Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 29
сәуірдегі № 242/73 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 29 сәуір № 6818 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы
«2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық
бюджеті туралы» № 224/67 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан
Республикасының
2008
жылғы
4
желтоқсандағы
Бюджет кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік
басқару
және
өзін–өзі
басқару
туралы»
Заңының
6-бабы
1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы
«2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті туралы»
№ 224/67 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 6672 болып тіркелген, 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
электрондық түрде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті
тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 8251060 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 633288 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 12949 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1825 мың теңге;
трансферттер түсімі – 7602998 мың теңге;
2) шығындар – 8437662 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 65361 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 99413 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 34052 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 251963 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
251963 мың теңге.»;
көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
«7. Аудандық бюджетте 2020 жылға арналған ауылдық округтердің
бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер келесі мөлшерде ескерілсін:
135268 мың теңге – ағымдағы және күрделі сипаттағы шығындарға;
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7086 мың теңге – елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға;
12395 мың теңге – елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға;
25494 мың теңге – елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін;
357574 мың теңге – ауыл ішіндегі автомобиль жолдарын жөндеу үшін;
2000 мың теңге – мәдениет ұйымында басқарушы және негізгі
қызметкерлерге ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға
қосымша ақы орнатуға;
200 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы;
10884 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
педагогтарының еңбекақысын белгілеуге.»;
көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес
жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының бюджет және ауданның әлеуметтік-экономикалық даму
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шарбақты аудандық
мәслихатының сессия төрағасы

Д. Калыбаев

Шарбақты аудандық
мәслихатының хатшысы

С. Шпехт
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Шарбақты аудандық
мәслихатының
2020 жылғы 29 сәуірі
№ 242/73
шешіміне қосымша
Шарбақты аудандық мәслихатының
2019 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 224/67 шешіміне
1-қосымша
2020 жылға арналған аудандық бюджет
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2 3
4
1. Кірістер
1
Салықтық түсімдер
01
Табыс салығы
1 Корпоративтік табыс салығы
2 Жеке табыс салығы
03
Әлеуметтік салық
1 Әлеуметтік салық
04
Меншікке салынатын салықтар
1 Мүлікке салынатын салықтар
Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге
05
салынатын ішкі салықтар
2 Акциздер
Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны
3 үшін түсетін түсімдер
Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін
4 алынатын алымдар
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және
(немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар
немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
08
алынатын міндетті төлемдер

Сомасы
(мың теңге)
5
8251060
633288
283592
14662
268930
270579
270579
57164
57164
18129
1791
11617
4721

3824
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1

2

3
1

2
01
1
5
7
9
06
1
3
03
1
2
4
02
2

4

5

Мемлекеттік баж

3824

Салықтық емес түсімдер
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

12949

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің
түсімдері
Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден
түсетін кірістер
Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер
бойынша сыйақылар
Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
Басқа да салықтық емес түсiмдер
Басқа да салықтық емес түсiмдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер
Жерді және материалдық емес активтерді сату
Жерді сату
Материалдық емес активтерді сату
Трансферттер түсімі
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған
органдарынан түсетін трансферттер
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

1445
4
1350
36
55
11504
11504
1825
1825
1463
362
7602998
7602998
7602998
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Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Сомасы
(мың
теңге

Атауы
1

2

3

4

01

1
112

001
003
122
001
003
113
2
452

5
2. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
Мемлекеттік басқарудың жалпы
функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы
және басқа органдар
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
мәслихатының қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
аппараты
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін
нысаналы ағымдағы трансферттер
Қаржылық қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджетін орындау және коммуналдық
меншігін басқару саласындағы мемлекеттік
001 саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды
003 жүргізу
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті
басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет
010 және осыған байланысты дауларды реттеу
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін
113 нысаналы ағымдағы трансферттер
5

Жоспарлау және статистикалық қызмет

6
8437662
862507

209607
23964

22330
1634
185643
151812
25551
8280
109000
109000

36331
739

903
71027
42196

8

1

2

3

4

453

001
004
9

475

001
810

001
003
113
02
1

2
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Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Экономикалық саясатты, мемлекеттік
жоспарлау жүйесін қалыптастыру және
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк
қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және
ветеринария бөлімі
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, ауыл
шаруашылығы мен ветеринарияны дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі,
автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және
қала құрылыс саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін
нысаналы ағымдағы трансферттер
Қорғаныс
Әскери мұқтаждар

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
122
аппараты
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару
005 шеңберіндегі іс-шаралар
Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды
ұйымдастыру
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
аппараты
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала)
ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын
алу және оларды жою
006

6
42196

40996
1200
501704

50663

50663
451041

34757
500
415784
19164
14184
14184
14184
4980
4980

262

9

1

2

3

04
1
464

2

5
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала
өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы
қызмет органдары құрылмаған елдi
мекендерде өрттердің алдын алу және оларды
007 сөндіру жөніндегі іс-шаралар
Білім беру
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім бөлімі

Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске
040 асыруға
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім
беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім бөлімі
464
003 Жалпы білім беру

802

9

4

006 Балаларға қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша
017 қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
810
экономиканың нақты секторы бөлімі
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім
беру объектілерін салу және
022 реконструкциялау
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
464
білім бөлімі
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
001 қызметтер
Ауданның (областык маңызы бар қаланың)
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін
оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді
005 сатып алу және жеткізу

6

4718
3470290
225343
225343

225343
3010538
2868444
2780036
88408
134094
134094
8000

8000
234409
234409

33920

33172

10

1

2

3

4

007

015

022
023

067
113
06
1

451
005
464
030
2

451

5
Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп
олимпиадаларын және мектептен тыс ісшараларды өткiзу
Жетім баланы (жетім балаларды) және атааналарының қамқорынсыз қалған баланы
(балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемі
Жетім баланы (жетім балаларды) және атаанасының қамқорлығынсыз қалған баланы
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан
азаматтарына біржолғы ақша қаражатын
төлеуге арналған төлемдер
Әдістемелік жұмыс
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелер мен ұйымдардың күрделі
шығыстары
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін
нысаналы ағымдағы трансферттер
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк
қамсыздандыру
Әлеуметтiк қамсыздандыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
білім бөлімі
Патронат тәрбиешілерге берілген баланы
(балаларды) асырап бағу
Әлеуметтiк көмек
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау,
білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету,
мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына
отын сатып алуға Қазақстан Республикасының
004 заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
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2042

10849
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25767

74650
53810
572681
143346
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126090
17256
17256
363912
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250268
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Жергілікті өкілетті органдардың шешімі
бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген
топтарына әлеуметтік көмек
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек
балаларды материалдық қамтамасыз ету
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес
мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық
құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға
қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге
жеке көмекшінің және есту бойынша
мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтерін ұсыну
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін
қамтамасыз ету
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз
ету салаларындағы өзге де қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды
қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу
бойынша қызметтерге ақы төлеу
Қазақстан Республикасында мүгедектердің
құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру
сапасын жақсарту
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік
әлеуметтік тапсырысты орналастыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй шаруашылығы
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды
ұйымдастыру
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын
үйін жобалау және (немесе) салу,
реконструкциялау
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42984
764

20948
39820
65423

65423

31134

3064

11791
19434
1592732
178000
178000
4000
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Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік
бағдарламасы шеңберінде қызметтік тұрғын
үй, инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымды сатып алу
Коммуналдық шаруашылық
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің
жұмыс істеуі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін
қолдануды ұйымдастыру
Коммуналдық шаруашылығын дамыту
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су
бұру жүйелерін дамыту
Елді мекендерді көркейту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз
ету
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңістік
Мәдениет саласындағы қызмет
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Спорт
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан
(облыстық маңызы бар қала) құрама
командаларының мүшелерiн дайындау және
олардың облыстық спорт жарыстарына
қатысуы
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
Cпорт объектілерін дамыту
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168000
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Ақпараттық кеңiстiк
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)
470
ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу
005 жөніндегі қызметтер
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының
008 басқа да тiлдерін дамыту
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
802
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс
004 iстеуi
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық
кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де
қызметтер
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)
ішкі саясат және тілдерді дамыту бөлімі
470
Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті
нығайту және азаматтардың әлеуметтік
оптимизімін қалыптастыру саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
001 қызметтер
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды
004 іске асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
802
Жергілікті деңгейде мәдениет, дене
шынықтыру және спорт саласында
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
001 қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік
мекемелер мен ұйымдардың күрделі
032 шығыстары
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін
113 нысаналы ағымдағы трансферттер
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары
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Ауыл шаруашылығы
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және
ветеринария бөлімі
Мал көмінділерінің (биотермиялық
шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды
және жоюды ұйымдастыру
Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
Жануарлардың саулығы мен адамның
денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған)
және қайта өңделген жануарлардың,
жануарлардан алынатын өнімдер мен
шикізаттың құнын иелеріне өтеу
Жер қатынастары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жер қатынастары бөлімі

Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында
жер қатынастарын реттеу саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
001 қызметтер
Аудандардың, облыстық маңызы бар,
аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң,
ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын
белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге
006 орналастыру
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
453
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету
099 жөніндегі шараларды іске асыру
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
810
экономиканың нақты секторы бөлімі
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Аудан аумағында қала құрылысын
дамытудың кешенді схемаларын, аудандық
(облыстық) маңызы бар қалалардың,
кенттердің және өзге де ауылдық елді
039 мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
Көлік және коммуникация

Автомобиль көлігі
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
810
экономиканың нақты секторы бөлімі
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін
043 қамтамасыз ету
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын
және елді-мекендердің көшелерін күрделі
044 және орташа жөндеу
Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын
051 іске асыру
Көлiк және коммуникациялар саласындағы
өзге де қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
810
Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық),
қала маңындағы және ауданішілік қатынастар
бойынша жолаушылар тасымалдарын
046 субсидиялау
Басқалар
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және
бәсекелестікті қорғау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және
475
ветеринария бөлімі
014 Кәсіпкерлік қызметті қолдау
Басқалар
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының резерві
012
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
464
білім бөлімі
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«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске
асыру
Борышқа қызмет көрсету
Борышқа қызмет көрсету
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органдардың облыстық
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен
өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету
Трансферттер
Трансферттер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
қаржы бөлімі
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттерді қайтару
Субвенциялар
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан
берілетін нысаналы трансферт есебінен
республикалық бюджеттен бөлінген
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
3. Таза бюджеттік кредиттеу
Бюджеттік кредиттер

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны
және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы,
қоршаған ортаны қорғау және жер
9
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
453
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын
006 іске асыру үшін бюджеттік кредиттер
Бюджеттік кредиттерді өтеу
Бюджеттік кредиттерді өтеу
01
Бюджеттік кредиттерді өтеу
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Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік
кредиттерді өтеу
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша
сальдо
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)
Қарыздар түсімдері
Мемлекеттік ішкі қарыздар

Қарыз алу келісім-шарттары
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
03 жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
Қарыздарды өтеу
1
Қарыздарды өтеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
452
қаржы бөлімі
Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған
008 бюджет алдындағы борышын өтеу
Бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары
Бюджет қаражаты қалдықтары
01
Бюджет қаражатының бос қалдықтары
1
01 Бюджет қаражатының бос қалдықтары
Бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары
2

16

4

6
34052

0
-251963
251963
267863
267863
267863
267863
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34052
34052
34052
18152
18152
18152
18152
18152
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 16
шілдедегі № 255/77 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 24 шілдеде № 6872 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды
деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы"
Заңының 46-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Шарбақты
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2016 жылғы 4 сәуірдегі "Бейбіт
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізудің
қосымша тәртібін бекіту туралы" № 5/2 шешімінің (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5056 болып тіркелген, 2016 жылғы
18 сәуірде "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші
жойылды деп танылсын.
2. Шарбақты аудандық мәслихатының 2017 жылғы 28 желтоқсандағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2016 жылғы 4 сәуірдегі "Бейбіт
жиналыстар, митингілер, шерулер, пикеттер және демонстрациялар өткізудің
қосымша тәртібін бекіту туралы" № 5/2 шешіміне өзгеріс енгізу туралы" №
116/33 шешімінің (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 5801 болып тіркелген, 2018 жылғы 19 қаңтарда Қазақстан
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрде
эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының заңдылық және әлеуметтік саясат мәселелері жөніндегі
тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Шарбақты аудандық мәслихатының
сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Н. Жакупова
С. Шпехт
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 16
шілдедегі № 256/77 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 24 шілдеде № 6874 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қазандағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесінің
әкімшілік мемлекеттік қызметшілеріне қызметтік куәлігін беру
Қағидалары және оның сипаттамасын бекіту туралы" № 91/27 шешімінің
күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, Қазақстан
Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы"
Заңының 46-бабы 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Шарбақты
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 қазандағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының аппараты" мемлекеттік мекемесінің
әкімшілік мемлекеттік қызметшілеріне қызметтік куәлігін беру Қағидалары
және оның сипаттамасын бекіту туралы" № 91/27 шешімінің (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5660 болып тіркелген,
2017 жылғы 6 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған)
күші жойылды деп танылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының заңдылық және әлеуметтік саясат мәселелері жөніндегі
тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Шарбақты аудандық мәслихатының
сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Н. Жакупова
С. Шпехт
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24
тамыздағы № 262/79 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 1 қыркүйекте № 6931 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы "2020
– 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауданының ауылдық округтерінің
бюджеті туралы" № 227/68 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық мәслихаты
ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы
"2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауданының ауылдық округтерінің
бюджеті туралы" № 227/68 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6693 болып тіркелген, 2020 жылғы 8
қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) келесі
өзгерістер енгізілсін:
1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Александровка ауылдық округінің
бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 116399 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6733 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6429 мың теңге;
трансферттер түсімі – 103237 мың теңге;
2) шығындар – 116399 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
2) көрсетілген шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2020 – 2022 жылдарға арналған Галкино ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 43456 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 297 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 134 мың теңге;
трансферттер түсімі – 43025 мың теңге;
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2) шығындар – 43456 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
3) көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. 2020 – 2022 жылдарға арналған Жылы-Бұлақ ауылдық округінің
бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 182173 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3019 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1791 мың теңге;
трансферттер түсімі – 177363 мың теңге;
2) шығындар – 182173 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
4) көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2020 – 2022 жылдарға арналған Орловка ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 114947 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 992 мың теңге;
трансферттер түсімі – 113955 мың теңге;
2) шығындар – 114947 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
5) көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. 2020 – 2022 жылдарға арналған Сосновка ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 56705 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 826 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3656 мың теңге;
трансферттер түсімі – 52223 мың теңге;
2) шығындар – 56705 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;

22

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
6) көрсетілген шешімнің 6-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"6. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шалдай ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45724 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 347 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 262 мың теңге;
трансферттер түсімі – 45115 мың теңге;
2) шығындар – 45724 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
7) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 437884 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 21502 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2246 мың теңге;
трансферттер түсімі – 414136 мың теңге;
2) шығындар – 448771 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 10887 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10887
мың теңге.";
8) көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19-қосымшалары осы
шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының бюджет және ауданның әлеуметтік-экономикалық даму
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Шарбақты аудандық мәслихатының сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Л. Маринко
С. Шпехт
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Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 24
тамызы № 262/79 шешіміне
1-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 27
желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 1-қосымша
2020 жылға арналған Александровка ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы

Сомасы(мың
теңге)

Ішкі сыныбы
Атауы
1 2
1
01

3 4
1. Кірістер

116399

Салықтық түсімдер

6733

Табыс салығы

3644

2 Жеке табыс салығы
04

2
01

5

Меншікке салынатын салықтар

3644
3089

1 Мүлікке салынатын салықтар

60

3 Жер салығы

2824

4 Көлік құралдарына салынатын салық
Салықтық емес түсiмдер

205
6429

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

455

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 455
кірістер
06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

5974

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

5974

Трансферттер түсімі

4
02

103237

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 103237
түсетін трансферттер

24

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 103237

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама

Сомасы
(мың
теңге)

Атауы
1

2 3

01
1

4

5

6

2. Шығындар

116399

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

35840

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 35840
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 35840
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 35370
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

04
2
124

470

Бiлiм беру

2699

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2699

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2699
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 2699
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру

06
2
124

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

7195

Әлеуметтiк көмек

7195

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 7195
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Елді-мекендерді көркейту

07
3
124

7195
18556
18556

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 18556

25

округ әкімінің аппараты

12
1
124

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11161

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2000

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5395

Көлiк және коммуникация

4500

Автомобиль көлiгi

4500

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4500
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 3500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 1000
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу

13
9
124

Басқалар

47609

Басқалар

47609

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 47609
округ әкімінің аппараты
057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 47609
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 2-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 4-қосымша
2020 жылға арналған Галкино ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)

26

Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы

(мың

Ішкі сыныбы
Атауы
1 2

3 4

1
04

2

5

1. Кірістер

43456

Салықтық түсімдер

297

Меншікке салынатын салықтар

297

1 Мүлікке салынатын салықтар

122

3 Жер салығы
Салықтық емес түсiмдер

175
134

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

01

134

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 134
кірістер
Трансферттер түсімі

4

43025

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 43025
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 43025

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ

Сомасы
(мың теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01

4

5
2. Шығындар

6
43456

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

29858

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 29858
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 29858
округ әкімінің аппараты

27

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 29738
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру

04
2

06

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
Әлеуметтiк көмек

2

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
07
2

1
124

2457
2457

2457
5905

Коммуналдық шаруашылық

4249

4249
1656

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1656
округ әкімінің аппараты

124

12

1486

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

2 3

1486
1486

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249
округ әкімінің аппараты

124

1

1486

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2457
округ әкімінің аппараты

124

3

120

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1250

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

406

4

5

6

Көлiк және коммуникация
Автомобиль көлiгi

3750
3750

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 3750
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 3000
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 750
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль

28

жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 3-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 7-қосымша
2020 жылға арналған Жылы-Бұлақ ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы

Сомасы
теңге)

Ішкі сыныбы
Атауы
1 2
1
04

2
01

3 4
1. Кірістер

5
182173

Салықтық түсімдер

3019

Меншікке салынатын салықтар

3019

1 Мүлікке салынатын салықтар

78

3 Жер салығы

2941

Салықтық емес түсiмдер
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1791
485

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 485
кірістер
06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1306

(мың

29

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер
4

1306

Трансферттер түсімі
177363
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 177363
түсетін трансферттер
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) 177363
бюджетінен трансферттер

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Сомасы
(мың теңге)

Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01

4

5
2. Шығындар

6
182173

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33731

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 33731
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 33731
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 33561
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

04
2
124

170
17196
17196

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 17196
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 17196
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
1787

06

Әлеуметтiк көмек

2
124

1787

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1787
округ әкімінің аппараты

30

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Коммуналдық шаруашылық

07
2

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3

4187

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1460

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

927

4

6

5

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Көлiк және коммуникация

12
1

4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4187
округ әкімінің аппараты

124

2 3

8436
4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249
округ әкімінің аппараты

124

1

1787

1800
121023

Автомобиль көлiгi
121023
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 121023
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 2498
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 118525
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 4-қосымша

31

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 10-қосымша
2020 жылға арналған Орловка ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы

(мың

Ішкі сыныбы
Атауы
3 4

1 2
1
04

5

1. Кірістер

114947

Салықтық түсімдер

992

Меншікке салынатын салықтар

992

1 Мүлікке салынатын салықтар
3 Жер салығы

27
165

4 Көлік құралдарына салынатын салық

800

Трансферттер түсімі

4

113955

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 113955
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 113955

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Сомасы
(мың
теңге)

Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01
1

4

5

6

2. Шығындар

114947

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

25607

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 25607
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

32

124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 25607
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 25157
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

06
2
124

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
3

1221

Әлеуметтiк көмек
1221
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1221
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

07

450

1221
3532

Елді-мекендерді көркейту
3532
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 3532
округ әкімінің аппараты
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру
1641
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12
1
124

1891

Көлiк және коммуникация

500

Автомобиль көлiгi

500

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 500
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Басқалар

13
9

84087

Басқалар
84087
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 84087
округ әкімінің аппараты
057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 84087
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0
0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0

33

пайдалану)

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 5-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 13-қосымша

2020 жылға арналған Сосновка ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы

Сомасы
теңге)

Ішкі сыныбы
Атауы
1 2
1
04

2
01

3 4
1. Кірістер

56705

Салықтық түсімдер
Меншікке салынатын салықтар

826
826

1 Мүлікке салынатын салықтар

70

3 Жер салығы

456

4 Көлік құралдарына салынатын салық

300

Салықтық емес түсiмдер
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
5 Мемлекет меншігіндегі
түсетін кірістер

06

02

мүлікті

жалға

3656
2389
беруден 2389

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1267

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

1267

Трансферттер түсімі

4

5

52223

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 52223
түсетін трансферттер

(мың

34

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 52223

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ

Сомасы
(мың теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01

4

5

6

2. Шығындар

56705

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42544

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 42544
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 42544
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 35400
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

04
2
124

7144
434
434

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 434
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 434
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру

06
2
124

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1791

Әлеуметтiк көмек

1791

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1791
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Коммуналдық шаруашылық

07
2
124

1791
7919
4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249

35

округ әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3

1
124

3670

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 3670
округ әкімінің аппараты

124

12
1 2 3

4249

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2020

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

860

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

790

4

Көлiк және коммуникация
5

4017
6

Автомобиль көлiгi

4017

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4017
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 3109
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 908
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 6-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 16-қосымша
2020 жылға арналған Шалдай ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)

36

Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы
Ішкі сыныбы

(мың

Атауы
1 2

3 4

1
04

5

1. Кірістер

45724

Салықтық түсімдер

347

Меншікке салынатын салықтар

347

1 Мүлікке салынатын салықтар
3 Жер салығы

43
247

4 Көлік құралдарына салынатын салық

57

2
01

Салықтық емес түсiмдер

262

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

88

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 88
кірістер
06

Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

174
174

Трансферттер түсімі

4

45115

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 45115
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 45115

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ

Сомасы
(мың теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01
1

4

5
2. Шығындар

6
45724

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

33244

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 33244
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

37

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 33244
округ әкімінің аппараты

124

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 28533
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
04
2

4711

Бiлiм беру

1793

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1793

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1793
округ әкімінің аппараты

124

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 1793
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
06
2

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2502

Әлеуметтiк көмек

2502

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2502
округ әкімінің аппараты

124

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Коммуналдық шаруашылық

07
2

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3

2 3
1
124

4249
1262

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1262
округ әкімінің аппараты

124

1

5511
4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249
округ әкімінің аппараты

124

12

2502

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

614

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
Көлiк және коммуникация

648
2674

4

5

6

Автомобиль көлiгi

2674

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2674
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық
кенттерде,

маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 2174
ауылдық
округтерде
автомобиль

38

жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
Мәслихатының 2020 жылғы
24 тамыздағы № 262/79
шешіміне 7-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 27
желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 19-қосымша

2020 жылға арналған Шарбақты ауылдық округінің бюджеті
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы

Сомасы
теңге)

Ішкі сыныбы
1 2
1
01

Атауы
3 4

5

1. Кірістер

437884

Салықтық түсімдер

21502

Табыс салығы

16392

2 Жеке табыс салығы
04
Меншікке салынатын салықтар

16392
5110

1 Мүлікке салынатын салықтар

270

3 Жер салығы

840

4 Көлік құралдарына салынатын салық

4000

(мың

39

Салықтық емес түсiмдер

2
01

4

2246

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға
түсетін кірістер
Трансферттер түсімі

2246
беруден 2246
414136

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 414136
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 414136

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Сомасы
(мың
теңге)

Бағдарлама
Атауы
1

2

3

01

4

5
2. Шығындар

6
448771

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63426

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 63426
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 63426
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 63206
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру

04
1

2

220
148763

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту
114512
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 114512
округ әкімінің аппараты
004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және 114512
мектепке
дейінгі
тәрбиелеу
және
оқыту
ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

34251

40

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 34251
округ әкімінің аппараты

124

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 34251
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
06
2
124

2

3

Әлеуметтiк көмек

10793

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

62850

Коммуналдық шаруашылық

9298

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 9298
округ әкімінің аппараты

124
2

10793

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 10793
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 10793

07

1

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

4

5

6

014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3
124

53552

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 53552
округ әкімінің аппараты
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29585

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

23967

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

08
1
124

1
124

25732

Мәдениет саласындағы қызмет
25732
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 25732
округ әкімінің аппараты
006 Жергілікті
қолдау

12

9298

деңгейде

мәдени-демалыс

жұмысын 25732

Көлiк және коммуникация

33722

Автомобиль көлiгi

33722

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 33722
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 33722
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13

Басқалар

103485

41

Басқалар

9

103485

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 103485
округ әкімінің аппараты

124

057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 103485
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
-10887
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 10887
пайдалану)
8
01
1
01

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10887

Бюджет қаражаты қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

10887
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 4
қыркүйектегі № 264/80 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 16 қыркүйекте № 6944 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсанда "2020 –
2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті туралы" № 224/67
шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық мәслихаты
ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсанда "2020 –
2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті туралы" №
224/67 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 6672 болып тіркелген, 2019 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
электрондық түрде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті тиісінше
1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде
бекітілсін:
1) кірістер – 8356997 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 631575 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 7179 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9308 мың теңге;
трансферттер түсімі – 7708935 мың теңге;
2) шығындар – 8570230 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 65361 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 99413 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 34052 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 278594 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 278594
мың теңге.";
2) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Аудандық бюджетте 2020 жылға арналған ауылдық округтердің
бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер келесі мөлшерде ескерілсін:
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131048 мың теңге – ағымдағы және күрделі сипаттағы шығындарға;
8586 мың теңге – елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға;
19895 мың теңге – елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға;
25494 мың теңге – елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін;
360574 мың теңге – ауыл ішіндегі автомобиль жолдарын жөндеу үшін;
2000 мың теңге – мәдениет ұйымдарында басқарушы және негізгі
қызметкерлерге ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға
қосымша ақы төлеуге;
200 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;
10884 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
педагогтарының еңбекақысын төлеуге.";
3) көрсетілген шешімнің 1, 2, 3-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының бюджет және ауданның әлеуметтік-экономикалық даму
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шарбақты аудандық мәслихатының
сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Л. Маринко
С. Шпехт

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
23 желтоқсандағы № 224/67
шешіміне 1-қосымша
2020 жылға арналған аудандық бюджет
(өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2

3 4
1. Кірістер

Сомасы
(мың
теңге)

5
8356997
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1
01

03

Салықтық түсімдер

631575

Табыс салығы

283592

1 Корпоративтік табыс салығы

14662

2 Жеке табыс салығы

268930

Әлеуметтік салық

270579

1 Әлеуметтік салық
04
Меншікке салынатын салықтар

05

270579
55918

1 Мүлікке салынатын салықтар

55164

5 Бірыңғай жер салығы

754

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 17662
салықтар
2 Акциздер

1791

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін 11000
түсетін түсімдер
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын 4871
алымдар
08

1 2
2
01

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған 3824
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 Мемлекеттік баж

3824

3 4

5

Салықтық емес түсімдер

7179

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1721

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

27

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 1603
кірістер
7 Мемлекеттік
сыйақылар

бюджеттен

берілген

кредиттер

9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
03

бойынша 36
55

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 15
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды
өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 15
мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды
өткізуден түсетін ақша түсімдері
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Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 316
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен
(шығыстар
сметасынан)
қамтылатын
және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

04

1 Мұнай секторы ұйымдарынан және жәбірленушілерге 316
өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар
сметасынан)
қамтылатын
және
қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар
Басқа да салықтық емес түсiмдер

5127

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

5127

06

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3

9308

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2683

01

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2683
Жерді және материалдық емес активтерді сату

03
1 2

6625

1 Жерді сату

6263

3 4

5

2 Материалдық емес активтерді сату

362

Трансферттер түсімі

4

Мемлекеттік басқарудың
түсетін трансферттер

02

7708935
жоғары

тұрған

органдарынан 7708935

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

7708935
Жүктеу

Сомасы
(мың
теңге

Атауы
1
01

2

3

4

5

6

2. Шығындар

8570230

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

873726
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Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын 208511
орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

1

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 23964
аппараты

112

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 22330
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
122

1634

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 184547
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 153364
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
27123
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 4060
ағымдағы трансферттер
Қаржылық қызметі

2

109000

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 109000
бөлімі
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001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 36331
бюджетін орындау және коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 739
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 903
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған
байланысты дауларды реттеу
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 71027
ағымдағы трансферттер
Жоспарлау және статистикалық қызмет

5

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 42196
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

453
1

2

3

42196

4

5

6

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 40996
жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
9

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

1200
514019
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Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 50663
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі

475

001 Жергілікті
деңгейде
кәсіпкерлікті,
ауыл 50663
шаруашылығы
мен
ветеринарияны
дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 463356

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 35072
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 427784
ағымдағы трансферттер
Қорғаныс
19164

02

Әскери мұқтаждар

1

14184

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 14184
аппараты

122

005 Жалпыға
бірдей
әскери
шеңберіндегі іс-шаралар
Төтенше
жағдайлар
ұйымдастыру

2

міндетті

жөнiндегi

атқару 14184

жұмыстарды 4980

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 4980
аппараты

122

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 262
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
1

2

3

4

5

6

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 4718
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі ісшаралар
04
1

Білім беру

3473790

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

225343

48

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 225343
бөлімі
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 225343
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2
464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 2870444
бөлімі
003 Жалпы білім беру
006 Балаларға қосымша білім беру

802

3012538

2782036
88408

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 134094
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
017 Балалар мен жас өспірімдерге спорт бойынша 134094
қосымша білім беру

810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

қаланың) 8000

022 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 8000
объектілерін салу және реконструкциялау
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

9
464

235909

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 235909
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 33920
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) 33172
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және
жеткізу

1

2

3

007 Аудандық
(қалалалық)
ауқымдағы
мектеп 2042
олимпиадаларын және мектептен тыс іс шараларды
өткiзу
4
5
6
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата- 10849
аналарының
қамқорынсыз
қалған
баланы
(балаларды)
күтіп-ұстауға
қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемі
022 Жетім

баланы

(жетім

балаларды)

және

ата- 199

49

анасының
қамқорлығынсыз
қалған
баланы
(балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан
азаматтарына бір жолғы ақша қаражатын төлеуге
арналған төлемдер
023 Әдістемелік жұмыс

25767

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 76150
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 53810
ағымдағы трансферттер
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

06

Әлеуметтiк қамсыздандыру
143346
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 126090
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі

1
451

2

576403

005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек
464
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім
бөлімі
030 Патронат
тәрбиешілерге
берілген
баланы
(балаларды) асырап бағу
Әлеуметтiк көмек

126090
17256
17256
367634

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 367634
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі

451

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы

250268

004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, 9128
білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет,
спорт және ветеринар мамандарына отын
сатыпалуға
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 46706
мұқтаж
азаматтардың
жекелеген
топтарына
әлеуметтік көмек
1

2

3

4

5

6

010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 764
материалдық қамтамасыз ету
017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 20948
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен

50

қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту
бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтерін ұсыну
023 Жұмыспен қамту
қамтамасыз ету

орталықтарының

қызметін 39820

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 65423
салаларындағы өзге де қызметтер

9
451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 65423
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 31134
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 3064
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу
050 Қазақстан
Республикасында
мүгедектердің 11791
құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру
сапасын жақсарту
054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 19434
тапсырысты орналастыру
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғынүй шаруашылығы

07
1
451

810

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 49320
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
070 Қазақстан Республикасында төтенше жағдай 49320
режимінде коммуналдық қызметтерге ақы төлеу
бойынша халықтың төлемдерін өтеу
Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі
008 Мемлекеттік
ұйымдастыру

1

2

3

1645052
227320

тұрғынүй

қорын

қаланың) 178000
сақтауды 4000

4
5
6
009 Коммуналдық тұрғынүй қорының тұрғынүйін 6000
жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау

51

090 Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 168000
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған "Еңбек" мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғынүй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатыпалу
Коммуналдық шаруашылық

2

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

1415732
қаланың) 1415732

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 3000
істеуі
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 3000
коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін
қолдануды ұйымдастыру
028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту

43194

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 1366538
жүйелерін дамыту
Елді мекендерді көркейту

3

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

2000
қаланың) 2000

016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласындағы қызмет

08
1

2000
563436
170670

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 170670
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Спорт

2

170670
106528

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 4223
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

007 Аудандық (облыстық маңызы бар
деңгейде спорттық жарыстар өткiзу

қаланың) 1223

008 Әр түрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 3000
маңызы бар қала) құрама командаларының
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы
1

2

3
810

4

5
Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

6
қаланың) 102305

52

014 Cпорт объектілерін дамыту
3

Ақпараттық кеңiстiк
470
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі
саясат және тілдерді дамыту бөлімі
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі
қызметтер
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа
да тiлдерін дамыту
802
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

102305
77209
5180
4040
1140
72029

004 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 77029
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi 209029
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

9

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 43976
саясат және тілдерді дамыту бөлімі

470

001 Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 27155
нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін
қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
308
004 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске 16513
асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 165053
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

001 Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру 25764
және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

205

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 137084
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 2000
ағымдағы трансферттер
1

2

3

4

5

6

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 105954
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10

1

Ауыл шаруашылығы

56551

53

475

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 56551
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) 1000
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 817
жоюды ұйымдастыру
013 Эпизоотияға қарсыіс-шаралар жүргізу

52245

047 Жануарлардың
саулығы
мен
адамның 2489
денсаулығына қауіп төндіретін, алыпқоймай
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және
қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан
алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне
өтеу
Жер қатынастары

6
463

31267

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 31267
қатынастары бөлімі
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 22253
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық 8514
маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың,
ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500

9

1

2

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі
шараларды іске асыру
3
4
5

18136

18136
18136
6

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 1092
қызметі

11

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2
810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

1092

қаланың) 1092

54

039 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 1092
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы
бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
12
1

Көлік және коммуникация

807980

Автомобиль көлігі

803761

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

043 Автомобиль
жолдарының
қамтамасыз ету

жұмыс

қаланың) 803761
істеуін 65338

044 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және 4054
елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа
жөндеу
051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске 734369
асыру
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де 4219
қызметтер

9

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 4219

046 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 4219
маңындағы және аудан ішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
Басқалар

13

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 262
қорғау

3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 262
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі

475

014 Кәсіпкерлік қызметті қолдау
9
452
1

2

105292

3

4

Басқалар
105030
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 26608
бөлімі
5
6

012 Ауданның (облыстық маңызы бар
жергілікті атқарушы органының резерві
464

262

қаланың) 26608

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 78422
бөлімі

55

077 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 78422
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынш аіс-шараларды іске асыру
14
1
452

Борышқа қызмет көрсету

36

Борышқа қызмет көрсету

36

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 36
бөлімі
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 36
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет
көрсету
Трансферттер

15
1

Трансферттер
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы
бөлімі
006 Пайдаланылмаған
(толық
пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттерді қайтару
038 Субвенциялар

398305
398305
398305
9
398153

054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 143
берілетін
нысаналы
трансферт
есебінен
республикалық
бюджеттен
бөлінген
пайдаланылмаған
(түгел
пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
3. Таза бюджеттік кредиттеу
Бюджеттік кредиттер

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 99413
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған 99413
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер

10

9

453
1

2

65361
99413

3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 99413
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
4
5
6
006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 99413
асыру үшін бюджеттік кредиттер
Бюджеттік кредиттерді өтеу
34052
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Бюджеттік кредиттерді өтеу

5

34052

Бюджеттік кредиттерді өтеу
34052
Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 34052
кредиттерді өтеу
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 0
сальдо
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
-278594

01
1

6.
Бюджет
тапшылығын
(профицитін пайдалану)
7
01
2
03

қаржыландыру 278594

Қарыздар түсімдері

267863

Мемлекеттік ішкі қарыздар

267863

Қарыз алу келісім-шарттары

267863

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 267863
жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
Қарыздарды өтеу
Қарыздарды өтеу

16
1

34052
34052

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 34052
бөлімі

452

008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған 34052
бюджет алдындағы борышын өтеу
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 44783

8
01
1
01

Бюджет қаражаты қалдықтары

44783

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

44783

Бюджет қаражатының бос қалдықтары
44783
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 44783
Жүктеу
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 4
қыркүйектегі № 264/80
шешіміне 2–қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
23 желтоқсандағы № 224/67
шешіміне 2–қосымша
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2021 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

Сомасы
(мың
теңге)

Атауы
1 2
1
01

3 4
1. Кірістер

4669131

Салықтық түсімдер

691306

Табыс салығы

317511

1 Корпоративтік табыс салығы
2 Жеке табыс салығы
03
04
05

5

21541
295970

Әлеуметтік салық

290595

1 Әлеуметтік салық

290595

Меншікке салынатын салықтар
1 Мүлікке салынатын салықтар

60712
60712

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 18473
салықтар
2 Акциздер

1899

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін 11617
түсетін түсімдер
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын 4957
алымдар
08

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған 4015
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 Мемлекеттік баж

2
01
1 2

4015

Салықтық емес түсімдер

12949

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

1449

3 4

5

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 4
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 1349
кірістер
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 33

58

сыйақылар
9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер
3
03

11500

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2044

Жерді және материалдық емес активтерді сату

2044

1 Жерді сату
2 Материалдық емес активтерді сату

1551
493

Трансферттер түсімі

4
02

63
11500

3962832

Мемлекеттік басқарудың жоғары
түсетін трансферттер

тұрған органдарынан 3962832

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

3962832
Жүктеу

Функционалдық топ

Сомасы
(мың теңге

Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
1

2

3

01

4

Атауы
5

6

2. Шығындар

4669131

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

275159

Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын 144420
орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

1
112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 25226
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 23755
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122

Аудан (облыстық
аппараты

маңызы

бар

қала)

1471
әкімінің 119194

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 116787
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2407

59

Қаржылық қызметі

2

28981

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 28981
бөлімі

452

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 26174
бюджетін орындау және коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

907

010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 940
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған
байланысты дауларды реттеу
018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1

960

5

Жоспарлау және статистикалық қызмет
28535
453
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 28535
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 27268
жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

2

3

4

5

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

9
475

6
1267
73223

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 45479
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі
001 Жергілікті
деңгейде
кәсіпкерлікті,
ауыл 44684
шаруашылығы
мен
ветеринарияны
дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
795
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 27744
экономиканың нақты секторы бөлімі
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 26644
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

60

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1100

Қорғаныс
Әскери мұқтаждар

02
1

Аудан (облыстық
аппараты

122

22934
17855
маңызы

005 Жалпыға
бірдей
әскери
шеңберіндегі іс-шаралар
Төтенше
жағдайлар
ұйымдастыру

2

Аудан (облыстық
аппараты

122

бар

қала)

әкімінің 17855

міндетті

атқару 17855

жөнiндегi

маңызы

бар

жұмыстарды 5079
қала)

әкімінің 5079

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 272
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 4807
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі ісшаралар
04
1
1

2

3
464

4

Білім беру
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

3112070
207082

5

6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 207082
бөлімі
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 207082
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

2
464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 2607377
бөлімі
003 Жалпы білім беру

9

006 Балаларға қосымша білім беру
802
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
017 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша
қосымша білім беру
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер
464

2717616

2530455
76922
110239
110239
187372

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 187372

61

бөлімі
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 18585
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) 35120
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және
жеткізу
007 Аудандық
(қалалалық)
ауқымдағы
мектеп 2124
олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды
өткiзу
015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата- 11283
аналарының
қамқорынсыз
қалған
баланы
(балаларды)
күтіп-ұстауға
қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемі
022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 207
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына бір жолғы
ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер
1

2

3

4

5

6

023 Әдістемелік жұмыс
25135
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 94918
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 236042

06

Әлеуметтiк қамсыздандыру

1
451

40879

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 25507
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 15372
бөлімі
030 Патронат
тәрбиешілерге
(балаларды) асырап бағу
Әлеуметтiк көмек

2
451

25507

берілген

баланы 15372
158467

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 158467
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі

62

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы

41627

004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 9128
беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт
және ветеринар мамандарына отын сатып алуға
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 42984
мұқтаж
азаматтардың
жекелеген
топтарына
әлеуметтік көмек
010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 802
материалдық қамтамасыз ету
017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 21519
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен
қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту
бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтерін ұсыну
023 Жұмыспен
қамту
қамтамасыз ету
1

2

3

9
451

4

орталықтарының

5

қызметін 42407
6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 36696
салаларындағы өзге де қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 36696
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 26595
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 3064
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу
021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1063

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 5974
тапсырысты орналастыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

07
1
810

Тұрғын үй шаруашылығы
Ауданның (облыстық маңызы

бар

35000
10000
қаланың) 10000

63

экономиканың нақты секторы бөлімі
008 Мемлекеттік
ұйымдастыру

тұрғын

үй

қорын

сақтауды 4000

009 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 6000
жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
2

Коммуналдық шаруашылық
22000
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 22000
экономиканың нақты секторы бөлімі
012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 5000
істеуі
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 5000
коммуналдық
меншігіндегі
жылу
жүйелерін
қолдануды ұйымдастыру
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 12000
жүйелерін дамыту
Елді мекендерді көркейту
3000

3

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

1

2

3

08
1

қаланың) 3000

016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету

3000

4

5

6

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

322008

Мәдениет саласындағы қызмет
158310
802
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 158310
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
158310
Спорт

2
802

6652

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 6652
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 3472
спорттық жарыстар өткiзу
008 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 3180
маңызы бар қала) құрама командаларының
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы
Ақпараттық кеңiстiк
78041

3
470

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 17210

64

саясат және тілдерді дамыту бөлімі
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 16036
қызметтер
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 1174
да тiлдерін дамыту
802

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 60831
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
004 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 60831
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi 79005
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

9
470

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 35970
саясат және тілдерді дамыту бөлімі
001 Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 19801
нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін
қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер

1

2

3
802

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
810
004 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске 15359
асыру
4
5
6
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 43035
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
001 Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру 17521
және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

561

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 24953
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 133436
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10

Ауыл шаруашылығы

1
475

87418

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 68568
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) 1100
жұмыс істеуін қамтамасыз ету

65

007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 850
жоюды ұйымдастыру
013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

66618
қаланың) 18850

020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
Жер қатынастары

6
463

18850
26026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 26026
қатынастары бөлімі
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 16609
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық 8103
маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың,
ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру

1

2

3

9

453

007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
4
5

1314
6

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған 19992
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 19992
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 19992
шараларды іске асыру
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 1136
қызметі

11

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2
810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

1136

қаланың) 1136

039 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 1136
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы
бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
Көлік және коммуникация
102583

12

Автомобиль көлігі

1
810

Ауданның

(облыстық

98068
маңызы

бар

қаланың) 98068

66

экономиканың нақты секторы бөлімі
043 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 98068
ету
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де 4515
қызметтер

9

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 4515

046 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 4515
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
Басқалар
14397
Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 272
қорғау
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 272
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі

13
3
475

014 Кәсіпкерлік қызметті қолдау
Басқалар

9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 14125
бөлімі

452
1

2

3

4

5

012 Ауданның (облыстық маңызы бар
жергілікті атқарушы органының резерві
14
1
452

272
14125

6
қаланың) 14125

Борышқа қызмет көрсету

33

Борышқа қызмет көрсету

33

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 33
бөлімі
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 33
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет
көрсету

15
1
452

Трансферттер

414333

Трансферттер

414333

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 414333
бөлімі
038 Субвенциялар

414333
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5
01
1

3. Таза бюджеттік кредиттеу

-34053

Бюджеттік кредиттер
Бюджеттік кредиттерді өтеу

34053
34053

Бюджеттік кредиттерді өтеу

34053

Мемлекеттік бюджеттен
кредиттерді өтеу
4. Қаржы
сальдо

активтерімен

берілген
операциялар

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

бюджеттік 34053
бойынша 0
34053

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін -34053
пайдалану)
Қарыздарды өтеу

16

34053

Қарыздарды өтеу
34053
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 34053
бөлімі
008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған 34053
бюджет алдындағы борышын өтеу
Жүктеу

1

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 4
қыркүйектегі № 264/80
шешіміне 3–қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
23 желтоқсандағы № 224/67
шешіміне 3–қосымша
2022 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

Сомасы
(мың
теңге)

Атауы
1 2
1

3 4
1. Кірістер
Салықтық түсімдер

5
4778439
725836

68

01

Табыс салығы

333785

1 Корпоративтік табыс салығы
2 Жеке табыс салығы
03
04

22833
310952

Әлеуметтік салық

305310

1 Әлеуметтік салық

305310

Меншікке салынатын салықтар

63749

1 Мүлікке салынатын салықтар
05

63749

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 18816
салықтар
2 Акциздер

1994

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін 11617
түсетін түсімдер
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын 5205
алымдар
08

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) 4176
оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 Мемлекеттік баж

4176

Салықтық емес түсімдер

2

13598

01
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
1 2 3 4

1458
5

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері 5
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 1366
кірістер
7 Мемлекеттік
сыйақылар

бюджеттен

берілген

кредиттер

9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
06
3
03

57

Басқа да салықтық емес түсiмдер

12140

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

12140

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

2064

Жерді және материалдық емес активтерді сату

2064

1 Жерді сату
2 Материалдық емес активтерді сату
4

бойынша 30

Трансферттер түсімі

1629
435
4036941

69

02

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 4036941
түсетін трансферттер
2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

Функционалдық топ
Кіші функция

4036941
Жүктеу

Сомасы
(мың теңге

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2

3

01

4

5

6

2. Шығындар

4778439

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

279679

Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын 146861
орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

1
112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 25679
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 24164
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
122
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Қаржылық қызметі

2
452

1515
121182
118654
2528
29437

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 29437
бөлімі
001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 26547
бюджетін орындау және коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

934

010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 968
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған

70

байланысты дауларды реттеу
018 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Жоспарлау және статистикалық қызмет

5
453

1

2

3

988
29088

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 29088
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 27764
жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
4
5
6
004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1324

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер

9
475

74293

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 46161
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі
001 Жергілікті
деңгейде
кәсіпкерлікті,
ауыл 45326
шаруашылығы
мен
ветеринарияны
дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
835

810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

қаланың) 28132

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық 26932
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Қорғаныс

02

Әскери мұқтаждар

1
122

Аудан (облыстық
аппараты

18283
маңызы

005 Жалпыға
бірдей
әскери
шеңберіндегі іс-шаралар
Төтенше
жағдайлар
ұйымдастыру

2
122

Аудан

(облыстық

1200
23511

бар

қала)

әкімінің 18283

міндетті

атқару 18283

жөнiндегi

маңызы

бар

жұмыстарды 5228
қала)

әкімінің 5228

71

аппараты
006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 280
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 4948
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі ісшаралар
04
1
464
1

2

3

2
464

802

Білім беру

3188312

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

209762

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 209762
бөлімі
4
5
6
040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 209762
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2783776
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 2671988
бөлімі
003 Жалпы білім беру

2596666

006 Балаларға қосымша білім беру

75322

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 111788
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
017 Балалар мен жасөспірімдерге
қосымша білім беру

спорт

Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

9
464

бойынша 111788
194774

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 194774
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 18804
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) 36841
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және
жеткізу
007 Аудандық
(қалалалық)
ауқымдағы
мектеп 2188
олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды
өткiзу

72

015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата- 11621
аналарының
қамқорынсыз
қалған
баланы
(балаларды)
күтіп-ұстауға
қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемі
022 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының 213
қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап
алғаны үшін Қазақстан азаматтарына біржолғы ақша
қаражатын төлеуге арналған төлемдер
023 Әдістемелік жұмыс
25444
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 99663
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
1

2

3

06
1
451

4

5

6

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

239711

Әлеуметтiк қамсыздандыру

42154

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 26782
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

464

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 15372
бөлімі
030 Патронат
тәрбиешілерге
(балаларды) асырап бағу

2
451

26782

берілген

баланы 15372

Әлеуметтiк көмек
160683
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 160683
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
002 Жұмыспен қамту бағдарламасы
43708
004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 9128
беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт
және ветеринар мамандарына отын сатып алуға
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету
007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 42984
мұқтаж
азаматтардың
жекелеген
топтарына
әлеуметтік көмек
010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 695
материалдық қамтамасыз ету

73

017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 21023
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен
қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту
бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтерін ұсыну
023 Жұмыспен
қамту орталықтарының
қызметін 43145
қамтамасыз ету
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 36874
салаларындағы өзге де қызметтер

9
1

2

3
451

4

5

6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 36874
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 26720
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 3064
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу
021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
1116
054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 5974
тапсырысты орналастыру
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
36000

07

Тұрғын үй шаруашылығы

1
810

10000

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі
008 Мемлекеттік
ұйымдастыру

тұрғын

үй

қорын

қаланың) 10000
сақтауды 4000

009 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 6000
жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
Коммуналдық шаруашылық

2
810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

22000
қаланың) 22000

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 5000
істеуі
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026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 5000
коммуналдық
меншігіндегі
жылу
жүйелерін
қолдануды ұйымдастыру
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 12000
жүйелерін дамыту
Елді мекендерді көркейту

3

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 4000

016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

08
1
1

4000

2

3
802

4

Мәдениет саласындағы қызмет

160094

5

6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 160094
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Спорт

2
802

4000
328088

160094
6984

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 6984
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
007 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 3645
спорттық жарыстар өткiзу
008 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 3339
маңызы бар қала) құрама командаларының
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы
Ақпараттық кеңiстiк

3
470

79500

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 18046
саясат және тілдерді дамыту бөлімі
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 16837
қызметтер
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа 1209
да тiлдерін дамыту

802

9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 61454
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
004 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 61454
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi 81510
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

75

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 36618
саясат және тілдерді дамыту бөлімі

470

001 Жергiлiктi деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті 20161
нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін
қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

870

004 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске 15587
асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 44892
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802
1

2

3

4

5

6

001 Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру 17686
және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

584

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 26622
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 141767
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10

1
475

Ауыл шаруашылығы
94679
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 71367
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі
005 Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) 1200
жұмыс істеуін қамтамасыз ету
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 884
жоюды ұйымдастыру

013 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
69283
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 23312
экономиканың нақты секторы бөлімі
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту
23312
Жер қатынастары

6
463

26652

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 26652
қатынастары бөлімі
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 16764
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қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық 8508
маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың,
ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған 20436
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер

9

1

2

1380

3
453

4

5

6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 20436
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 20436
шараларды іске асыру
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 1170
қызметі

11

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

2
810

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

1170

қаланың) 1170

039 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 1170
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы
бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
Көлік және коммуникация

12
1

9

Автомобиль көлігі
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
043 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз
ету
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де
қызметтер
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
046 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала
маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау

102893
98062
98062
98062
4831
4831
4831
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Басқалар

13

15112

Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 283
қорғау

3

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 283
кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария
бөлімі

475

014 Кәсіпкерлік қызметті қолдау

283

Басқалар
14829
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 14829
бөлімі

9
452

012 Ауданның (облыстық маңызы бар
жергілікті атқарушы органының резерві
1

2

3

14
1
452

4

қаланың) 14829

5

6

Борышқа қызмет көрсету

30

Борышқа қызмет көрсету

30

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 30
бөлімі
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 30
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет
көрсету

15
1
452

Трансферттер

422166

Трансферттер

422166

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 422166
бөлімі
038 Субвенциялар
3. Таза бюджеттік кредиттеу

5
01
1

422166
-34053

Бюджеттік кредиттер

34053

Бюджеттік кредиттерді өтеу

34053

Бюджеттік кредиттерді өтеу

34053

Мемлекеттік бюджеттен
кредиттерді өтеу
4. Қаржы
сальдо

активтерімен

берілген
операциялар

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

бюджеттік 34053
бойынша 0
34053

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін -34053
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пайдалану)
Қарыздарды өтеу
Қарыздарды өтеу

16
1
452

34053
34053

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 34053
бөлімі
008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған 34053
бюджет алдындағы борышын өтеу
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 29
қыркүйектегі № 266/81 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 7 қазанда № 6976 болып тіркелді
Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және
Шарбақты ауданының мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы" Заңының 6-бабы 2-3-тармағына, Қазақстан Республикасының 2016
жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 46-бабы 2тармағының 4) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013
жылғы 21 мамырдағы "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы" № 504 қаулысына сәйкес,
Шарбақты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және
Шарбақты ауданының мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың қоса ұсынылған Қағидалары бекітілсін.
2. Осы шешімнің қосымшасына сәйкес Шарбақты аудандық мәслихатының
кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының әлеуметтік-экономикалық дамыту және бюджет мәселелері
жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Шарбақты аудандық мәслихатының сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Л. Маринко
С. Шпехт

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
29 қыркүйегі № 266/81
шешімімен бекітілген

Әлеуметтік
белгілеудің

көмек
және

көрсетудің,
Шарбақты

оның
ауданының

мөлшерлерін
мұқтаж
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азаматтардың
жекелеген
санаттарының
тізбесін
айқындаудың Қағидалары
1. Осы әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және
мұқтаж
азаматтардың
жекелеген
санаттарының
тізбесін
айқындаудың Қағидалары (бұдан
әрі
–
Қағидалар)
Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6бабы 2-3-тармағына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21
мамырдағы "Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың
үлгілік қағидаларын бекіту туралы" № 504 қаулысына сәйкес әзірленді (бұдан
әрі – Үлгілік қағидалар) және әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін
белгілеудің және Шарбақты ауданының мұқтаж азаматтардың жекелеген
санаттарының тізбесін айқындаудың тәртібін белгілейді.
1-тарау. Жалпы ережелер
2. Осы Қағидалары пайдаланылатын негізгі терминдер мен ұғымдар:
1) арнайы комиссия – өмірлік қиын жағдайдың туындауына байланысты
әлеуметтік көмек көрсетуге үміткер адамның (отбасының) өтінішін қарау
бойынша Шарбақты ауданы әкімінің шешімімен құрылатын комиссия;
2) атаулы күндер – жалпы халықтық тарихи, рухани, мәдени маңызы бар
және Қазақстан Республикасы тарихының барысына ықпал еткен оқиғалар;
3) ең төмен күнкөріс деңгейі – Павлодар облысындағы статистикалық
органдар есептейтін мөлшері бойынша ең төмен тұтыну себетінің құнына тең,
бір адамға қажетті ең төмен ақшалай кіріс;
4) мереке күндері – Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік
мереке күндері;
5) отбасының (азаматтың) жан басына шаққандағы орташа табысы –
отбасының жиынтық табысының айына отбасының әрбір мүшесіне келетін
үлесі;
6) өмірлік қиын жағдай – азаматтың тыныс-тіршілігін объективті түрде
бұзатын, ол оны өз бетінше еңсере алмайтын ахуал;
7) уәкілетті орган – "Шарбақты ауданының жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі" мемлекеттік мекемесі;
8) уәкілетті ұйым – "Азаматтарға арналған үкімет "Мемлекеттік
корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамының Павлодар облысы
бойынша филиалының әлеуметтік қамтамасыз ету бойынша Шарбақты
ауданының бөлімі;
9) учаскелік комиссия – әлеуметтік көмек алуға өтініш білдірген
адамдардың (отбасылардың) материалдық жағдайына тексеру жүргізу және
қорытындылар дайындау үшін Шарбақты ауданының ауылдық округтері
әкімдерінің шешімімен құрылатын комиссия;
10) шекті шама – әлеуметтік көмектің бекітілген ең жоғары мөлшері.
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3. Осы Қағидалардың мақсаттары үшін әлеуметтік көмек ретінде
жергілікті атқарушы орган (бұдан әрі – ЖАО) мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарына (бұдан әрі – алушылар) өмірлік қиын жағдай
туындаған жағдайда, сондай-ақ атаулы күндер мен мереке күндеріне ақшалай
немесе заттай нысанда көрсететін көмек түсініледі.
4. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 6 мамырдағы "Ардагерлер
туралы" Заңының 3-бабында (бұдан әрі
– Заң) және Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі "Қазақстан Республикасында
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" Заңының 16-бабында көрсетілген
адамдарға әлеуметтік көмек осы Қағидаларда көзделген тәртіппен көрсетіледі.
5. Ақшалай нысандағы әлеуметтік көмек екінші деңгейдегі банктер немесе
банк операцияларының тиісті түрлеріне лицензиялары бар ұйымдар арқылы
алушының шотына аудару жолымен көрсетіледі.
6. Әлеуметтік көмек бір рет және (немесе) мерзімді (ай сайын, тоқсан
сайын) көрсетіледі.
7. Әлеуметтік көмек көрсету үшін Қазақстан Республикасында атаулы
күндер мен мереке күндерінің тізбесі:
1) 15 ақпан – Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес
әскерлерінің шектеулі контингентінің шығарылған күні;
2) 7 мамыр – Отан қорғаушы күні;
3) 9 мамыр – Жеңіс күні;
4) қыркүйектің екінші жексенбісі – Отбасы күні;
5) 1 қазан – Қарттар күні;
6) 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні.
2-тарау.
Әлеуметтік
көмек
алушылар
санаттарының
тізбесін
айқындау
және
әлеуметтік
көмектің
мөлшерлерін
белгілеу тәртібі
8. Әлеуметтік көмек мына санаттардағы азаматтарға ұсынылады:
1) Ұлы Отан соғысының ардагерлері (бұдан әрі – ҰОС):
1-1) ҰОС қатысушылар, атап айтқанда, ҰОС кезеңінде, сондай-ақ бұрынғы
Кеңестік Социалистік Республикалар Одағын (бұдан әрі – КСРО) қорғау
бойынша басқа да ұрыс операциялары кезiнде майдандағы армия мен флоттың
құрамына кiрген әскери бөлiмдерде, штабтар мен мекемелерде қызмет
өткерген әскери қызметшiлер, ҰОС партизандары мен астыртын әрекет
етушiлерi;
1-2) ҰОС мүгедектері, атап айтқанда ҰОС кезеңінде майданда, ұрыс
қимылдары аудандарында, майдан маңындағы темiржол учаскелерінде,
қорғаныс шептерiнің, әскери-теңiз базалары мен әуеайлақтардың
құрылысжайларында жаралануы, контузия алуы, мертігуі немесе ауруға
шалдығуы салдарынан мүгедек болған майдандағы армия мен флоттың әскери
қызметшiлерi, ҰОС партизандары мен астыртын әрекет етушiлерi, сондай-ақ
жұмысшылар мен қызметшiлер;
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2) басқа мемлекеттердiң аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері,
атап айтқанда:
2-1) оқу жиындарына шақырылған және Ауғанстанға ұрыс қимылдары
жүрiп жатқан кезеңде жiберiлген әскери мiндеттiлер;
2-2) Ауғанстанға ұрыс қимылдары жүрiп жатқан кезеңде осы елге жүк
жеткiзу үшiн жiберiлген автомобиль батальондарының әскери қызметшiлерi;
2-3) бұрынғы КСРО аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк тапсырмалармен
ұшқан ұшу құрамының әскери қызметшiлерi;
2-4) Ауғанстандағы кеңестік әскери контингентке қызмет көрсеткен,
жарақат, контузия алған немесе мертіккен не ұрыс қимылдарын қамтамасыз
етуге қатысқаны үшін бұрынғы КСРО ордендерiмен және медальдарымен
наградталған жұмысшылар мен қызметшiлер;
2-5)
Тәжікстан-Ауғанстан
учаскесінде
Тәуелсіз
Мемлекеттер
Достастығының шекарасын қорғауды күшейту жөніндегі мемлекетаралық
шарттар мен келісімдерге сәйкес міндеттерін орындаған Қазақстан
Республикасының әскери қызметшілері;
2-6) Ирактағы халықаралық бітімгершілік операцияға бітімгерлер ретінде
қатысқан Қазақстан Республикасының әскери қызметшілері;
2-7) Таулы Қарабахтағы этносаралық қақтығысты реттеуге қатысқан
әскери қызметшілер, сондай-ақ бұрынғы КСРО ішкі істер және мемлекеттік
қауіпсіздік органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары;
3) жеңілдіктер бойынша ҰОС ардагерлеріне теңестірілген ардагерлер, атап
айтқанда:
3-1) 1986 – 1987 жылдары Чернобыль атом электр станциясындағы (бұдан
әрі – ЧАЭС) апаттың, азаматтық немесе әскери мақсаттағы объектiлердегi
басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың салдарларын жоюға
қатысқан, сондай-ақ ядролық сынақтарға тiкелей қатысқан адамдар;
3-2) бұрынғы КСРО қорғау, әскери қызметтiң өзге де мiндеттерiн басқа
кезеңдерде атқару кезiнде жаралануы, контузия алуы, мертігуі салдарынан
немесе майданда болуына байланысты, сондай-ақ Ауғанстанда немесе ұрыс
қимылдары жүргiзiлген басқа да мемлекеттерде әскери қызметiн өткеру
кезiнде ауруға шалдығуы салдарынан мүгедек болған әскери қызметшiлер;
3-3) ЧАЭС апаттың және азаматтық немесе әскери мақсаттағы
объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен авариялардың, ядролық
сынақтардың салдарынан мүгедек болған адамдар және мүгедектігі атаанасының бiрiнiң радиациялық сәуле алуымен генетикалық байланысты
олардың балалары;
4) еңбек ардагерлері, атап айтқанда: 4-1) ҰОС жылдарында тылдағы
қажырлы еңбегі мен мінсіз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерімен
және медальдарымен наградталған адамдар;
4-2) 1941 жылғы 22 маусым – 1945 жылғы 9 мамыр аралығында кемiнде
алты ай жұмыс iстеген (қызмет өткерген) және ҰОС жылдарында тылдағы
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қажырлы еңбегi мен мiнсiз әскери қызметі үшін бұрынғы КСРО ордендерiмен
және медальдарымен наградталмаған адамдар;
5) Заңның 8-бабының күші қолданылатын басқа да адамдар, атап айтқанда:
5-1) бейбiт уақытта әскери қызметiн өткеру кезiнде қаза тапқан (қайтыс
болған) әскери қызметшiлердiң отбасылары;
5-2) ҰОС қайтыс болған мүгедегінiң немесе жеңілдіктер бойынша ҰОС
мүгедектеріне теңестiрiлген адамның екiншi рет некеге тұрмаған жұбайы
(зайыбы), сондай-ақ жалпы ауруға шалдығу, жұмыста мертігу және басқа да
себептер (құқыққа қайшы келетiндердi қоспағанда) салдарынан мүгедек деп
танылған, ҰОС қайтыс болған қатысушысының, партизанның, астыртын
әрекет етушiнің, "Ленинградты қорғағаны үшiн" медалiмен немесе
"Қоршаудағы Ленинград тұрғыны" белгiсiмен наградталған азаматтың екінші
рет некеге тұрмаған жұбайы (зайыбы);
5-3) 1988 – 1989 жылдары ЧАЭС апаттың салдарларын жоюға
қатысушылар қатарындағы, қоныс аудару күні құрсақта болған балаларды
қоса алғанда, оқшаулау және көшіру аймақтарынан Қазақстан Республикасына
қоныс аударылған (өз еркімен кеткен) адамдар;
6) ең төмен зейнетақы және жәрдемақы мөлшерін алатын зейнеткерлік
жасқа толған адамдар;
7) мүгедектер, атап айтқанда:
7-1) бірінші топтағы мүгедектер;
7-2) екінші топтағы мүгедектер;
7-3) үшінші топтағы мүгедектер;
7-4) он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балалар;
7-5) кәмелетке толмаған балалары бар үшінші топтағы мүгедектер;
7-6) балалардың церебральді сал ауруымен ауыратын балалары бар
отбасылар;
7-7) гемодиализге мұқтаж бірінші топтағы мүгедектер, он сегіз жасқа
дейінгі мүгедек балалар;
7-8) санаторлық-курорттық емдеуге мұқтаж бірінші топтағы мүгедектер,
он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балалар;
7-9) он сегіз жасқа дейінгі мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған
отбасылар;
8) жетім балалар және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар,
отбасының бір мүшесіне шаққандағы табысы облыс бойынша белгіленген ең
төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын аз қамтамасыз етілген отбасыларынан
шыққан жоғары оқу орындарында оқитын студенттер;
9) аз қамтамасыз етілген азаматтар, атап айтқанда:
9-1) отбасының бір мүшесіне шаққандағы табысы облыс бойынша
белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын, халықты жұмыспен қамту
орталығында жұмыссыз ретінде есепте тұрған, зейнеткерлік алдындағы жаста
жұмыссыздар (жасына қарай зейнетке шығуға дейін екі жыл қалғанда);
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9-2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтамасыз етілген
отбасылар;
9-3) табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен төмен, мектеп жасындағы
балалары бар отбасылар; 9-4) бас бостандығынан айыру орындарынан
босатылған тұлғалар;
9-5) отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы ең төмен күнкөріс
деңгейіне 1,5 еселік ара қатынастан аспайтын жағдайда, бір айға созылған
дертке, жедел араласуды талап ететін дертке байланысты өмірлік қиын
жағдайға тап болған, шұғыл немесе жоспарлы хирургиялық ота жасатқан
азаматтар;
9-6) табиғи зілзаланың немесе өрттің салдарынан (меншігінде бір бірліктен
артық тұрғын үйі (пәтері, үйі) бар азаматтарды қоспағанда) мүлкіне зиян
келтіруіне байланысты өмірлік қиын жағдайға тап болған азаматтар;
9-7) жан басына шаққандағы орташа табысы ең төмен күнкөріс деңгейінен
аспайтын, жасанды тамақтандырылатын 1 жасқа дейінгі емшектегі балалары
бар отбасылар;
9-8) отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы ең төмен күнкөріс
деңгейінен аспайтын, 12 аптаға дейін жүктілігі бойынша есепке қою үшін
аудандық ауруханаға уақтылы жүгінген жүкті әйелдер;
9-9) белгіленген ең төмен күнкөріс деңгейінен аспайтын жан басына
шаққандағы орташа табысы бар отбасылар;
9-10) халықты жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде есепте
тұрған жұмыссыздар;
10) әлеуметтік мағыналы аурулары бар азаматтар, атап айтқанда:
10-1) онкологиялық аурулармен ауыратын адамдар;
10-2) адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған адамдар;
10-3) туберкулездің әртүрлі формаларымен ауыратын адамдар;
10-4) адамның иммун тапшылығы вирусын жұқтырған он сегіз жасқа
дейінгі балалар.
9. Уәкілетті орган табысын есептемей көрсетеді:
1) атаулы күндер мен мерекелік күндерге біржолғы әлеуметтік көмек:
1-1) Ауғанстан Демократиялық Республикасынан Кеңес әскерлерінің
шектеулі контингентінің шығарылған күніне орай осы Қағидалардың 8тармағының 2-1), 2-2), 2-3), 2-4) тармақшаларында көрсетілген санаттарға
уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
1-2) Отан қорғаушы күніне орай осы Қағидалардың 8-тармағының 2-5), 26), 5-1) тармақшаларында көрсетілген санаттарға уәкілетті ұйым ұсынған тізім
негізінде;
1-3) Жеңіс күніне орай осы Қағидалардың 8-тармағының 1), 2-7), 3), 4), 52), 5-3) тармақшаларында көрсетілген санаттарға уәкілетті ұйым ұсынған тізім
негізінде;
1-4) Отбасы күніне орай осы Қағидалардың 8-тармағының 7-9)
тармақшасында көрсетілген санатқа уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
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1-5) Қарттар күніне орай осы Қағидалардың 8-тармағының 6)
тармақшасында көрсетілген санатқа уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
1-6) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай осы
Қағидалардың 8-тармағының 7-1),
7-2),
7-4),
7-5)
тармақшаларында
көрсетілген санаттарға уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
2) біржолғы әлеуметтік көмек:
2-1) осы Қағидалардың 8-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген
санаттарға тұрғын үйге жөндеу жүргізу үшін 150 (жүз елу) айлық есептік
көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК) мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын
куәландыратын құжат, үй иелігі құқығын растайтын құжат, тұрғын үй-тұрмыс
жағдайларын тексеру актісі негізінде;
2-2) осы Қағидалардың 8-тармағының 1), 2), 3), 4), 5) тармақшаларында
көрсетілген санаттарға қатты отын сатып алу үшін 15000 (он бес мың) теңге
мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
2-3) осы Қағидалардың 8-тармағының 7-3) тармақшасында көрсетілген
санатқа 2 (екі) АЕК мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
2-4) осы Қағидалардың 8-тармағының 7-8) тармақшасында көрсетілген
санатқа еріп жүретін адамның (ата-анасының бірі немесе заңды өкілдің) жол
ақысына, тұруына және тамақтануға 40 (қырық) АЕК мөлшерінде – жеке
өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, мүгедектігі туралы анықтама,
оңалтудың жеке бағдарламасы негізінде;
2-5) осы Қағидалардың 8-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген
санатқа (тек қана жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балалар) 5 (бес) АЕК мөлшерінде – қамқоршының жеке есепшотына
"Шарбақты ауданының оқу бөлімі" мемлекеттік мекемесінің тізімі негізінде;
2-6) осы Қағидалардың 8-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген
санатқа (тек қана жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балалар) Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы білім беру
басқармасының "Отбасы үлгісіндегі Шақат балалар үйі" коммуналдық
мемлекеттік мекемесінде тұратын 5 (бес) АЕК мөлшерінде – баланың жеке
есепшотына "Шарбақты ауданының оқу бөлімі" мемлекеттік мекемесінің
тізімі негізінде;
2-7) осы Қағидалардың 8-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген
санатқа ағымдағы жылы мектепті бітіргендерге (тек қана жетім балалар)
100000 (жүз мың) теңге мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын
куәландыратын құжат, орта білімі туралы аттестат және жетім мәртебесін
растайтын құжат бар болған жағдайда, "Шарбақты ауданының оқу бөлімі"
мемлекеттік мекемесінің тізімі негізінде;
2-8) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-2) тармақшасында көрсетілген
санатқа спутниктік-кабельдік теледидарды орнату үшін (тек Ұлттық сандық
телехабар) 13 (он үш) АЕК мөлшерінде – өтініш, жеке басын куәландыратын
құжат, спутниктік-кабельдік теледидарды орнатуды растайтын құжат
негізінде;
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2-9) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-4) тармақшасында көрсетілген
санатқа 10 (он) АЕК мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын куәландыратын
құжат, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғаны туралы
анықтамасы негізінде;
2-10) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-6) тармақшасында көрсетілген
санатқа 60 (алпыс) АЕК мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын
куәландыратын құжат, болған табиғи зілзаланың немесе өрттің фактісін
растайтын құжаттар, жоғалған, бүлінген мүліктің тиесілігін растайтын
құжаттар (жеке меншiк құқығында тиесiлi үшін – жылжымайтын мүлікке
тіркелген құқықтарының жоқтығы (бар болуы) жөніндегі анықтама, құқығын
белгілейтін құжат, жалдау шарты), арнайы комиссияның қорытындысы
негізінде;
2-11) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-10) тармақшасында көрсетілген
санатқа жерлеу үшін 20 (жиырма) АЕК мөлшерінде – жеке өтініші (жақын
туыстарының), жеке басын куәландыратын құжат, қайтыс болған кезде
халықты жұмыспен қамту орталығында есепте тіркелгені туралы анықтама,
азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінен қайтыс болғаны туралы анықтама
немесе қайтыс болғаны туралы куәлігі негізінде;
2-12) осы Қағидалардың 8-тармағының 10-1) тармақшасында көрсетілген
санатқа емделу үшін 15 (он бес) АЕК мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын
куәландыратын құжат, онкологиялық аурудың бар болуын растайтын
дәрігерлік-кеңес беру комиссиясының қорытындысы негізінде;
2-13) осы Қағидалардың 8-тармағының 10-2) тармақшасында көрсетілген
санатқа 15 (он бес) АЕК мөлшерінде – Павлодар облысы әкімдігі Павлодар
облысы денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық ЖИТС-тың
алдын алу және күресу жөніндегі орталығы" коммуналдық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорнымен келісілген Павлодар облысы әкімдігі Павлодар
облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы
"Шарбақты аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
ұсынған тізімі негізінде;
2-14) осы Қағидалардың 8-тармағының 10-3) тармақшасында көрсетілген
санатқа 15 (он бес) АЕК мөлшерінде – Павлодар облысы әкімдігі Павлодар
облысы денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық туберкулезге
қарсы диспансері" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен
келісілген Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау
басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шарбақты аудандық
ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны ұсынған тізімі негізінде;
3) тоқсан сайынғы әлеуметтік көмек:
3-1) осы Қағидалардың 8-тармағының 2-1), 2-2), 2-3), 2-4), 3), 5-3)
тармақшаларында көрсетілген санаттарға сауықтыру үшін 2 (екі) АЕК
мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
4) ай сайынғы әлеуметтік көмек:
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4-1) осы Қағидалардың 8-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген
санаттарға дәрі-дәрмек сатып алу үшін әлеуметтік көмек 3 (үш) АЕК
мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
4-2) осы Қағидалардың 8-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген
санаттарға тұрғын үй-коммуналдық қызметтерге арналған шығындарды өтеуге
әлеуметтік көмек 5 (бес) АЕК мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім
негізінде;
4-3) осы Қағидалардың 8-тармағының 2-1), 2-2), 2-3), 2-4), 3), 5-3)
тармақшаларында
көрсетілген
санаттарға
тұрғын
үй-коммуналдық
қызметтерге арналған шығындарды өтеуге әлеуметтік көмек 2 (екі) АЕК
мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
4-4) осы Қағидалардың 8-тармағының 7-6) тармақшасында көрсетілген
санатқа 3 (үш) АЕК мөлшерінде – уәкілетті ұйым ұсынған тізім негізінде;
4-5) осы Қағидалардың 8-тармағының 7-7) тармақшасында көрсетілген
санатқа 10 (он) АЕК мөлшерінде (жол ақысына) – Павлодар облысы әкімдігі
Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу
құқығындағы "Шарбақты аудандық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік
кәсіпорнымен ұсынған тізімі негізінде;
4-6) осы Қағидалардың 8-тармағының 10-3) тармақшасында көрсетілген
санатқа амбулаториялық-емдеу кезінде тамақтануға және жол ақысына 15 (он
бес) АЕК мөлшерінде – Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы
денсаулық сақтау басқармасының "Павлодар облыстық туберкулезге қарсы
диспансері" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен келісілген
Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шарбақты аудандық ауруханасы"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнымен ұсынған тізімі негізінде;
4-7) осы Қағидалардың 8-тармағының 10-4) тармақшасында көрсетілген
санатқа ең төмен күнкөріс деңгейінің екі еселік мөлшерінде – Павлодар
облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының
"Павлодар облыстық ЖИТС-тың алдын алу және күресу жөніндегі орталығы"
коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнымен келісілген Павлодар
облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының
шаруашылық жүргізу құқығындағы "Шарбақты аудандық ауруханасы"
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнымен ұсынған тізімі негізінде.
10. Уәкілетті орган табысын есептеп көрсетеді:
1) біржолғы әлеуметтік көмек:
1-1) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-9) тармақшасында көрсетілген
санатқа қатты отын сатып алу үшін Шарбақты ауылында тұратын отбасыларға
15000 (он бес мың) теңге мөлшерінде және Шарбақты ауданының басқа елді
мекендерінде тұратындарға 20000 (жиырма мың) теңге мөлшерінде – жеке
өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, тұрғын үй-тұрмыс жағдайларын
тексеру актісі, осы отбасының алдыңғы тоқсанда алған табыстары туралы
мәліметтері негізінде;
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1-2) осы Қағидалардың 8-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген
санатқа жоғары оқу орнында оқу ақысын төлеуге оқудың нақты құны
мөлшерінде әлеуметтік көмек – жеке өтініш, аудан әкімі, жоғарғы оқу
орнының басшысы және студент қол қойған білім беру қызметтерін көрсету
туралы үш жақты шарт, жеке басын куәландыратын құжат, тұрғын үй-тұрмыс
жағдайларын тексеру актісі, орта білім туралы аттестат, сертификат, жұмысқа
қабілетті (жұмыс істейтін) отбасы мүшелерінің еңбекақысы туралы анықтама
және жұмыс істемейтін отбасы мүшелерінің еңбек кітапшаларының
көшірмелері (аз қамтамасыз етілген отбасыларындағы жалпы білім беру
мектептерінің түлектері үшін), ата-анасының қайтыс болғаны туралы куәлігі,
қамқоршы тағайындау туралы құжат негізінде;
1-3) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-1) тармақшасында көрсетілген
санатқа 10 (он) АЕК мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын куәландыратын
құжат, жұмыссыз мәртебесін растайтын құжат, осы отбасының алдыңғы
тоқсанда алған табыстары туралы мәліметтері негізінде;
1-4) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-3) тармақшасында көрсетілген
санатқа "Мектепке жол" акциясы бойынша бір оқушыға 15000 (он бес мың)
теңге мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын куәландыратын құжат,
балалардың туу туралы куәлігі, мектепте оқитындығын растайтын анықтама,
осы отбасының алдыңғы тоқсанда алған табыстары туралы мәліметтері
негізінде;
1-5) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-5) тармақшасында көрсетілген
санатқа жедел араласудан кейін емделуге немесе оңалтуға 15 (он бес) АЕК
мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, Үлгілік
қағидалармен бекітілген нысан бойынша адамның (отбасының) құрамы
туралы мәліметтер, осы отбасының алдыңғы тоқсанда алған табыстары туралы
мәліметтері, тиісті медициналық мекемеден анықтама (бір ай ішінде
жарамды), арнайы комиссияның қорытындысы негізінде;
1-6) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-8) тармақшасында көрсетілген
санатқа 15 (он бес) АЕК мөлшерінде – жеке өтініш, жеке басын
куәландыратын құжат, жүктілігі бойынша есепке қою туралы медициналық
анықтама, Үлгілік қағидалармен бекітілген нысан бойынша адамның
(отбасының) құрамы туралы мәліметтер, осы отбасының алдыңғы тоқсанда
алған табыстары туралы мәліметтері негізінде;
2) ай сайынғы әлеуметтік көмек:
2-1) осы Қағидалардың 8-тармағының 8) тармақшасында көрсетілген
санатқа аудан әкімінің грантымен оқып жатқан студенттерге оқу кезеңінде
тұруына, тамақтануға және тұрғылықты жеріне жол ақысына 6 (алты) АЕК
мөлшерінде – білім беру қызметтерін көрсету туралы үш жақты шарт
негізінде;
2-2) осы Қағидалардың 8-тармағының 9-7) тармақшасында көрсетілген
санатқа балалар тағамын сатып алу үшін 4 (төрт) АЕК мөлшерінде – жеке
өтініш, жеке басын куәландыратын құжат, бала жасанды тамақтандыруда
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болғаны туралы медициналық анықтама, осы отбасының алдыңғы тоқсанда
алған табыстары туралы мәліметтері негізінде.
11. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке
күндеріне әлеуметтік көмектің мөлшері облыстың ЖАО келісімі бойынша
бірыңғай мөлшерде белгіленеді.
Арнайы комиссия әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды
шығарған кезде жергілікті өкілді орган бекіткен азаматтарды мұқтаждар
санатына жатқызу үшін негіздемелер тізбесін басшылыққа алады.
12. Әрбір жекелеген жағдайда көрсетілетін әлеуметтік көмек мөлшерін
аудандық арнайы комиссия айқындайды және оны әлеуметтік көмек көрсету
қажеттілігі туралы қорытындыда көрсетеді.
3-тарау. Әлеуметтік көмек көрсету тәртібі
13. Атаулы күндер мен мереке күндеріне әлеуметтік көмек алушылардан
өтініштер талап етілмей уәкілетті ұйымның не өзге де ұйымдардың ұсынымы
бойынша ЖАО бекітетін тізімі бойынша көрсетіледі.
14. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек алу үшін
өтініш беруші өзінің немесе отбасының атынан уәкілетті органға немесе ауыл,
ауылдық округтің әкіміне өтінішке қоса мынадай құжаттарды:
1) жеке басын куәландыратын құжатты;
2) Үлгілік қағидалармен бекітілген нысан бойынша адамның (отбасының)
құрамы туралы мәліметтерді;
3) адамның (отбасы мүшелерінің) табыстары туралы мәліметтерді;
4) өмірлік қиын жағдайдың туындағанын растайтын актіні және/немесе
құжатты ұсынады.
15. Құжаттар салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларда және көшірмелерде
ұсынылады, содан кейін құжаттардың түпнұсқалары өтініш берушіге
қайтарылады.
16. Өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек көрсетуге
өтініш келіп түскен кезде уәкілетті орган немесе ауыл, ауылдық округтің әкімі
бір жұмыс күні ішінде өтініш берушінің құжаттарын адамның (отбасының)
материалдық жағдайына тексеру жүргізу үшін учаскелік комиссияға жібереді.
17. Учаскелік комиссия құжаттарды алған күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде өтініш берушіге тексеру жүргізеді, оның нәтижелері бойынша Үлгілік
қағидалар бекіткен нысандар бойынша адамның (отбасының) материалдық
жағдайы туралы акті жасайды, адамның (отбасының) әлеуметтік көмекке
мұқтаждығы туралы қорытынды дайындайды және оларды уәкілетті органға
немесе ауыл, ауылдық округ әкіміне жібереді.
Ауыл, ауылдық округ әкімі учаскелік комиссияның актісі мен
қорытындысын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде оларды қоса
берілген құжаттармен уәкілетті органға жібереді.
18. Әлеуметтік көмек көрсету үшін құжаттар жетіспеген жағдайда
уәкілетті орган әлеуметтік көмек көрсетуге ұсынылған құжаттарды қарау үшін
қажетті мәліметтерді тиісті органдардан сұратады.

90

19. Өтініш берушінің қажетті құжаттарды олардың бүлінуіне, жоғалуына
байланысты ұсынуға мүмкіндігі болмаған жағдайда уәкілетті орган тиісті
мәліметтерді қамтитын өзге уәкілетті органдар мен ұйымдардың деректері
негізінде әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім қабылдайды.
20. Уәкілетті орган учаскелік комиссиядан немесе ауыл, ауылдық округ
әкімінен құжаттар келіп түскен күннен бастап бір жұмыс күні ішінде
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес адамның (отбасының) жан
басына шаққандағы орташа табысын есептеуді жүргізеді және құжаттардың
толық пакетін арнайы комиссияның қарауына ұсынады.
21. Арнайы комиссия құжаттар келіп түскен күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі туралы қорытынды шығарады, оң
қорытынды болған кезде әлеуметтік көмектің мөлшерін көрсетеді.
22. Уәкілетті орган өтініш берушінің әлеуметтік көмек алуға қажетті
құжаттарын тіркеген күннен бастап сегіз жұмыс күні ішінде қабылданған
құжаттар мен арнайы комиссияның әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі
туралы қорытындысының негізінде әлеуметтік көмек көрсету не көрсетуден
бас тарту туралы шешім қабылдайды.
Осы Қағидалардың 18, 19-тармақтарында көрсетілген жағдайларда
уәкілетті орган өтініш берушіден немесе ауыл, ауылдық округтің әкімінен
құжаттарды қабылдаған күннен бастап жиырма жұмыс күні ішінде әлеуметтік
көмек көрсету не көрсетуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.
23. Уәкілетті орган шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні
ішінде қабылданған шешім туралы (бас тартқан жағдайда – негіздемесін
көрсете отырып) өтініш берушіні жазбаша хабардар етеді.
24. Әлеуметтік көмек көрсетуден бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған;
2) өтініш беруші адамның (отбасының) материалдық жағдайына тексеру
жүргізуден бас тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан басына шаққандағы орташа табысы
әлеуметтік көмек көрсету үшін жергілікті өкілді органдар белгілеген шектен
артқан жағдайларда жүзеге асырылады.
25. Әлеуметтік көмек ұсынуға шығыстарды қаржыландыру ауданның
бюджетінде көзделген ағымдағы қаржы жылына арналған қаражат шегінде
жүзеге асырылады.
4-тарау. Көрсетілетін әлеуметтік көмекті тоқтату және қайтару үшін
негіздемелер
26. Әлеуметтік көмек:
1) алушы қайтыс болған;
2) алушы тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің шегінен тыс тұрақты тұруға
кеткен;
3) алушыны мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелерге тұруға
жіберген;
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4) алушы ұсынған мәліметтердің дәйексіздігі анықталған жағдайларда
тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу көрсетілген жағдаяттар туындаған айдан бастап
тоқтатылады.
27. Артық төленген сомалар ерікті немесе Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.
5-тарау. Қорытынды ереже
28. Әлеуметтік көмек көрсету мониторингі мен есепке алуды уәкілетті
орган "Е-собес" автоматтандырылған ақпараттық жүйесінің дерекқорын
пайдалана отырып жүргізеді.
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
"29" қыркүйектегі № 266/81
шешіміне қосымша
Шарбақты
аудандық
мәслихатының
кейбір
күші
жойылған
шешімдерінің тізбесі
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы
"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" № 106/37 шешімі (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3696 болып тіркелген,
2014 жылғы 26 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде
жарияланған).
2. Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 18 сәуірдегі "Шарбақты
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37 "Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне толықтырулар енгізу
туралы" № 127/43 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 3770 болып тіркелген, 2014 жылғы 06 мамырда "Әділет"
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
3. Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 14 шілдедегі
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37
"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен
толықтыру енгізу туралы" № 134/46 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3892 болып тіркелген, 2014 жылғы 31
шілдеде аудандық "Трибуна" № 31, "Маралды" № 31 газеттерінде
жарияланған).

92

4. Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37
"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерту енгізу туралы"
№ 142/48 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 4035 болып тіркелген, 2014 жылғы 06 қазанда "Әділет"
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).
5. Шарбақты аудандық мәслихатының 2015 жылғы 22 маусымдағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37
"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" № 217/61 шешімі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4570 болып тіркелген, 2015 жылғы
09 шілдеде аудандық "Трибуна" № 27, "Маралды" № 27 газеттерінде
жарияланған).
6. Шарбақты аудандық мәслихатының 2016 жылғы 04 сәуірдегі "Шарбақты
аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37 "Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы"
№ 6/2 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 5081 болып тіркелген, 2016 жылғы 25 сәуірде "Әділет" ақпараттыққұқықтық жүйесінде жарияланған).
7. Шарбақты аудандық мәслихатының 2016 жылғы 22 маусымдағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы № 106/37
"Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" № 18/6 шешімі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5167 болып тіркелген, 2016 жылғы
21 шілдеде аудандық "Трибуна" № 30, "Маралды" № 30 газеттерінде
жарияланған).
8. Шарбақты аудандық мәслихатының 2017 жылғы 11 қыркүйектегі
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы "Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" № 106/37 шешіміне толықтыру
енгізу туралы" № 87/25 шешімі (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 5627 болып тіркелген, 2017 жылғы 28 қыркүйекте
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).
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9. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 17 мамырдағы
"Шарбақты аудандық мәслихатының 2014 жылғы 15 қаңтардағы "Әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және Шарбақты
ауданындағы мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындаудың Қағидаларын бекіту туралы" № 106/37 шешіміне өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы" № 191/56 шешімі (Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6379 болып тіркелген, 2019 жылғы
30 мамырда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған).
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық әкімдігінің 2020 жылғы 29
қыркүйектегі № 254/3 және Павлодар облысы Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 29 қыркүйектегі № 267/81 бірлескен қаулысы мен
шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде 2020 жылғы 27 қазанда
№ 6993 болып тіркелді
Шарбақты ауданының Шалдай ауылдық округі ауылдарының
шекараларын белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің
108-бабының 5-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және
өзін-өзі
басқару
туралы"
Заңының 6-бабы 1-тармағының
4)
тармақшасына, 31-бабының 2-тармағына, Қазақстан Республикасының 2016
жылғы 6 сәуірдегі "Құқықтық актілер туралы" Заңының 46-бабы 2тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Шарбақты ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ
ЕТЕДІ және Шарбақты аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Осы бірлескен қаулы және шешімнің 1, 2, 3, 4 - қосымшаларына сәйкес
Шарбақты ауданы Шалдай ауылдық округінің Есілбай ауылының алаңы –
5358,0 гектар, Садық-Ащы ауылының алаңы – 312,2 гектар, Шошқалы
ауылының алаңы – 169,1 гектар, Шалдай ауылының алаңы – 982,0 гектар
шекаралары белгіленсін.
2. Бірлескен Шарбақты ауданы әкімдігінің 2010 жылғы 4 тамыздағы №
213/4 қаулысының және Шарбақты аудандық мәслихатының 2010 жылғы 4
тамыздағы № 143/28 шешімінің "Шарбақты ауданының Шалдай ауылдық
округіндегі елді мекендердің шекараларын белгілеу туралы" (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12-13-111 болып
тіркелген, 2010 жылғы 9 қыркүйекте аудандық "Трибуна" газетінде
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
3. Осы бірлескен қаулы және шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты
аудандық мәслихатының заңдылық және әлеуметтік саясат мәселелері
жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы бірлескен қаулы және шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен
кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Шарбақты ауданының әкімі
Шарбақты аудандық мәслихатының сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

А. Абеуов
Л. Маринко
С. Шпехт
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Шарбақты ауданы әкімдігінің
2020 жылғы 29 қыркүйегі №
254/3 мен Шарбақты
аудандық мәслихатының 2020
жылғы 29 қыркүйегі №
267/81 бірлескен қаулысына
мен шешіміне 1-қосымша
Шарбақты ауданы Шалдай ауылдық округінің
Есілбай ауылының схемалық картасы

Шартты белгілер:
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Бірлескен Шарбақты ауданы
әкімдігінің 2020 жылғы 29
қыркүйектегі № 254/3
қаулысына мен Шарбақты
аудандық мәслихатының
2020 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 267/81 шешіміне 2 қосымша
Шарбақты ауданы Шалдай ауылдық округінің
Садық – Ащы ауылының схемалық картасы

Шартты белгілер:
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Бірлескен Шарбақты ауданы
әкімдігінің 2020 жылғы 29
қыркүйектегі № 254/3
қаулысына мен Шарбақты
аудандық мәслихатының 2020
жылғы 29 қыркүйектегі №
267/81 шешіміне 3 - қосымша
Шарбақты ауданы Шалдай ауылдық округінің
Шошқалы ауылының схемалық картасы

Шартты белгілер:
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Бірлескен Шарбақты ауданы
әкімдігінің 2020 жылғы 29
қыркүйектегі № 254/3
қаулысына мен Шарбақты
аудандық мәслихатының 2020
жылғы 29 қыркүйектегі №
267/81 шешіміне 4 - қосымша

Шарбақты ауданы Шалдай ауылдық округінің
Шалдай ауылының схемалық картасы
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Шартты белгілер:
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашадағы № 270/82 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 13 қарашада № 7022 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы "2020
– 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті туралы" №
224/67 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық мәслихаты
ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 23 желтоқсандағы
"2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті туралы" №
224/67 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 6672 болып тіркелген, 2019 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде
электрондық түрде жарияланған) келесі өзгерістер енгізілсін:
1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты аудандық бюджеті
тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 8692401 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 634586 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4168 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9308 мың теңге;
трансферттер түсімі – 8044339 мың теңге;
2) шығындар – 8872797 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 65362 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 99414 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 34052 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 245758 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 245758
мың теңге.";
2) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. Аудандық бюджетте 2020 жылға арналған ауылдық округтердің
бюджеттеріне ағымдағы нысаналы трансферттер келесі мөлшерде ескерілсін:
140784 мың теңге – ағымдағы және күрделі сипаттағы шығындарға;
20059 мың теңге – елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға;
50328 мың теңге – елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыруға;
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25494 мың теңге – елді мекендерді сумен қамтамасыз ету үшін;
358185 мың теңге – ауыл ішіндегі автомобиль жолдарын жөндеу үшін;
2000 мың теңге – мәдениет ұйымдарында басқарушы және негізгі
қызметкерлерге ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыға
қосымша ақы төлеуге;
200 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының
педагогтарына біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге;
10884 мың теңге – мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары
педагогтарының еңбекақысын төлеуге.";
3)
көрсетілген
шешімнің 1-қосымшасы осы
шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының бюджет және ауданның әлеуметтік-экономикалық даму
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шарбақты аудандық мәслихатының сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Л. Маринко
С. Шпехт

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашасы № 270/82 шешіміне
қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 23
желтоқсандағы № 224/67
шешіміне 1-қосымша
2020 жылға арналған аудандық
бюджет (өзгерістермен)
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

Сомасы
(мың
теңге)

Атауы
1 2
1

3 4

5

1. Кірістер

8692401

Салықтық түсімдер

634586

102

01

03
04

05

Табыс салығы

294408

1 Корпоративтік табыс салығы

14662

2 Жеке табыс салығы

279746

Әлеуметтік салық

270579

1 Әлеуметтік салық

270579

Меншікке салынатын салықтар

51918

1 Мүлікке салынатын салықтар

51164

5 Бірыңғай жер салығы

754

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын ішкі 13857
салықтар
2 Акциздер
1491
3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін 9000
түсімдер
4 Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын 3366
алымдар

08

1 2
2
01

Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған 3824
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер
1 Мемлекеттік баж

3824

3 4

5

Салықтық емес түсімдер

4168

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

837

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері
5 Мемлекет меншігіндегі
кірістер
7 Мемлекеттік
сыйақылар

бюджеттен

мүлікті жалға беруден түсетін 743
берілген

кредиттер

9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер
03

27

бойынша 41
26

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 15
мекемелер
ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері
1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 15
мекемелер
ұйымдастыратын
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері

103

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 316
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен
(шығыстар
сметасынан)
қамтылатын
және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

04

1 Мұнай секторы ұйымдарынан және жәбірленушілерге 316
өтемақы қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар
сметасынан)
қамтылатын
және
қаржыландырылатын
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар
Басқа да салықтық емес түсiмдер

3000

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

3000

06

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

3

9308

Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2683

01

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 2683
03
1 2

Жерді және материалдық емес активтерді сату
1 Жерді сату

6625
6263

3 4

5

2 Материалдық емес активтерді сату

362

Трансферттер түсімі

4

Мемлекеттік басқарудың
түсетін трансферттер

02

8044339
жоғары

тұрған

органдарынан 8044339

2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

8044339
Жүктеу

Сомасы
(мың
теңге)

Бағдарлама
Атауы
1
01

2

3

4

5

6

2. Шығындар

8872797

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

863868
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Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын 168455
орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар

1
112

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 23964
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 22330
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

122

1634

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 144491
аппараты
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің 137430
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
2899
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 4162
ағымдағы трансферттер
Қаржылық қызметі

2
452

109292

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 109292
бөлімі
001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 32416
бюджетін орындау және коммуналдық меншігін
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу
739
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 401
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған
байланысты дауларды реттеу
106 Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 167
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті
атқарушы органның төтенше резерві есебінен ісшаралар өткізу

1

2

3

5
453

4
5
6
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 75569
ағымдағы трансферттер
Жоспарлау және статистикалық қызмет
42196
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 42196
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 40996
жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы

105

мемлекеттік
қызметтер

саясатты

іске

асыру

жөніндегі

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
9

1200

Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер
454
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл
шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль
жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылыс
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

543925
44114
44114

499811
32010

500

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 467301
ағымдағы трансферттер
Қорғаныс

02

Әскери мұқтаждар
Аудан (облыстық
аппараты

1
122

15732
маңызы

бар

қала)

11593
әкімінің 11593

005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 11593
іс-шаралар
Төтенше
жағдайлар
ұйымдастыру

2

Аудан (облыстық
аппараты

122

жөнiндегi

маңызы

бар

жұмыстарды 4139
қала)

әкімінің 4139

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 262
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою
1

04

2

3

4

5

6

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, 3877
сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет
органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар
Білім беру
3464677

106

Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

1

225343

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 225343
бөлімі

464

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында 225343
мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға
2

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
3031007
464
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 2898572
бөлімі
003 Жалпы білім беру
2810164
006 Балаларға қосымша білім беру

88408

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 125771
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

017 Балалар мен жас өспірімдерге спорт бойынша 125771
қосымша білім беру
Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 6664

022 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 6664
объектілерін салу және реконструкциялау
Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер

9

Ауданның (облыстық
білім бөлімі

464

маңызы

бар

208327
қаланың) 208327

001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 33920
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
005 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) 31866
мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар
мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және
жеткізу
007 Аудандық
(қалалалық)
ауқымдағы
мектеп 2042
олимпиадаларын және мектептен тыс іс шараларды
өткiзу
1

2

3

4

5

6

015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата- 8819
аналарының
қамқорынсыз
қалған
баланы
(балаларды)
күтіп-ұстауға
қамқоршыларға
(қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемі

107

023 Әдістемелік жұмыс

25767

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 55724
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 50189
ағымдағы трансферттер
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру
Әлеуметтiк қамсыздандыру

06
1
451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 76773
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

464

Әлеуметтiк көмек
451

76773

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім 11756
бөлімі
030 Патронат
тәрбиешілерге
(балаларды) асырап бағу

2

419960
88529

берілген

баланы 11756
265773

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 265773
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
002 Жұмыспен қамту бағдарламасы

150167

004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім 9128
беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт
және ветеринар мамандарына отын сатып алуға
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету

1

2

3

007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 46706
мұқтаж
азаматтардың
жекелеген
топтарына
әлеуметтік көмек
010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 491
материалдық қамтамасыз ету
4
5
6
017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 20269
мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен
қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту
бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл
маманының қызметтерін ұсыну
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023 Жұмыспен
қамту
қамтамасыз ету

орталықтарының

қызметін 39012

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету 65658
салаларындағы өзге де қызметтер

9
451

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 65658
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 29324
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске
асыру
жөніндегі
қызметтер
011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік 1864
төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша
қызметтерге ақы төлеу
050 Қазақстан
Республикасында
мүгедектердің 11791
құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру
сапасын жақсарту
054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 15949
тапсырысты орналастыру
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 6730
ағымдағы трансферттер
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық
2039118

07

Тұрғынүй шаруашылығы

1
451

1

2

Ауданның (облыстық
жұмыспен
қамту
бағдарламалар бөлімі

451864
маңызы
және

бар

қаланың) 49320
әлеуметтік

070 Қазақстан
Республикасында
төтенше
жағдай
режимінде
коммуналдық
қызметтерге
ақы
төлеу бойынша халықтың төлемдерін өтеу
810
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
экономиканың нақты секторы бөлімі
008 Мемлекеттік
тұрғын
үй
қорын
сақтауды
ұйымдастыру
3
4
5

49320

402544
2644
6

009 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін 5100
жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау
090 Нәтижелі

жұмыспен

қамтуды

және

жаппай 394800
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кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға
арналған
"Еңбек"
мемлекеттік
бағдарламасы
шеңберінде қызметтік тұрғын үй, инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды сатып алу
Коммуналдық шаруашылық

2

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

1585468
қаланың) 1585468

012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс 16621
істеуі
026 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 3000
коммуналдық
меншігіндегі
жылу
жүйелерін
қолдануды ұйымдастыру
028 Коммуналдық шаруашылығын дамыту

43194

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру 1522653
жүйелерін дамыту
Елді мекендерді көркейту

3

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

1786
қаланың) 1786

016 Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

08

Мәдениет саласындағы қызмет

1

1786
628173
175170

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 175170
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Спорт

2

175170
192263

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 3223
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

007 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) деңгейде 1223
спорттық жарыстар өткiзу
008 Әр түрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық 2000
маңызы бар қала) құрама командаларының
мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы
1

2

3
810

4

5
Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

6
қаланың) 189040

110

014 Cпорт объектілерін дамыту
3

189040

Ақпараттық кеңiстiк
470
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі
саясат және тілдерді дамыту бөлімі
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі
қызметтер
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да
тiлдерін дамыту
802
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі
004 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

80439
8410
7270
1140
72029
72029

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi 180301
ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер

9

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 45976
саясат және тілдерді дамыту бөлімі

470

001 Жергiлiктi деңгейде
ақпарат,
мемлекеттілікті 24655
нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизімін
қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
308
004 Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске 21013
асыру
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 134325
мәдениет, дене шынықтыру және спорт бөлімі

802

001 Жергілікті деңгейде мәдениет, дене шынықтыру 20569
және спорт саласында мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 109773
мен ұйымдардың күрделі шығыстары
113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 3983
ағымдағы трансферттер
1

2

3

4

5

6

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 90007
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10

Ауыл шаруашылығы

1
454

Ауданның

(облыстық

27531
маңызы

бар

қаланың) 27531
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кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі
010 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу
Жер қатынастары

6

27531
43897

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер 43897
қатынастары бөлімі

463

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер 22253
қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық 21144
маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың,
ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру
007 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
500
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған 18579
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер

9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 18579
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

453

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 18579
шараларды іске асыру
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 1092
қызметі
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
1092

11
2

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 1092

039 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың 1092
кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы
бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық
елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
12
1 2

3

1
810

4

Көлік және коммуникация
5

821092
6

Автомобиль көлігі

818223

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

қаланың) 818223

043 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 78786
ету
044 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және 5068
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елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа
жөндеу
051 Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске 734369
асыру
Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де 2869
қызметтер

9

Ауданның (облыстық маңызы бар
экономиканың нақты секторы бөлімі

810

қаланың) 2869

046 Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала 2869
маңындағы және аудан ішілік қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
Басқалар

13
9

14

Басқалар
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы
бөлімі
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)
жергілікті атқарушы органының резерві
464
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім
бөлімі
077 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
Борышқа қызмет көрсету
Борышқа қызмет көрсету

1

95423
26016
26016
69407
69407

41
41

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 41
бөлімі

452

013 Жергілікті
атқарушы
органдардың
облыстық 41
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет
көрсету
Трансферттер
433614

15
1
1

95423

2

3
452

4

Трансферттер

433614

5

6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы 433614
бөлімі
006 Пайдаланылмаған
(толық
пайдаланылмаған) 9
нысаналы трансферттерді қайтару

113

024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған 35309
бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
038 Субвенциялар

398153

054 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан 143
берілетін
нысаналы
трансферт
есебінен
республикалық
бюджеттен
бөлінген
пайдаланылмаған
(түгел
пайдаланылмаған)
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару
3. Таза бюджеттік кредиттеу

65362

Бюджеттік кредиттер

99414

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше 99414
қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және
жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

10

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған 99414
ортаны қорғау және жер қатынастары саласындағы
басқа да қызметтер

9

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 99414
экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі

453

006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 99414
асыру үшін бюджеттік кредиттер
5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

34052

Бюджеттік кредиттерді өтеу

34052

Бюджеттік кредиттерді өтеу
34052
Мемлекеттік
бюджеттен
берілген
бюджеттік 34052
кредиттерді өтеу
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0

01
1

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

-245758

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 245758
пайдалану)
7
01
2
1

2

3

4
03

Қарыздар түсімдері

235027

Мемлекеттік ішкі қарыздар

235027

Қарыз алу келісім-шарттары

235027

5
6
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 235027
жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар
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Қарыздарды өтеу

16
1

8

Қарыздарды өтеу
452
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы
бөлімі
008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған
бюджет алдындағы борышын өтеу
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

01
1
01

34052
34052
34052
34052
44783

Бюджет қаражаты қалдықтары

44783

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

44783

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

44783

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

44783
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Павлодар облысы Шарбақты аудандық мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашадағы № 271/82 шешімі. Павлодар облысының Әділет департаментінде
2020 жылғы 16 қарашада № 7029 болып тіркелді
Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы "2020
– 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауданының ауылдық округтерінің
бюджеті туралы" № 227/68 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 106-бабы 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23
қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін–өзі басқару туралы" Заңының 6-бабы 1-тармағының 1)
тармақшасына сәйкес, Шарбақты аудандық мәслихаты
ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Шарбақты аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы
"2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауданының ауылдық округтерінің
бюджеті туралы" № 227/68 шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6693 болып тіркелген, 2020 жылғы 8
қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
эталондық бақылау банкінде электрондық түрде жарияланған) келесі
өзгерістер енгізілсін:
1) көрсетілген шешімнің 1-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"1. 2020 – 2022 жылдарға арналған Александровка ауылдық округінің
бюджеті тиісінше 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 115425 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6797 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 6365 мың теңге;
трансферттер түсімі – 102263 мың теңге;
2) шығындар – 115425 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
2) көрсетілген шешімнің 2-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"2. 2020 – 2022 жылдарға арналған Галкино ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 4, 5 және 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға келесі
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 50464 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2680 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 151 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1608 мың теңге;

116

трансферттер түсімі – 46025 мың теңге;
2) шығындар – 50464 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
3) көрсетілген шешімнің 3-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"3. 2020 – 2022 жылдарға арналған Жылы-Бұлақ ауылдық округінің
бюджеті тиісінше 7, 8 және 9-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 177661 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3284 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 1526 мың теңге;
трансферттер түсімі – 172851 мың теңге;
2) шығындар – 177661 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
4) көрсетілген шешімнің 4-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"4. 2020 – 2022 жылдарға арналған Орловка ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 121932 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1572 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 263 мың теңге;
трансферттер түсімі – 120097 мың теңге;
2) шығындар – 121932 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
5) көрсетілген шешімнің 5-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"5. 2020 – 2022 жылдарға арналған Сосновка ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 13, 14 және 15-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 56625 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1270 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 3212 мың теңге;
трансферттер түсімі – 52143 мың теңге;
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2) шығындар – 56625 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
6) көрсетілген шешімнің 6-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"6. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шалдай ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 45265 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2499 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 291 мың теңге;
трансферттер түсімі – 42475 мың теңге;
2) шығындар – 45265 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – нөлге тең;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – нөлге
тең.";
7) көрсетілген шешімнің 7-тармағы жаңа редакцияда жазылсын:
"7. 2020 – 2022 жылдарға арналған Шарбақты ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 19, 20 және 21-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2020 жылға
келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 438264 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 21502 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2246 мың теңге;
трансферттер түсімі – 414516 мың теңге;
2) шығындар – 449151 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – нөлге тең;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – нөлге тең;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 10887 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 10887
мың теңге.";
8) көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19-қосымшалары осы
шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Шарбақты аудандық
мәслихатының бюджет және ауданның әлеуметтік-экономикалық даму
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссиясына жүктелсін.
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3. Осы шешім 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Шарбақты аудандық мәслихатының сессия төрағасы
Шарбақты аудандық мәслихатының хатшысы

Л. Маринко
С. Шпехт

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашасы № 271/82 шешіміне
1-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 27
желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 1-қосымша
2020 жылға арналған Александровка ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы (мың теңге)

Сыныбы
Кіші сыныбы
1 2
1
01
04

Атауы
3 4
1. Кірістер

115425

Салықтық түсімдер

6797

Табыс салығы

3723

2 Жеке табыс салығы

3723

Меншікке салынатын салықтар
1 Мүлікке салынатын салықтар

3074
46

3 Жер салығы

166

4 Көлік құралдарына салынатын салық

2862

Салықтық емес түсiмдер

2
01

5

6365

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
342
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 342
түсетін кірістер

119

Басқа да салықтық емес түсiмдер

06

6023

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер
Трансферттер түсімі

4

6023
102263

Мемлекеттік
басқарудың
жоғары
органдарынан түсетін трансферттер

02

тұрған 102263

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) 102263
бюджетінен трансферттер

Функционалдық топ
Кіші функция

Сомасы (мың
теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

5

6

2. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

115425
35840

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа
органдар
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

35840

01
1

4

Бiлiм беру

04

35840
35370

470
2699

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 2699
беру

2
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2699
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 2699
мектепке дейін тегін алып баруды және одан
алып қайтуды ұйымдастыру

06

Әлеуметтiк
көмек
қамсыздандыру

және

әлеуметтiк 7195

120

Әлеуметтiк көмек

2

7195

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 7195
округ әкімінің аппараты

124

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек 7195
көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Елді-мекендерді көркейту

07
3

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 18556
округ әкімінің аппараты

124

1 2 3
12
1
124

18556
18556

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

11161

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2000

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

5395

4

5
Көлiк және коммуникация

6
4500

Автомобиль көлiгi

4500

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4500
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 3500
кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 1000
кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу

13
9
124

Басқалар

46635

Басқалар

46635

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 46635
округ әкімінің аппараты
057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық 46635
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске
асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 0
сальдо
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
6.

Бюджет

тапшылығын

0

қаржыландыру 0
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(профицитін пайдалану)

Жүктеу
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
10 қарашадағы № 271/82
шешіміне 2-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 4-қосымша

2020 жылға арналған Галкино ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2
1
01

3 4
1. Кірістер
Салықтық түсімдер

2680

Табыс салығы

76

2 Жеке табыс салығы
04

2
01

5
50464

Меншікке салынатын салықтар

76
2604

1 Мүлікке салынатын салықтар

46

3 Жер салығы
4 Көлік құралдарына салынатын салық

158
2400

Салықтық емес түсiмдер

151

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

112

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 112
кірістер
06
3

Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

39
39
1608

(мың

122

Мемлекеттік
мүлікті сату

мекемелерге

бекітілген

мемлекеттік 1608

1 Мемлекеттік
мүлікті сату

мекемелерге

бекітілген

мемлекеттік 1608

01

Трансферттер түсімі

4

1 2 3 4
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан
түсетін трансферттер
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджетінен трансферттер

46025
5
46025
46025
Жүктеу

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Сомасы (мың
теңге)

Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01
1
124

4

5

6

2. Шығындар

50464

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
30262
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 30262
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 30262
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 29738
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
524

04
2
124

Бiлiм беру

1286

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

1286

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1286
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 1286
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

2437

123

Әлеуметтiк көмек

2
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2437
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 2437
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
11229

07

Коммуналдық шаруашылық

2
124

Елді-мекендерді көркейту

3
124
2 3

12
1
124

4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249
округ әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1

2437

4249
6980

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 6980
округ әкімінің аппараты
4
5
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6
5074

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1500

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

406

Көлiк және коммуникация

5250

Автомобиль көлiгi

5250

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 5250
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 4500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 750
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 0
сальдо
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
0
6.
Бюджет
тапшылығын
қаржыландыру 0
(профицитін пайдалану)

124

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020
жылғы 10 қарашадағы №
271/82 шешіміне 3қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019
жылғы 27 желтоқсандағы
№ 227/68 шешіміне 7қосымша
2020 жылға арналған Жылы-Бұлақ ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2
1
01

3 4
1. Кірістер
Салықтық түсімдер

177661
3284

Табыс салығы

125

1 Жеке табыс салығы
04

2
01

5

Меншікке салынатын салықтар

125
3159

1 Мүлікке салынатын салықтар

78

3 Жер салығы

150

4 Көлік құралдарына салынатын салық
Салықтық емес түсiмдер

2931
1526

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

220

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 220
кірістер
06

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1306

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

1306

(мың

125

Трансферттер түсімі

4

172851

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 172851
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 172851

Функционалдық топ
Кіші функция

Сомасы
(мың теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01

4

5

6

2. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

177661
32635

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 32635
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 32635
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 32061
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
574
Бiлiм беру

04
2

17196

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру
17196
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 17196
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 17196
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру

06
2
124

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1787

Әлеуметтiк көмек

1787

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1787
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету

1787

126

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

07
2

Коммуналдық шаруашылық
4249
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249
округ әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
4249
Елді-мекендерді көркейту

3

2 3

12
1
124

7283

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 7283
округ әкімінің аппараты

124
1

11532

4

5

6

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

2556

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

2927

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

1800

Көлiк және коммуникациям

114511

Автомобиль көлiгi

114511

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 114511
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 3998
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 110513
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
10 қарашадағы № 271/82
шешіміне 4-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68

127

шешіміне 10-қосымша

2020 жылға арналған Орловка ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

(мың

Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2

3 4
1. Кірістер

1
01

Салықтық түсімдер

1572

Табыс салығы

378

2 Жеке табыс салығы
04

2
06
4

5
121932

Меншікке салынатын салықтар

378
1194

1 Мүлікке салынатын салықтар
3 Жер салығы

18
76

4 Көлік құралдарына салынатын салық

1100

Салықтық емес түсiмдер

263

Басқа да салықтық емес түсiмдер

263

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

263

Трансферттер түсімі
120097
02
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 120097
түсетін трансферттер
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) 120097
бюджетінен трансферттер

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы

Сомасы
(мың
теңге)

128

1

2 3

4

01

5

6

2. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

121932
24607

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 24607
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 24607
округ әкімінің аппараты

124

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 24157
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
06
2

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1221

Әлеуметтiк көмек

1221

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1221
округ әкімінің аппараты

124

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Елді-мекендерді көркейту

07
3

1221
5375
5375

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 5375
округ әкімінің аппараты

124

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1441

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

3934

Көлiк және коммуникация

12
1

450

500

Автомобиль көлiгi
500
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 500
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

13
1 2 3
9
124

4

Басқалар
5

90229
6

Басқалар

90229

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 90229
округ әкімінің аппараты

129

057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 90229
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)
0
6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы
10 қарашадағы № 271/82
шешіміне 5-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы
27 желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 13-қосымша

2020 жылға арналған Сосновка ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2
1
04

2

3 4

5

1. Кірістер

56625

Салықтық түсімдер

1270

Меншікке салынатын салықтар

1270

1 Мүлікке салынатын салықтар

70

3 Жер салығы

100

4 Көлік құралдарына салынатын салық

1100

Салықтық емес түсiмдер

3212

(мың

130

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

01

1945

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 1945
кірістер
06
Басқа да салықтық емес түсiмдер
1267
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

1267

Трансферттер түсімі

4

52143

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 52143
түсетін трансферттер

02

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 52143
Жүктеу

Функционалдық топ

Атауы

Кіші функция
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
1

2 3

01

4

Атауы
5

6

2. Шығындар

56625

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

42464

Мемлекеттiк
басқарудың
жалпы
функцияларын 42464
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 42464
әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 35400
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

04
2
124

7064

Бiлiм беру

434

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

434

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 434
әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке 434
дейін тегін алып баруды және одан алып қайтуды
ұйымдастыру

06

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

1791

131

Әлеуметтiк көмек

2
124

1791

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 1791
әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

07

Коммуналдық шаруашылық

2
124

4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 4249
әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3
124
1

2 3

12
1
124

1791
7919

4249
3670

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 3670
әкімінің аппараты
4
5
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6
2020

009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

860

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

790

Көлiк және коммуникация

4017

Автомобиль көлiгi

4017

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 4017
әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 3109
ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс
істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 908
ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және
орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0

5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашадағы № 271/82

132

шешіміне 6-қосымша

Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 27
желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 16-қосымша
2020 жылға арналған Шалдай ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

Сыныбы
Кіші сыныбы
1 2
1
01

Атауы
3 4
1. Кірістер

45265

Салықтық түсімдер

2499

Табыс салығы

382

2 Жеке табыс салығы
04

2
01

5

Меншікке салынатын салықтар

382
2117

1 Мүлікке салынатын салықтар

24

3 Жер салығы
4 Көлік құралдарына салынатын салық

103
1990

Салықтық емес түсiмдер

291

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

117

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 117
кірістер
06

Басқа да салықтық емес түсiмдер
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер
Трансферттер түсімі

4
02

174
174
42475

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 42475
түсетін трансферттер

(мың

133

3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 42475

Функционалдық топ
Кіші функция

Сомасы
(мың теңге)

Бюджеттік бағдарлама әкімшісі
Бағдарлама
Атауы
1

2 3

01

4

5

6

2. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

45265
29104

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 29104
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 29104
округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 28533
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

04
2
124

571
1793
1793

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 1793
округ әкімінің аппараты
005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 1793
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

06
2

2502

Әлеуметтiк көмек
2502
124
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2502
округ әкімінің аппараты
003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 2502

07
2
124

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

9192

Коммуналдық шаруашылық

4249

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4249

134

округ әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3
124
1

2 3

12
1
124

4249
4943

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 4943
округ әкімінің аппараты
4
5
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

6
4295

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

648

Көлiк және коммуникация

2674

Автомобиль көлiгi

2674

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 2674
округ әкімінің аппараты
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 2174
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 500
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарын күрделі және орташа жөндеу
3. Таза бюджеттік кредиттеу
0
4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
5. Бюджет тапшылығы (профициті)

0

6. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 0
пайдалану)
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 10
қарашадағы № 271/82
шешіміне 7-қосымша
Шарбақты аудандық
мәслихатының 2019 жылғы 27
желтоқсандағы № 227/68
шешіміне 19-қосымша
2020 жылға арналған Шарбақты ауылдық
округінің бюджеті (өзгерістермен)
Санаты

Сомасы
теңге)

(мың

135

Сыныбы
Кіші сыныбы
Атауы
1 2

3 4

1
01

5

1. Кірістер

438264

Салықтық түсімдер

21502

Табыс салығы

16392

2 Жеке табыс салығы
04
Меншікке салынатын салықтар

2
01

16392
5110

1 Мүлікке салынатын салықтар

200

3 Жер салығы

810

4 Көлік құралдарына салынатын салық

4100

Салықтық емес түсiмдер
Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2246
2246

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 2246
кірістер
Трансферттер түсімі

4
02

414516

Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан 414516
түсетін трансферттер
3 Аудандардың (облыстық
бюджетінен трансферттер

маңызы

бар

қаланың) 414516

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Сомасы
(мың
теңге)

Бағдарлама
Атауы
1

2

3

01

4

5
2. Шығындар

6
449151

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

63426

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 63426
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

1
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 63426

136

округ әкімінің аппараты
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 63206
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
022 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру
Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту

04
1

220
145142
114512

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 114512
округ әкімінің аппараты

124

004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және 114512
мектепке
дейінгі
тәрбиелеу
және
оқыту
ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді
ұйымдастыру
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 30630

2

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 30630
округ әкімінің аппараты

124

005 Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі 30630
мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып
қайтуды ұйымдастыру
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 10793

06

Әлеуметтiк көмек

2

10793

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 10793
округ әкімінің аппараты

124

003 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 10793
07
1

2
2

3
124

4

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

66850

5
Коммуналдық шаруашылық

6
9298

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 9298
округ әкімінің аппараты
014 Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру
Елді-мекендерді көркейту

3
124

08

9298
57552

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 57552
округ әкімінің аппараты
008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

29585

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

27967

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

25732

137

Мәдениет саласындағы қызмет

1

25732

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 25732
округ әкімінің аппараты

124

006 Жергілікті
қолдау

деңгейде

мәдени-демалыс

Көлiк және коммуникация
Автомобиль көлiгi

12
1

жұмысын 25732
33722
33722

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 33722
округ әкімінің аппараты

124

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, 33722
кенттерде,
ауылдық
округтерде
автомобиль
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету
13
9

Басқалар

103486

Басқалар

103486

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 103486
округ әкімінің аппараты

124

057 "Ауыл-Ел бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді 103486
мекендердегі
әлеуметтік
және
инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру
3. Таза бюджеттік кредиттеу

0

4. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 0
сальдо
5. Бюджет тапшылығы (профициті)
6.
Бюджет
тапшылығын
(профицитін пайдалану)
1
8

2

3

4

01
1
01

-10887
қаржыландыру 10887

5
6
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 10887
Бюджет қаражаты қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

10887

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 10887

