінде 
атқарылатын әлеуметтік даму, 
жылу, ауыз су, шағын және орта 
бизнесті жатілдіру, индустриалдық, 
энергетикалық бағыттарда іскерлік 
белсенділікті арттыру және жол 

транспорт құрылыстары инфраструк-
тура жұмыстарының қаламызда сапа-
лы жүргізілуін бақылайтын комиссия 
түзілгенін, олардың міндеттерін ег-

жей – текжей түсіндірді. Жолдаудың 
басты бағыттарын өткір тілмен ашып 
көрсетті. 

Сонымен қатар партия тарапы-
нан сыбайлыс жемқорлыққа қарсы 
атқарылған жұмыстар жөнінде де дерек-
тер беріп, мысалдар арқылы басқарма 
мамандарының антикоррупцияға 
қарсы жауапкершілігін арттырып, сақ 
болуға шақырды. Өз кезегінде ҚР 
«Әкімшілік құқықбұзушылық туралы» 
Кодексінің талаптары жөнінен қала 
прокурорының көмекшісі Е.Шора және 
статистикалық есептер мен салаларда 
заңнамалардың орындалуын бақылау 
бойынша Шахтинск қаласының аға 
прокуроры Н.Семенихина, басқарма 
заңгері А.Айдарбекова ақпарат 
берді. Прокуратура өкілдері жиын-
да әлеуметтік салаларда өзгенің 
еңбек ақысынан заңсыз пайдала-
ну және шет елдерге дем алуға 
барған қызметкерлерге төлемдердің 
заңсыздығын ашына айтып, мұндай 
қателіктерге жол берілмеуін ескертті. 
Прокуратура өкілдеріне басқарма 
мамандарынан Галина Горячева 
әкімшілік құқықбұзғандарға салынатын 
айыппұлдар туралы сауалдар беріп, 
отырыстан түйген ойларымен бөлісті. 

Жиынды басқарма басшы-
сы қорытындылап, Елбасының 
Жолдауын жүзеге асыруда және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресуде сала мамандары тара-
пынан жұмыстардың толастамай-
тынына сенім артты. Олардың 
жауапкершілігін арттыруда уақыт 
бөліп келген заң қызметкерлеріне 
алғысын білдірді.

Дөңгелек үстел

Ìàìàíäàðäûң  æàóàïêåðøiëiãií àðòòûðäû
Қаламыздағы тұтынушылардың құқығын қорғау мекемесінде 

«Нұр Отан» партиясы, прокуратура өкілдерінің жəне сала 
мамандарының қатысуында осымен екінші рет өткізілген жиында 
өзекті мəселелер талқыланды. Ең əуелі басқарма мамандарының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресін күшейту, кəсіпкерлер 
мен тұтынушылардың арасында құқықбұзушылық əрекетті 
болдырмаудың алдын алу көзделді.

Осыған дейін «Нұр Отан» партиясының қалалық филиа-
лында және Шахтинск тау – кен индустриалды колледжінде 
өткен болатын. Міне, тақауда бұл шара балаларға арналған 
«Русалочка» мейрамханасында жалғасын тапты. Айта кету ке-
рек, кәсіпкерлерге арналған кезекті бас қосудың бұл мейрам-
ханада өткізілуінің өзіндік себебі бар. Өйткені мұнда барлық 
жағдай жаратылған. Оның үстіне Жаңа жыл мерекесіне орай 
әсем безендірілген. Сондықтан да кәсіпкерлердің рухын 
көтеру әрі жаңаша түрде ұйымдастыру болды.   

Кәсіпкерлерге қажетті кеңес берген филиал өкілдері 
бұл жолы да Қазақстан Республикасының  «Салық салу 
бағдарламасына енгізілген жаңа өзгерістер туралы» 
Заңының маңызын, ондағы кәсіпкерлер мен мемлекеттік 
қызметшілерге қойылатын талаптарды арнайы дайындалған 
слайд арқылы жан – жақты түсіндіріп берді.  Ерікті 
тыңдаушылар да ере келген бас қосуда «Шахтинск аймағы 
бойынша кәсіпкерлік ассоциациясы» қоғамдық бірлестігінің 
президенті Асия Жакупова жеке бизнес құру идеясы мен 
жұмыстағы маркетинг құралдарын қолдану жөнінде өз 
тәжірибесімен бөлісті. Сондай–ақ, жеке кәсіпкерлердің 
әлеуметтік төлемдері, салық төлеудің тәртібі, салықтық 
тіркеулер, сонымен бірге бизнес саласында бухгалтерлік 
есептерді сапалы және заңды жүргізудің маңызы бой-
ынша сабақ өткізіліп, түсініктемелер берілді. Оған қоса, 
бәсекеге қабілетті кәсіпкерлікті қалыптастыру үшін бизнесті 
зерттеу ісін қолға алу керектігі, түсім мен өрістеуді әрбір 
бизнесменнің қос мақсаты деп білетін шағын және орта 
кәсіпкерлікпен айналысатын жеке және заңды тұлғаларға 
тауар немесе қызметтің сапасы жөнінде пайдалы ақыл-
кеңестер айтылды.

Кəсіпкерлік

Бизнесті қолдау 
- заман талабы

Шаһарымызда «Бизнест ің  жол картасы 
- 2020» бағдарламасы шеңберінде Қарағанды 
облыстық Кəсіпкерлік палатасы филиалының 
ұйымдастыруымен өткізілген мастер - класс осымен 
үшінші рет ұйымдастырылып отыр. 

Халықтың көкейтесті 
мәселелерін шешуге жақыннан 
қол ұшын беріп, ҚР Заңдарын 
түсіндіруде «Әділет кеңес 
береді» акциясы ағымдағы 
жылда осымен үшінші рет 
ұйымдастырылып отыр. 

Аталмыш акция бұдан ал-
дын қаламызда өндірістік және 
оқу орындарында өткізілген 
болатын. Түнеу күні бұл шара 
жалғасын тауып, «Нұр Отан» 
партиясының қалалық фили-
алында, «Тентекская» және 
«Шахтинская» шахталарын-
да өтті. Партия ғимаратында 
ұйымдастырылған акцияда 
Шахтинск қалалық әділет 
басқармасының басшысы 
Әсет Түсіпбеков кеңес сұрай 
келгендерге Елбасының 
биылғы жарияланған «Нұрлы 
жол-болашаққа бастар жол» 
Жолдауының мақсаты мен 
маңызын айқындай келе, 
акцияның өткізілу себебін де 
түсіндірді. Қала тұрғындары 

Дина Әбдіғапарова мен Ольга 
Никитина заң өкілдеріне өздерін 
толғандырған мәселерін жайып 
салды. 

Бірі өз үйінде көп жылдан 
бері тіркеуде тұрған туысқанын 
т і р ке уден  шығар ғысы 
келетіндігін айтып, бұл өзекті 
мәселенің шешімін түсіндіріп 
беруді сұрады. Көші – қон 
тобы өкілдерінің айтуынша, 
ол азаматтың өзге тіркелетін 
орыннан анықтамасы бол-
майынша тіркеуден шығару 
мүмкін еместігі айтылып, егер 
үй иесі оны заңсыз түрде 
шығарғысы келсе әкімшілік 
жауапкершілікке тартылып, 
белгіленген мөлшерде айыппұл 
салынатындығы ескертіліпті.   

Ал Қарағанды облыстық 
өндірістік және техникалық 
басқармасының Шахтинск 
филиалы қызметкері Ольга өз 
жұмысына қатысты мәселесін 
шешіп беруді өтініп келіпті. 
Атап айтқанда, ауыр еңбегіне 

көмекақы алу жөнінде анықтама 
ала алмай жүргендігін айтып, 
жәрдем сұрады. Оған да заң 
өкілдері тиісті кеңестер беріп, 
қалалық прокуратураға өтініш 
білдіруге жөн сілтеді. Одан 
кейін Ғ.Қаржасов бастаған заң 
өкілдері, насихат тобы шахта-
ларда болып, кеншілерге пай-
далы кеңестер беріп, Елбасы 
Жолдауын да насихаттады. 

Шаһарымыздағы халыққа 
қызмет көрсету орталығының 
маманы Оксана Ильц, сот орын-
даушысы Нұртілек Абибулла 
және Қарағанды облыстық 
з аң герлер  ұжымының 
қорғаушысы Юлия Галимзя-
нова тиісті бағыттар бойынша 
кеншілердің берген сауал-
дарына жауап берді. «Қара 
алтынды» өндіруші шахтерлар 
олардан мүлікті заңдастыру, 
айыппұлдарды  төлеу , 
электрондық үкімет порталы-
нан пайдалану мәселелеріне 
қатысты кеңестер алды.

Ақпараттық топ - елмен бірге

Бəрекелді!



2014 жылға арналған қалалық бюджет 
Санаты                                                  
    Сыныбы
          Iшкi сыныбы

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

1 2 3 4 5
I. КІРІСТЕР 6521330

1 Салықтық түсімдер 907162
01 Табыс салығы 214805

2 Жеке табыс салығы 214805
03 Əлеуметтiк салық 131591

1 Əлеуметтік салық 131591
04 Меншiкке салынатын салықтар 489665

1 Мүлiкке салынатын салықтар 39834
3 Жер салығы 356083
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 93748

05 Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге  салынатын iшкi салықтар 56301
2 Акциздер 4829
3 Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 35720
4 Кəсiпкерлiк жəне кəсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 13017
5  Ойын бизнесіне салық 2735

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

14800

1 Мемлекеттік баж 14800
2 Салықтық емес түсiмдер 22863

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 11714
1 Мемлекеттік кəсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 516
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 11198

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

36

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

36

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 11113
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 11113

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 43810
01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 7366

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мүлікті сату 7366
03 Жердi жəне материалдық емес активтердi сату 36444

1 Жерді сату 30212
2 Материалдық емес активтердi сату 6232

4 Трансферттердің  түсімдері 5547495
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 5547495

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 5547495

Қалалық мəслихаттың   2014 жылғы 
26 қарашадағы  XXXI  сессиясының

 № 1075/31 шешіміне
1 қосымша    

    Қалалық мəслихаттың   2013 жылғы
   25 желтоқсандағы   XXV сессиясының 
    № 989/25 шешіміне
    1 қосымша 

V шақырылған Шахтинск қалалық мəслихаттың XХХI сессиясының 
2014 жылғы 26 қарашадағы     № 1075/31 

ШЕШІМІ
Шахтинск қалалық мəслихатының 
2013 жылғы 25 желтоқсандағы 
XХV сессиясының «2014-2016 
жылдарға арналған қалалық 
бюджет туралы» № 989/25 шешіміне 
өзгерістер енгізу 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. Шахтинск қалалық мəслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы XХV сессиясының 
«2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы» № 989/25 шешіміне (нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 2488 тіркелген, 2014 жылғы 17 қаңтардағы 
№ 2 «Шахтинский вестник» газетінде, 2014 жылғы 17 қаңтардағы «Əділет» ақпараттық –құқықтық 
жүйесінде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін: 

1) 1-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«1. 2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше 1, 2 жəне 3 қосымшаларға сəйкес, 

оның ішінде 2014 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 6 521 330 мың теңге, оның ішінде: 
салықтық түсімдер – 907 162 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 22 863 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 43 810 мың теңге; 
трансферттердің түсімдері бойынша – 5 547 495 мың теңге;
2) шығындар – 6 440 362 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу - 30 000 мың теңге:
бюджеттік кредиттер - 30 000 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу - 0 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 165082 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 165082 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджеттің дефициті (профициті) – алу 114 114 мың теңге;
6) бюджет дефицитін (профицитін пайдалану) қаржыландыру - 114 114 мың теңге:
қарыздар түсімдері – 30 000 мың теңге;
қарыздарды өтеу - 0 мың теңге;
бюджет қаражаттарының пайдаланылған қалдықтары - 84 114 мың теңге.»;
2) 9-тармақ жаңа редакцияда мазмұндалсын:
«9. 2014 жылға арналған қала əкімдігінің резерві 8 339 мың теңге сомаға бекітілсін.»;
3) көрсетілген шешімге 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 қосымшалары осы шешімге 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын. 
2. Осы шешім 2014 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгiзiледi.

С.Суханова, сессия төрайымы 
Ə.Сатова, мəслихат хатшысы    

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

мекемесі басшысының міндетін атқарушы                                                                
Шешім Қарағанды облысы Əділет департаменті тіркелген 08.12.2014 жылғы № 2849.

Функционалдық топ
     Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың əкiмшiсi
                  Бағдарлама

Сомасы
(мың 
теңге)

Атауы
II. Шығыстар 6440362

01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 235349
1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, 

атқарушы жəне басқа органдар 
197743

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының аппараты 20849
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мəслихатының қызметін қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер
19134

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1715
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 109280

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

103605

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5225
009 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне 

ұйымдарының күрделі шығыстары  
450

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

67614

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

66399

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1215
2 Қаржылық қызмет 2521

459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 2521
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 1570
011 Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау жəне сату 951

5 Жоспарлау жəне статистикалық қызмет 291
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 291

061 Бюджеттік инвестициялар мəселелері бойынша құжаттаманы сараптау жəне 
бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау жүргізу

291

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 34794
459 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жəне қаржы бөлімі 30467

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 

29971

015 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 496
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 4327

040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 4327
02 Қорғаныс 5745

1 Əскери мұқтаждар 5547
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 5547

005 Жалпыға бірдей əскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 5547
2 Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 198

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімінің аппараты 198
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың 

алдын алу жəне оларды жою
100

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

98

03 Қоғамдық тəртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық - атқару қызметі 23403
9 Қоғамдық тəртіп жəне қауіпсіздік саласындағы өзге де қызметтер 23403

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

23403

021 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 23403
04 Бiлiм беру 1911052

1 Мектепке дейiнгi тəрбие жəне оқыту 471147
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне 

спорт бөлімі
471147

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

471147

2 Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру 1227650
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне 

спорт бөлімі
1227650

004 Жалпы білім беру 1094829
005 Балалар мен жасөспірімдерге қосымша білім беру 132821

4 Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 33210
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне 

спорт бөлімі
33210

007 Кəсіптік оқытуды ұйымдастыру 33210
9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 179045

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

179045

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

15848

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

514

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

35537

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жəне 
ұйымдарының күрделі шығыстары  

127146

06 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамсыздандыру 196568
2 Əлеуметтiк көмек 159339

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

155846

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 15341
005 Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 1946
006 Тұрғын үйге көмек көрсету 4766
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың 

жекелеген топтарына əлеуметтік көмек
32956

010 Үйден тəрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету

1095

014 Мұқтаж азаматтарға үйде əлеуметтiк көмек көрсету 49114
016 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жəрдемақылар 2049
017 Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сəйкес, мұқтаж мүгедектерді 

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

48176

023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 403
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру жəне 

спорт бөлімі
3493

012 Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының 
күндізгі оқу нысанында жəне тəрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (так-
сиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде əлеуметтік қолдау

3493

9 Əлеуметтiк көмек жəне əлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге 
де қызметтер

37229

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

37229

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

36567

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

388

021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 274
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1566253

1 Тұрғын үй шаруашылығы 57109
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы, жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары бөлімі
19406

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

19406

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 27524
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу жəне (не-

месе) сатып алу 
20025

004 Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, 
жайластыру жəне (немесе) сатып алу 

6900

074 Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде 
жетіспейтін инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту 
жəне/немесе салу

599

479 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 10179
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты 

іске асыру жөніндегі қызметтер
9829

005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 350
2 Коммуналдық шаруашылық 1356567

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

1348061

011 Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету 1242953
012 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 105108

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 8506
006 Сумен жабдықтау жəне су бұру жүйесін дамыту 8506

3 Елді-мекендерді абаттандыру 152577
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

əкімінің аппараты
48123

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 15448
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 32023

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

104454

015 Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру 27216
016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету 16808
017 Жерлеу орындарын ұстау жəне туыстары жоқ адамдарды жерлеу 625
018 Елдi мекендердi абаттандыру жəне көгалдандыру 59805

08 Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк 251498
1 Мəдениет саласындағы қызмет 107456

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

107456

003 Мəдени-демалыс жұмысын қолдау 107456
2 Спорт 6965

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

6965

013 Ұлттық жəне бұқаралық спорт түрлерін дамыту 3735
014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жары-

стар өткiзу
1860

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

1370

3 Ақпараттық кеңiстiк 81434
455 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мəдениет жəне тілдерді 

дамыту бөлімі
65802

006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 56940
007 Мемлекеттік тілді жəне Қазақстан халықтарының  басқа да тілдерін 

дамыту
8862
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Санаты                                                    Атауы
        Сыныбы
                 Iшкi сыныбы

Сомасы
(мың 
теңге)

V. Бюджет тапшылығы ( профициті) -114114
VI. Бюджет  тапшылығын қаржыландыру  (профицитті пайдалану) 114114

7 Қарыздар түсімі 30000
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 30000

2 Қарыз алу келісім-шарттары 30000
Қарыздарды өтеу 0

8 Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 84114
01 Бюджет қаражаты қалдықтары 84114

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 84114
Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы 

26 қарашадағы XXXI сессиясының 
 № 1075/31 шешіміне

2 қосымша    
  

Қалалық мәслихаттың 2013 жылғы
25 желтоқсандағы XXV сессиясының

№ 989/25 шешіміне 
 4 қосымша

Атауы Сомма  
 (мың 
теңге)

1 2
Барлығы 3647947
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 2028928
Нысаналы даму трансферттері 1589019
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 2028928
оның ішінде:
Облыстың білім беру басқармасы 102395
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, 
биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға 

6506

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын 
іске асыруға

75205

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбек ақысын 
арттыруға

20684

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 1533380
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығын дамытуға 1303663
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 229717
Облыстың жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасы 249546
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік 
қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға

52451

Көліктік инфрақұрылымға 197095
Облыстың  ауыл шаруашылық басқармасы 46
Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын 
өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

Облыстың кәсіпкерлік және туризм  басқармасы 63000
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялауға

51000

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге

12000

Облыстың экономика және қаржы басқармасы 79344
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

79344

Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1217
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 1217
Нысаналы даму трансферттері: 1589019
оның ішінде:
Облыстың  құрылыс басқармасы 1429937
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (не-
месе) сатып алу

4125

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру

1425812

Облыстың энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 159082
Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға 34082
Шахтинск қаласының  "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға 125000
Бюджеттік кредиттер 30000
Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 30000
Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беруге 30000

Қалалық мәслихаттың 2014 жылғы
26 қарашадағы  XXXI  сессиясының

№ 1075/31 шешіміне 
 3 қосымша
 

                                  Қалалық мәслихаттың
2013 жылғы  25 желтоқсандағы

XXV  сессиясының  № 989/25 шешіміне 
 5 қосымша

6 19 декабря 2014 года № 50
Шахтинский 

вестник

2014  жылға арналған облыстық бюджеттен берiлетiн нысаналы 
трансферттер және бюджеттік кредиттер

Атауы Сомма  
 (мың 
теңге)

1 2
Барлығы 3647947
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер 2028928
Нысаналы даму трансферттері 1589019
оның ішінде:
Ағымдағы нысаналы трансферттер: 2028928
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі 167805
Негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, 
биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға 

6506

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарын 
іске асыруға

75205

Үш деңгейлі жүйе бойынша біліктілігін арттырған мұғалімдердің еңбек ақысын 
арттыруға

20684

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

65410

2014  жылға арналған қалалық бюджеттік бағдарламалар 
әкімшілеріне нысаналы  трансферттер және бюджеттік кредиттер

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 15632
002 Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат 

жүргізу жөніндегі қызметтер 
13332

005 Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық 
саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер

2300

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

55643

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

27254

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

7990

010 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары  
18864

456 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 28389
001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және 

азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

18015

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9481
006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 693
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және 

ұйымдарының күрделі шығыстары  
200

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

43349

1 Ауыл шаруашылығы 15768
474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  ауыл шаруашылығы 

және ветеринария бөлімі
15768

001 Жергілікті деңгейде  ауыл шаруашылығы және ветерина-
рия саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

12166

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 284
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін 

қамтамасыз ету
1400

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды 
ұйымдастыру

1578

008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануар-
лардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу

46

012 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-
шараларды өткізу

294

6 Жер қатынастары 23884
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары 

бөлімі
23884

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

11360

004 Жердi аймақтарға бөлу жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 8252
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 4272

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

3697

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

3697

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 3697
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 68591

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 68591
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 15094

001 Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

14661

017 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 433
468 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала 

құрылысы бөлімі
53497

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

10893

003 Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді 
мекендердің бас жоспарларын әзірлеу

42204

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
12 Көлiк және коммуникация 132184

1 Автомобиль көлiгi 79733
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің аппараты
21855

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

21855

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

57878

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 57878
9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы басқа да қызметтер52451

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

52451

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

52451

13 Басқалар 2006245
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 2807

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

2807

006 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау 2807
9 Басқалар 2003438

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

475273

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

40137

013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 8324
044 Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы шеңберінде моноқалаларды ағымдағы жайла-
стыру 

426812

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

8399

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

8399

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 1425812
085 Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды 
іске асыру

1425812

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

13627

001 Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз 
ету

13377

018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250
494 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және 

өнеркәсіп бөлімі
80327

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамы-
ту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

16010

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1317
033 Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы шеңберінде жобаларды іске асыру үшін берілетін 
кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялау

51000

034 Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған 
бағдарламасы шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар 
беру

12000

14 Борышқа қызмет көрсету 4
1 Борышқа қызмет көрсету 4

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

4

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

4

15  Трансферттер 121
1  Трансферттер 121

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

121

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
трансферттерді қайтару

121

III. Таза бюджеттік кредиттеу 30000
бюджеттік кредиттер 30000

13 Басқалар 30000
9 Басқалар 30000

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

30000

008 Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит 
беру 

30000

бюджеттік кредиттерді өтеу 0
IV.Қаржы активтерімен операциялық сальдо 165082
қаржылық активтерді алу 165082

13 Басқалар 165082
9 Басқалар 165082

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

165082

060 Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капитал-
дарын ұлғайту

34082

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту

131000

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0
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Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы 
26 қарашадағы XXХI сессиясының 

 № 1075/31 шешіміне
5 қосымша    

 
 Қалалық  мәслихаттың 2013 жылғы

25 желтоқсандағы XXV сессиясының 
№ 989/25 шешіміне 

 7 қосымша 
2014 жылға арналған Долинка кентінде іске асырылатын 

бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар
Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 45882
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 22969

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

22969

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

22969

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

22554

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 415
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 20423

3 Елді-мекендерді  көркейту 20423
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің аппараты
20423

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4845
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 652
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 14926

12 Көлiк және коммуникация 2490
1 Автомобиль көлiгi 2490

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

2490

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

2490

Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы 
26 қарашадағы XXХI сессиясының 

 № 1075/31 шешіміне
6 қосымша    

 
 Қалалық мәслихаттың 2013 жылғы

25 желтоқсандағы XXV сессиясының 
  № 989/25 шешіміне
 8 қосымша 

2014 жылға арналған Новодолинский кентінде іске асырылатын 
бюджеттік бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 51800
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 21912

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

21912

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

21912

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

21512

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 13623

3 Елді-мекендерді көркейту 13623
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ 

әкімінің аппараты
13623

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3829
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 9794

12 Көлiк және коммуникация 16265
1 Автомобиль көлiгi 16265

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

16265

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

16265

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

1783263

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына 1229058
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуіне 74605
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік 
қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялауға

52451

Көлік инфрақұрылымына 197095
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

337

Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылығына және абаттандыруға 229717
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы және ветеринария 
бөлімі

230

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

46

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

184

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

4033

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге 1217
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

2816

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп  бөлімі 63167
Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде жобаларды іске асыру үшін берілетін кредиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемені субсидиялауға

51000

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде жаңа өндірістерді дамытуға гранттар беруге

12000

 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

167

Шахтинск қаласының мәслихат аппараты 153
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

153

Шахтинск қаласының әкім аппараты 916
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

916

Шахан кентінің әкім аппараты 244
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

244

Долинка кентінің әкім аппараты 240
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

240

Новодолинский кентінің әкім аппараты 252
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

252

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі 319
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

319

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй инспекциясы бөлімі 223
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

223

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі 7042
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

7042

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 431
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

431

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 202
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

202

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі 273
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

273

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрлыс бөлімі 135
 Мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын 
жұмыскерлерінің, сондай-ақ жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын 
мемлекеттік кәсіпорындардың жұмыскерлерінің лауазымдық айлықақысына ерекше 
еңбек жағдайлары үшін ай сайынғы үстемақы төлеуге 

135

Дамуға арналған нысаналы трансферттер: 1589019
оның ішінде:
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)  құрлыс бөлімі 1429937
Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау, салу және (не-
месе) сатып алуға

4125

Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 
шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыруға

1425812

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

159082

Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайтуға 34082
Шахтинск қаласының "Шахтинсктеплоэнерго" ЖШС жарғылық капиталын ұлғайтуға 125000
Бюджеттік кредиттер 30000
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімі 30000
Моноқалалардағы кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беруге 30000

Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы 
26 қарашадағы  XXХI сессиясының 

 №  1075/31 шешіміне   
 4 қосымша    

 
 Қалалық мәслихаттың 2013 жылғы

25 желтоқсандағы XXV сессиясының 
  № 989/25 шешіміне
 6 қосымша 

2014 жылға арналған Шахан кентінде іске асырылатын бюджеттік 
бағдарламалар бойынша шығындар

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы

Сомасы
(мың 
теңге)

ШЫҒЫСТАР 39910
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 22733

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

22733

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

22733

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

22333

022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 400
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 14077

3 Елді-мекендерді  көркейту 14077
123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің аппараты
14077

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 6774
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 7303

12 Көлiк және коммуникация 3100
1 Автомобиль көлiгi 3100

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

3100

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

3100

Қалалық мәслихаттың   2014 жылғы
26 қарашадағы XXХI сессиясының 

№  1075/31 шешіміне
     7 қосымша
         

Қалалық мәслихаттың 2013 жылғы
25 желтоқсандағы  XXV сессиясының 

 № 989/25 шешіміне
9 қосымша

Қалалық бюджеттің 2014 жылға арналған бюджеттің даму 
бағдарламаларының тізімі

Функционалдық топ
      Кіші функция
          Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
                Бағдарлама

Атауы
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 
467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі

040 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

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

003 Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй жобалау, салу және 
(немесе) сатып алу

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

074 Жұмыспен қамту 2020 жол картасының екінші бағыты шеңберінде жетіспейтін 
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және/немесе салу

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

006 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 
13 Басқалар

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

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
060 Мамандандырылған уәкілетті ұйымдардың жарғылық капиталдарын ұлғайту
065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту

467 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі
085 Моноқалаларды дамытудың 2012 - 2020 жылдарға арналған бағдарламасы 

шеңберінде бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру



Городской бюджет на 2014 год
  Категория
        Класс                                                     Наименование
            Подкласс

Сумма
(тыс.тг.)

1 2 3 4 5
I. ДОХОДЫ 6521330

1 Налоговые поступления 907162
01 Подоходный налог 214805

2 Индивидуальный подоходный налог 214805
03 Социальный налог 131591

1 Социальный налог 131591
04 Налоги на собственность 489665

1 Налоги на имущество 39834
3 Земельный налог 356083
4 Налог на транспортные средства 93748

05 Внутренние налоги на товары, работы и услуги 56301
2 Акцизы 4829
3 Поступления за использование природных и других ресурсов 35720
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 13017
5 Налог на игорный бизнес 2735

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

14800

1 Государственная пошлина 14800
2 Неналоговые поступления 22863

01 Доходы от государственной собственности 11714
1 Поступления части чистого дохода государственных предприятий 516
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собствен-

ности 11198

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета 36

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг)  государственными уч-
реждениями, финансируемыми из государственного бюджета 36

06 Прочие неналоговые поступления 11113
1 Прочие неналоговые поступления 11113

3 Поступления  от продажи основного капитала 43810
01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными 

учреждениями 7366

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными 
учреждениями 7366

03 Продажа земли и нематериальных активов 36444
1 Продажа земли 30212
2 Продажа нематериальных активов 6232

4 Поступления трансфертов 5547495
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 5547495

2 Трансферты из областного бюджета 5547495

Функциональная группа
      Функциональная подгруппа
              Администратор бюджетных программ
                      Программа

Сумма    
(тысяч 
тенге)

Наименование
II.ЗАТРАТЫ 6440362

01 Государственные услуги общего характера 235349
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 

общие функции  государственного управления
197743

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20849
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города 

областного значения) 
19134

003 Капитальные расходы государственного органа 1715
122 Аппарат акима района (города областного значения) 109280

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города об-
ластного значения)

103605

003 Капитальные расходы государственного органа 5225
009 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреж-

дений и организаций
450

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

67614

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

66399

022 Капитальные расходы государственного органа 1215
2 Финансовая  деятельность 2521

459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 2521
003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 1570
011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в 

коммунальную собственность
951

5 Планирование и статистическая деятельность 291

Приложение 1
к  решению XXXI сессии городского

маслихата от  26 ноября 2014 года № 1075/31
Приложение 1

к  решению XXV сессии городского
маслихата от  25  декабря  2013 года №  989/25

Решение 
ХХХІ сессии шахтинского городского маслихата V созыва    
 от 26 ноября 2014 года           № 1075/31

О внесении изменений в решение
XXV сессии Шахтинского городского
маслихата от 25 декабря 2013 года
№ 989/25 «О городском бюджете
на 2014-2016 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, За-

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

1. Внести в решение XXV сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 
года № 989/25 «О городском бюджете на 2014–2016 годы» (зарегистрировано в Реестре госу-
дарственной регистрации нормативных правовых актов за № 2488, опубликовано 17 января 
2014 года в газете «Шахтинский вестник» № 2, информационно-правовой системе «Әділет» от 
17 января 2014 года) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2014–2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соот-

ветственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 521 330 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 907 162 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22 863 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 43 810 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5 547 495 тысяч тенге;
2) затраты – 6 440 362 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30 000 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 30 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 165 082 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 165 082 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 114 114 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 114 114 тысяч тенге:
поступление займов – 30 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 84 114 тысяч тенге.»;
2) пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить резерв акимата города на 2014 год в сумме 8 339 тысяч тенге.»;
3) приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к указанному решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

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

«СОГЛАСОВАНО»
А. Меллятов,  исполняющий обязанности руководителя государственного учреж-

дения «Отдел экономики и финансов города Шахтинска» 
Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции Карагандинской 

области за № 2849 от 08.12.2014 года.
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459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 291

061 Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных ин-
вестиций, проведение оценки реализации бюджетных инвестиций

291

9 Прочие государственные услуги общего характера 34794
459 Отдел экономики и финансов  района (города областного значения) 30467

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

29971

015 Капитальные расходы государственного органа 496
467 Отдел строительства района (города областного значения) 4327

040 Развитие объектов государственных органов 4327
02 Оборона 5745

1 Военные нужды 5547
122 Аппарат акима района (города областного значения) 5547

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 5547
2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 198

122 Аппарат акима района (города областного значения) 198
006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 

района (города областного значения)
100

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

98

03 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголов-
но-исполнительная деятельность

23403

9 Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 23403
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23403

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных 
пунктах

23403

04 Образование 1911052
1 Дошкольное воспитание и обучение 471147

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

471147

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошколь-
ных организациях образования

471147

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1227650
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 

областного значения)
1227650

004 Общеобразовательное обучение 1094829
005 Дополнительное образование для детей и юношества 132821

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 33210
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 

областного значения)
33210

007 Организация профессионального обучения 33210
9 Прочие услуги в области образования 179045

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

179045

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплек-
сов для государственных учреждений образования района (города 
областного значения)

15848

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

514

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

35537

067 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреж-
дений и организаций

127146

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 196568
2 Социальная помощь 159339

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

155846

002 Программа занятости 15341
005 Государственная адресная социальная помощь 1946
006 Оказание жилищной помощи 4766
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 

граждан по решениям местных представительных органов
32956

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

1095

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 49114
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2049
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиениче-

скими средствами и предоставление услуг специалистами жестового 
языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации инвалида

48176

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 403
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 

областного значения)
3493

012 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций 
образования очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению местных пред-
ставительных органов

3493

9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-
спечения

37229

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

37229

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

36567

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

388

021 Капитальные расходы государственного органа 274
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1566253

1 Жилищное хозяйство 57109
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс-

порта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19406

041 Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и 
сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости-2020

19406

467 Отдел строительства района (города областного значения) 27524
003 Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья  ком-

мунального жилищного фонда
20025

004 Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры

6900

074 Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-
коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления 
Дорожной карты занятости-2020

599

479 Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) 10179
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области жилищного фонда
9829

005 Капитальные расходы государственного органа 350
2 Коммунальное хозяйство 1356567

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

1348061

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 1242953
012 Функционирование  системы водоснабжения и водоотведения 105108

467 Отдел строительства района (города областного значения) 8506
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 8506

3 Благоустройство населенных пунктов 152577
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 

села, сельского округа
48123

008 Освещение улиц населенных пунктов 15448
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 32023

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

104454

015 Освещение улиц в населенных пунктах 27216
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 16808
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 625
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 59805

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 251498
1 Деятельность в области культуры 107456

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения)

107456

003 Поддержка культурно-досуговой работы 107456
2 Спорт 6965

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

6965

013 Развитие массового спорта и национальных видов спорта 3735
014 Проведение спортивных соревнований на районном (города об-

ластного значения) уровне
1860



 Категория
       Класс                                                     
              Подкласс                                  Наименование                                  

Сумма
(тыс.тг.)

V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -114114
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 114114

7 Поступление займов 30000
01 Внутренние государственные займы 30000

2 Договоры займа 30000
Погашение займов 0

8 Используемые  остатки бюджетных средств 84114
01 Остатки бюджетных средств 84114

1 Свободные остатки бюджетных средств 84114

  Целевые трансферты и бюджетные кредиты  из областного 
бюджета на 2014 год

                                  Приложение 2
к  решению XXXI  сессии городского

маслихата от  26 ноября 2014 года №  1075/31
 

                                  Приложение 4
 к  решению XXV сессии городского

маслихата от 25  декабря  2013 года №  989/25 
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Целевые трансферты и бюджетные кредиты  администраторам 
бюджетных программ города на 2014 год

                                  Приложение 3
к  решению XXXI  сессии городского

маслихата от  26 ноября 2014 года № 1075/31
 

                                  Приложение 5
 к  решению XXV сессии городского

маслихата от 25  декабря  2013 года № 989/25

015 Подготовка и участие членов  сборных команд района (города 
областного значения) по различным видам спорта на областных 
спортивных соревнованиях

1370

3 Информационное пространство 81434
455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 

значения)
65802

006 Функционирование районных (городских) библиотек 56940
007 Развитие государственного языка и других языков народа  Казах-

стана
8862

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 15632
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 

через газеты и журналы 
13332

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 
через телерадиовещание

2300

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и инфор-
мационного пространства

55643

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного 
значения)

27254

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

7990

010 Капитальные расходы государственного органа 400
032 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреж-

дений и организаций
18864

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 28389
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 

в области информации, укрепления государственности и формиро-
вания социального оптимизма граждан

18015

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9481
006 Капитальные расходы государственного органа 693
032 Капитальные  расходы подведомственных государственных учреж-

дений и организаций
200

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

43349

1 Сельское хозяйство 15768
474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города област-

ного значения)
15768

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

12166

003 Капитальные расходы государственного органа 284
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермиче-

ских ям) 
1400

007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1578
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых 

больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
46

012 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 
животных 

294

6 Земельные отношения 23884
463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 23884

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

11360

004 Организация работ по зонированию земель 8252
007 Капитальные расходы государственного органа 4272

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

3697

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

3697

013 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3697
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строитель-

ная деятельность
68591

2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 68591
467 Отдел строительства района (города областного значения) 15094

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

14661

017 Капитальные расходы государственного органа 433
468 Отдел архитектуры и градостроительства района (города област-

ного значения)
53497

001 Услуги по реализации государственной политики  в области  архи-
тектуры и градостроительства на местном уровне  

10893

003 Разработка схем градостроительного развития территории района 
и генеральных планов населенных пунктов

42204

004 Капитальные расходы государственного органа 400
12 Транспорт и коммуникации 132184

1 Автомобильный транспорт 79733
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, по-

селка, села, сельского округа
21855

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

21855

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

57878

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 57878
9 Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

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

52451

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

52451

13 Прочие 2006245
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конку-

ренции
2807

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города 
областного значения)

2807

006 Поддержка предпринимательской деятельности 2807
9 Прочие 2003438

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

475273

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

40137

013 Капитальные расходы государственного органа 8324
044 Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития 

моногородов на 2012-2020 годы
426812

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 8399
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 

значения) 
8399

467 Отдел строительства района (города областного значения) 1425812
085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Про-

граммы развития моногородов на 2012-2020 годы
1425812

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

13627

001 Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физи-
ческой культуры и спорта 

13377

018 Капитальные расходы государственного органа 250
494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города 

областного значения)
80327

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уров-
не в области развития предпринимательства  и промышленности  

16010

003 Капитальные расходы государственного органа 1317
033 Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации 

проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 
годы 

51000

034 Предоставление грантов на развитие новых производств  в рамках 
Программы развития моногородов на 2012-2020 годы  

12000

14 Обслуживание долга 4
1 Обслуживание долга 4

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 4
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 

вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета  
4

15 Трансферты 121
1 Трансферты 121

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 121
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых транс-

фертов
121

III.Чистое бюджетное кредитование 30000
 бюджетные кредиты 30000

13 Прочие 30000
9 Прочие 30000

494 Отдел предпринимательства и промышленности района (города 
областного значения)

30000

008 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в 
моногородах

30000

 погашение бюджетных кредитов 0
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами 165082
приобретение финансовых активов 165082

13 Прочие 165082
9 Прочие 165082

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

165082

060 Увеличение уставных капиталов специализированных уполномо-
ченных организаций

34082

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 131000
поступления от продажи финансовых активов государства 0

Наименование Сумма  
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 3647947
в том числе:
Целевые текущие трансферты 2028928
Целевые трансферты на развитие 1589019
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 2028928
в том числе:
Управление образования области 102395
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в 
государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

6506

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных органи-
зациях образования

75205

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

20684

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 1533380
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 1303663
На жилищно - коммунальное хозяйство и благоустройство 229717
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 249546
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским 
(сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям

52451

На транспортную инфраструктуру 197095
Управление сельского хозяйства области 46
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных живот-
ных, продуктов и сырья животного происхождения

46

Управление предпринимательства и туризма области 63000
На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов 51000
На предоставление грантов на развитие новых производств 12000
Управление экономики и финансов области 79344
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окла-
дам работников государственных учреждений, не являющихся государственными 
служащими, а также работников государственных предприятий

79344

Управление координации занятости и социальных  программ области 1217
На выплату государственной адресной социальной помощи 1217
Целевые трансферты на развитие: 1589019
в том числе:
Управление строительства области 1429937
На проектирование, строительство и (или) приобретение  жилья государственного 
коммунального жилищного фонда 

4125

На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития 
моногородов на 2012-2020 годы

1425812

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 159082
На увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных органи-
заций

34082

Увеличение уставного капитала ТОО "Шахтинсктеплоэнерго" города  Шахтинска 125000
Бюджетные кредиты 30000
Управление предпринимательства и туризма области 30000
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие раз-
витию предпринимательства в моногородах

30000

Наименование Сумма  
 (тысяч 
тенге)

1 2
Всего 3647947
в том числе:
Целевые текущие трансферты 2028928
Целевые трансферты на развитие 1589019
в том числе:
Целевые текущие трансферты: 2028928
в том числе:
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного 
значения)

167805


