Халықпен кездесу

Глава государства провел заседание
межведомственной комиссии по
вопросам противодействия незаконной
концентрации экономических ресурсов

Обращаясь к участникам мероприятия, Касым-Жомарт
Токаев отметил, что народ принял на референдуме
поправки в Конституцию, и они вступили в законную
силу. Тем самым граждане поддержали строительство
Нового, Справедливого Казахстана.

– Референдум открыл возможности для продолжения
масштабных преобразований. Мы должны оправдать
доверие и ожидания народа. Необходимо строить
общество с равными возможностями для всех. Наши
граждане по праву должны пользоваться благами
экономического роста. Богатства нашего государства
принадлежат не определенным личностям, а всему
народу. Поэтому нашей приоритетной задачей
является повышение благосостояние всего населения,
– сказал Президент.
Глава государства считает необходимым навести
порядок в экономике и выстроить понятные и честные
правила игры. По его словам, в экономической
сфере накопилось очень много системных проблем и
перекосов.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в Новом
Казахстане главным принципом развития экономики
должно стать справедливое распределение доходов и
рост уровня жизни граждан.
– Буквально на днях моим указом учреждена
комиссия по вопросам противодействия незаконной
концентрации
экономических
ресурсов.
Ее
деятельность будет направлена на возврат в страну
незаконно выведенных финансовых средств. Работа
комиссии всегда будет в фокусе повышенного
общественного внимания. Люди ждут от нас реальных
результатов, а не пустых обещаний, – заявил
Президент.
– Все действия должны полностью соответствовать

«Әкімдердің халықпен кездесулерін өткізу туралы»
Қазақстан Республикасы Президентінің 2022-жылғы
3-наурыздағы
№826
жарлығын
жүзеге
асыру
мақсатында Ақмола облысының әкімі Маржықпаев
Ермек Боранбайұлы 8-маусым күні аудандық мәдениет
үйінің ғимаратында Егіндікөл халқымен кездесу өткізді.
Сөз бастаған Ермек Боранбайұлы жалпы облыс
бойынша, соның ішінде Егіндікөл ауданы бойынша
ақпарат берді. Сөз кезегін алған аудан тұрғындары

бүгінгі таңда өзекті болып тұрған мәселелерді
көтеріп, сұрақтарын ортаға салды. «Ең бастысы –
ауыз су тапшылығы»,-деген халықтың сұраныстары
алдағы уақытта өз шешімін табатындығы айтылды.
Кездесуден соң аудан тұрғындары облыс әкімінің жеке
қабылдауына барып, өз ұсыныстары мен тілектерін
айтты. Осындай кездесулер жиі болып тұрса екен деп
тілек білдірді аудан тұрғындары.
А.Балшых

всем правовым нормам и основываться на строгом
и неукоснительном следовании закону. Прокуратура
как надзорный орган обязана обеспечить безупречное
юридическое качество всех применяемых процедур.
В данном вопросе у нас нет права на ошибки и
некомпетентные шаги, – убежден Глава государства.
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев призвал
межведомственную комиссию работать на результат и
проявлять активность.
–
Поставленные
перед
комиссией
задачи
предполагают
вполне
конкретный
и
измеримый результат, – подчеркнул Президент.
По словам Главы государства, необходимо понимать,
что для возврата капитала, незаконно выведенного из
страны, потребуется определенное время, связанное с
соблюдением всех юридических процедур.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что главной

целью является не количество переданных в суд
уголовных дел, а реальное оздоровление экономики.
Президент поручил системно информировать
общественность и граждан о работе комиссии.
– Перед нами поставлены ясные цели. Вернуть
незаконно выведенные активы и восстановить
справедливость. Сейчас самое главное – правильно
организовать эту работу. Полагаю, что члены Комиссии
с честью выполнят эту важную миссию. Администрация
Президента будет держать данный вопрос на контроле,
– заключил Глава государства.
На заседании с докладами также выступили Премьерминистр Алихан Смаилов и Генеральный прокурор
Берик Асылов.
Официальный сайт
Президента Республики Казахстан
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Алтын астық
Егіндікөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 06 маусымдағы
№ 7С20-2 «Егіндікөл аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2
«2022 – 2024 жылдарға арналған аудандық
бюджет туралы» шешіміне өзгерістер
енгізу туралы»
шешімі

Решение
Егиндыкольского районного маслихата от 06 июня 2022 года № 7С20-2
«О внесении изменений в решение Егиндыкольского районного маслихата
от 23 декабря 2021 года № 7С13-2
«О районном бюджете на 2022-2024 годы»

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының 4-тармағына, «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
Қазақстан Республикасы Заңының
6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Егіндікөл аудандық мәслихатының «2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет
туралы» 2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 26271 тіркелген) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«1. 2022 – 2024 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға сәйкес,
оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 992 211,2 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 286 950,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 377,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 699 883,8 мың теңге;
2) шығындар – 1 984 743,2 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – -1 782,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 9 190,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 972,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 36 785,0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 36 785,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -27 535,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) –
27 535,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 9 189,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 10 972,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 29 318,0 мың теңге.»;
3-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
«3. 2022 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен ауыл және ауылдық
округтердің бюджеттеріне берілетін 156 529,0 мың теңге сомасындағы субвенция көлемінің
қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан,
подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Егиндыкольский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата
«О районном
бюджете на 2022-2024 годы» от 23 декабря 2021 года № 7С13-2 (зарегистрировано в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов № 26271) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2022-2024 годы, согласно приложениям 1, 2, 3
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 992 211,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 286 950,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 377,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 699 883,8 тысяч тенге;
2) затраты – 1 984 743,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 782,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9 190,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 972,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 785,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 36 785,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 535,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
27 535,0 тысяч тенге:
поступление займов – 9 189,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 972,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29 318,0 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Учесть, что в районном бюджете на 2022 год предусмотрены объемы субвенций,
передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов, в сумме 156 529,0
тысячи тенге, в том числе:

Абай ауылы

14 253,0 мың теңге;

село Абай

14 253,0

тысяч тенге;

Спиридоновка ауылы
Бауман ауылы

20 613,0 мың теңге;
20 793,0 мың теңге;
9 808,0 мың теңге;

село Спиридоновка

20 613,0

тысяч тенге;

село Бауманское

20 793,0

тысяч тенге;

село Буревестник

9 808,0

тысяч тенге;

село Егиндыколь
село Коржинколь

34 622,0
11 660,0

тысяч тенге;
тысячи тенге;

Алакольский сельский округ

15 941,0

тысячи тенге;

Узынкольский сельский округ

14 533,0

тысячи тенге;

Жалманкулакский сельский округ

14 306,0

тысяч тенге.»;

Буревестник ауылы

34 622,0 мың теңге;
11 660,0 мың теңге;
15 941,0 мың теңге;

Егіндікөл ауылы
Қоржынкөл ауылы
Алакөл ауылдық округі

14 533,0 мың теңге;
14 306,0 мың теңге.»;

Ұзынкөл ауылдық округі
Жалманқұлақ ауылдық округі

көрсетілген шешімнің 1, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жаңа
редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Егіндікөл аудандық
мәслихатының хатшысы

					

приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложений
1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.

Б. Абилов

Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата

Б. Абилов
Приложение 1
к решению Егиндыкольского
районного маслихата от 06 июня 2022 года № 7С20-2

Егіндікөл аудандық мәслихатының
2022 жылғы 06 маусымдағы № 7С20-2
шешіміне 1 қосымша

Приложение 1
к решению Егиндыкольского
районного маслихата от 23 декабря 2021 года №7С13-2

Егіндікөл аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2
шешіміне 1 қосымша
2022 жылға арналған аудандық бюджет

Районный бюджет на 2022 год
Категория
Класс

Санаты
Сыныбы

Сома,

Кіші сыныбы

теңге

мың

1

Салықтық түсімдер
01

Табыс салығы
2 Жеке табыс салығы

03

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi
салықтар
2 Акциздер
3

Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн
түсiмдер

4

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын
алымдар
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған
уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар
құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

1 Мемлекеттік баж
2
01

06
4
02

3 312,0
3 312,0

Трансферттер түсімі

1 699 883,8

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн
трансферттер

1 699 883,8

2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер

1 699 883,8

393,0
32 898,0
2 678,0

57 001,4

5 377,0

Доходы от государственной собственности

2 065,0

7

Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета
Прочие неналоговые поступления

1 Прочие неналоговые поступления
02

35 969,0

57 001,4

Доходы от аренды имущества, находящегося в
5
государственной собственности

4

21 784,0

Неналоговые поступления
01

06

21 784,0

1 Государственная пошлина
2

10,0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

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

08

2 055,0

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер

Поступления за использование природных и других
ресурсов

Сборы за ведение предпринимательской и
4
профессиональной деятельности

57 001,4
2 065,0

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3

57 001,4

2 119,0
170 077,0

Hалоги на собственность

2 Акцизы

2 678,0

2 119,0

1 Социальный налог

05

32 898,0

286 950,4

170 077,0

1 Hалоги на имущество

393,0

1 992 211,2

Социальный налог

04

35 969,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар

03

21 784,0

5 377,0

Подоходный налог
2 Индивидуальный подоходный налог

21 784,0

Салықтық емес түсiмдер
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

01

2 119,0
170 077,0

05

Налоговые поступления

2 119,0
170 077,0

Меншiкке салынатын салықтар

1

286 950,4

Әлеуметтiк салық

1 Мүлiкке салынатын салықтар

08

1 992 211,2

1 Әлеуметтік салық
04

Наименование
I. Доходы

Атауы
I. Кірістер

Сумма, тысяч
тенге

Подкласс

2 055,0
10,0
3 312,0
3 312,0

Поступления трансфертов

1 699 883,8

Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления

1 699 883,8

2 Трансферты из областного бюджета

1 699 883,8

№ 22
Функционалдық топ

Функциональная группа

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Администратор бюджетных программ

Сома,
мың теңге

Бағдарлама

Наименование

II. Шығындар
01

001

363 240,3

Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының
аппараты

41 437,0

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

41 437,0

01

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

156 154,0

01

122

001

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

140 408,0

01

122

003

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

15 746,0

01

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

46 558,0

13

001

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

459

003

Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу

268,0

459

010

Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған
байланысты дауларды реттеу

102,0

113

Төменгі тұрған бюджеттерге
ағымдағы трансферттер

13

495

13

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет,
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі
001

113
02

Төменгі тұрған бюджеттерге
ағымдағы трансферттер

82 748,5

нысаналы

Қорғаныс

2 469,0

363 240,3

Аппарат маслихата района (города областного значения)

41 437,0

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного
значения)
122

Аппарат акима района (города областного значения)

003 Капитальные расходы государственного органа
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

46 558,0

122

39 097,0

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения

268,0

010 Приватизация,
управление
коммунальным
имуществом,
постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с
этим

102,0

113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

02

140 408,0
15 746,0

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

495

41 437,0
156 154,0

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

119 091,3

36 342,8

берілетін

112

7 091,0

Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үйкоммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

1 984 743,2

Государственные услуги общего характера

39 097,0

01

нысаналы

01

459

01

берілетін

II. Затраты

1 984 743,2

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
112

Сумма, тысяч тенге

Программа

Атауы

01

3

Алтын астық

7 091,0

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

119 091,3

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

36 342,8

113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

82 748,5

Оборона

2 469,0

Аппарат акима района (города областного значения)

2 469,0

02

122

Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты

2 469,0

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1 206,0

02

122

005

Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі ісшаралар

1 206,0

1 157,0

02

122

006

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

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

1 157,0

02

122

007

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

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

106,0

106,0

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстықатқару қызметі

265,0

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

265,0

Елдi
мекендерде
қамтамасыз ету

265,0

03
495

019
06
451
06

451

001

жол

қозғалысы

қауiпсiздiгін

03

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

127 970,3

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

127 970,3

Жергілікті
деңгейде
халық
үшін
әлеуметтік
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді
іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер

31 795,0

451

002

Жұмыспен қамту бағдарламасы

25 250,0

06

451

005

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек

12 196,0

06

451

006

Тұрғын үйге көмек көрсету

06

451

007

Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж
азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек

06

451

010

Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды
материалдық қамтамасыз ету

06

451

014

Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету

06

451

017

Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж
мүгедектерді
протездік-ортопедиялық
көмек,
сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар,
санаторий-курорттық емделу, міндетті гигиеналық
құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүріп-тұру
құралдары, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы
мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша
мүгедектерге қолмен көрсететін тіл маманының
қызметтері мен қамтамасыз ету

451

021

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

06

451

023

Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз
ету

050

478

127 970,3

Отдел занятости и социальных программ района (города областного
значения)

127 970,3

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

31 795,0

002 Программа занятости

25 250,0
12 196,0

006 Оказание жилищной помощи

381,0

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по
решениям местных представительных органов

17 550,3

010 Материальное обеспечение
обучающихся на дому

664,0
1 191,0

2 436,0

детей-инвалидов,

воспитывающихся

и

664,0

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

1 191,0

017 Обеспечение
нуждающихся
инвалидов
протезно-ортопедическими,
сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными
средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а
также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста
жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида

2 436,0

021 Капитальные расходы государственного органа

250,0

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения

250,0

17 550,3

25 192,0

Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын
қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту

547,0

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных
организациях

4 367,0

054

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты орналастыру

4 367,0

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций

150,0

067

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер
мен ұйымдардың күрделі шығыстары

150,0

Төменгі тұрған бюджеттерге
ағымдағы трансферттер

берілетін

нысаналы

113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
07

124 638,0
124 638,0

124 638,0

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

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

124 638,0

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

007

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

581,0

016

Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі

033

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

001

004

6 001,0

016 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

123 427,0
630,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

235 607,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат,
мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі

235 607,0

Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың
әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында
жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер

40 877,0

Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру

495

6 001,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

08

08

451

265,0

Социальная помощь и социальное обеспечение

547,0

495

478

06

25 192,0

07

08

265,0

050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике
Казахстан

113

819

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного
значения)
019 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

381,0

06

265,0

005 Государственная адресная социальная помощь

06

08

495

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовноисполнительная деятельность

1 000,0

033 Проектирование,
развитие
и
коммуникационной инфраструктуры
08

(или)

обустройство

инженерно-

Культура, спорт, туризм и информационное пространство
819

581,0
123 427,0

Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района
(города областного значения)
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в
области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

630,0
235 607,0
235 607,0
40 877,0
1 000,0

005 Услуги по проведению государственной информационной политики

12 201,0

007 Функционирование районных (городских) библиотек

19 579,0

4

№22

Алтын астық

08

478

005

Мемлекеттік
қызметтер

ақпараттық

саясат

жүргізу

жөніндегі

08

478

007

Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi

08

478

008

Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да
тiлдерін дамыту

08

478

10

459

10

459

Мәдени-демалыс жұмысын қолдау
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде
спорттық жарыстар өткiзу

1 985,0

015

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

6 782,0

Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер
мен ұйымдардың күрделі шығыстары

70 962,0

099

495

010
806

2 208,0

Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту

2 208,0

Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың кешенді
схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын
әзірлеу
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет,
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

184 265,8

023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

86 695,8

045

Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және
елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа
жөндеу

97 570,0

Басқалар

72 927,0

021

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

1 000,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті
атқарушы органының резерві

1 000,0

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

71 927,0

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық
елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру

71 927,0

Борышқа қызмет көрсету

12 253,6

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

12 253,6

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

12 253,6

Трансферттер

813 350,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

813 350,0

006

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы
трансферттерді қайтару

61,5

024

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары
бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

тұрған
тұрған

038

Субвенциялар

054

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

10
459
018

495

-1 782,0
9 190,0

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

9 190,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

9 190,0

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру
үшін бюджеттік кредиттер

9 190,0

10 972,0

Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді
өтеу

10 972,0

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

36 785,0

Қаржы активтерін сатып алу

36 785,0

Басқалар

36 785,0

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

36 785,0

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру
065
немесе ұлғайту

36 785,0

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану)

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

43 757,2

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

5 278,0

099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов

5 278,0

495

Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного
значения)
010 Развитие объектов сельского хозяйства

806

-27 535,0
27 535,0

2 208,0
36 271,2

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

35 848,0

021 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов
областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел

423,2

Промышленность,
деятельность
495

архитектурная,

градостроительная

и

строительная

4 000,0

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

4 000,0

Транспорт и коммуникации

184 265,8

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

86 695,8

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и
улиц населенных пунктов

97 570,0

Прочие
459

72 927,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1 000,0

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

71 927,0

077 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в
сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»

71 927,0

14

Обслуживание долга
459

12 253,6

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

15
459

024

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

813 350,0

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию
потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

III. Чистое бюджетное кредитование

3 409,5
-1 782,0
9 190,0

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

9 190,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

9 190,0

Бюджетные кредиты
специалистов

9 190,0

для

реализации

мер

социальной

поддержки

Погашение бюджетных кредитов

10 972,0

Погашение бюджетных кредитов

10 972,0
10 972,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

36 785,0

Приобретение финансовых активов

36 785,0

Прочие

36 785,0

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

36 785,0

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
V. Дефицит (профицит) бюджета
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

01

653 350,0

Бюджетные кредиты

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета

7

61,5

156 529,0

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых
054 трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого
трансферта из Национального фонда Республики Казахстан

459

12 253,6
813 350,0

038 Субвенции

10

12 253,6

Трансферты
006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

495

1 000,0

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного
значения)
495

13

184 265,8

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог

13

01

4 000,0

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

495

5

2 208,0

Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства
района (города областного значения)

018

Бюджеттік кредиттер

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

70 962,0

459

3 409,5

10 972,0

1

13

156 529,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

01

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и
организаций

653 350,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

5

6 782,0

12

184 265,8

012

1 985,0

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

10

4 000,0

1 643,0
80 578,0

014 Проведение спортивных соревнований на районном (города областного
значения) уровне

11

Көлiк және коммуникация

15

459

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

4 000,0

14

15

жөніндегі

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

077

459

көрсету

4 000,0

495

15

5 278,0

қолдау

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс
қызметі

459

459

Мамандарға әлеуметтік
шараларды іске асыру

423,2

13

14

5 278,0

021 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы
бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық
округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн
жерге орналастыру

495

459

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

35 848,0

12

14

43 757,2

001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығын, жер
қатынастарын реттеу және кәсіпкерлікті дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер

005

459

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

36 271,2

495

13

80 578,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл
шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік
бөлімі

11

13

1 643,0

014

10

009 Поддержка культурно-досуговой работы

19 579,0

009

032

008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

12 201,0

36 785,0
-27 535,0
27 535,0

Поступления займов

9 189,0

Внутренние государственные займы

9 189,0

2 Договоры займа

9 189,0

№22

5

Алтын астық
Қарыздар түсімі

9 189,0

Мемлекеттік ішкі қарыздар

9 189,0

2 Қарыз алу келісім-шарттары

9 189,0

7
01
16
459
005
8
01

Қарыздарды өтеу

10 972,0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика
және қаржы бөлімі

10 972,0

Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет
алдындағы борышын өтеу

10 972,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

29 318,0

Бюджет қаражаты қалдықтары

29 318,0

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары

16
459
005
8
01

Погашение займов

10 972,0

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

10 972,0

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим
бюджетом

10 972,0

Используемые остатки бюджетных средств

29 318,0

Остатки бюджетных средств

29 318,0

1 Свободные остатки бюджетных средств

29 318,0

29 318,0

Егіндікөл аудандық мәслихатының
2022 жылғы 06 маусымдағы № 7С20-2
шешіміне 1 қосымша

Приложение 2
к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 06 июня 2022 года № 7С20-2

Егіндікөл аудандық мәслихатының
2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2
шешіміне 1 қосымша

Приложение 5
к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря 2021 года № 7С13-2
Целевые трансферты из областного бюджета на 2022 год

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер
Атауы
Барлығы

Наименование

Сома,
мың теңге

Всего

597 654,8
Ағымдағы нысаналы трансферттер

558 661,8

оның iшiнде:
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс
жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге
Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және
коммуналдық қызметтерді төлеуге

2 518,0
6 982,0
10 567,0

«Алғашқы жұмыс орны» жобасын бойынша нәтижелі жұмыспен
қамтуды дамытуға

1 103,0

«Ұрпақтар келісімшарты» жобасы бойынша нәтижелі жұмыспен
қамтуды дамытуға

230,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған
соғысының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге

460,0

Ұлы отан соғысындағы Жеңіс Күніне орай басқа мемлекеттер
аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік
көмекке

306,3
750,0

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске
асыруға

71 927,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға
Егіндікөл ауданының Ұзынкөл ауылындағы мәдени-демалыс
орталығын күрделі жөндеуге
Егіндікөл ауылындағы орталық стадионның қоршауын ағымдағы
жөндеуге
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға, оның iшiнде:
Ұзынкөл ауылындағы батырлар саябағының аумағын абаттандыру
Егіндікөл ауылында балалар алаңын орнату

242 792,5
918,0
70 962,0
7 800,0
58 231,0
13 919,0
0,0

Ұзынкөл, Тоғанас, Буревестник ауылдарында су құбыры құрылыстарының
алаңдарына қоршау орнату

31 290,0

Егіндікөл ауданы, су шаруашылығы құрылыстарына құқық белгілейтін
құжаттарды (жерге арналған актілер және техникалық паспорттар)
рәсімдеу

13 022,0

Егіндікөл а. су құбыры құрылыстары алаңын күрделі жөндеуге

79 115,0

Полтавское а. дамыту және құрылыс салу сызбасын әзірлеу (Бас
жоспардың оңайлатылған нұсқасы)

4 000,0

Нысаналы даму трансферттерi

38 993,0

оның iшiнде:
Мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайтуға
Егіндікөл ауданы Егіндікөл аулында мал қорымын салу, ведомстводан
тыс кешенді сараптама жүргізу мен ҚҚЖ байланыстыруға

597 654,8
Целевые текущие трансферты

558 661,8

На реализацию краткосрочного профессионального обучения

2 518,0

в том числе:
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости
населения

6 982,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в
сельской местности

10 567,0

На развитие продуктивной занятости по проекту «Первое рабочее место»
На развитие продуктивной занятости по проекту «Контракт поколений»

2 208,0

Егіндікөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 08 маусымдағы
№ 7С21-2 «2022-2024 жылдарға арналған Егіндікөл ауданы
ауылдарының және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» 2021
жылғы 24 желтоқсандағы № 7С14-2 шешіміне өзгерістер
енгізу туралы»
шешімі
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 106-бабының
4-тармағына,
«Қазақстан
Республикасындағы
жергілікті
мемлекеттік
басқару
және
өзін-өзі
басқару
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
6-бабы
1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Егіндікөл аудандық мәслихатының «2022-2024 жылдарға арналған Егіндікөл ауданы
ауылдарының және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы» 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №
7С14-2 шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«1. 2022-2024 жылдарға арналған Абай ауылының бюджеті тиісінше 1, 2, 3-қосымшаларға
сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 147,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 115,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 15 0320 мың теңге;
2) шығындар – 15 147,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.»;
2-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«2. 2022-2024 жылдарға арналған Спиридоновка ауылының бюджеті тиісінше 4, 5,
6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 23 897,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 178,0 мың теңге;

230,0
460,0

На единовременную социальную помощь ветеранам боевых действий на территории других
государств к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне

306,3

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских
населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
На ремонт автомобильных дорог
На увеличение размера подъемного пособия
На капитальный ремонт культурно-досугового центра села Узынколь Егиндыкольского района
На текущий ремонт ограждения центрального стадиона в селе Егиндыколь
На развитие жилищно-коммунального хозяйства, в том числе:

750,0
71 927,0
242 792,5
918,0
70 962,0
7 800,0
58 231,0

Благоустройство территории парка героев в селе Узынколь

13 919,0

Устройство ограждения площадок водопроводных сооружений сел Узынколь, Тоганас,
Буревестник

31 290,0

Оформление правоустанавливающих документов (акты на землю и технические паспорта) на
водохозяйственные сооружения

13 022,0

На капитальный ремонт площадки водопроводных сооружений в с.Егиндыколь
На разработку схемы развития и застройки (упрощенный вариант генерального плана) села
Полтавское
Целевые трансферты на развитие

79 115,0
4 000,0
38 993,0

в том числе:
На увеличение уставного капитала государственного предприятия

36 785,0

1 103,0

На оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к
празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана

На внедрение единой информационной площадки модуля планирования бюджета

Бюджетті жоспарлау модулінің бірыңғай ақпараттық алаңнын енгізуге

Сумма,
тысяч тенге

На привязку ППП с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство
скотомогильников в с.Егиндыколь Егиндыкольского района

36 785,0
2 208,0

Решение
Егиндыкольского районного маслихата от 08 июня 2022 года № 7С21-2
«О внесении изменений в решение Егиндыкольского районного маслихата от 24
декабря 2021 года № 7С14-2 «О бюджетах
сельских округов и сел Егиндыкольского района
на 2022-2024 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Егиндыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1.
Внести в решение Егиндыкольского районного маслихата
«О бюджетах сельских округов и сел
Егиндыкольского района на 2022-2024 годы» от 24 декабря 2021 года № 7С14-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Абай на 2022-2024 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2022 год
в следующих объемах:
1) доходы – 15 147,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 115,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 032,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15 147,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет села Спиридоновка на 2022-2024 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на
2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 897,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 178,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 321,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 398,0 тысяч тенге;

6

Алтын астық

№ 22

салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
2) затраты – 24 179,0 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 321,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
трансферттер түсімі – 22 398,0 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
2) шығындар – 24 179,0 мың теңге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) дефицит (профицит) бюджета – -282,0 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 282,0 тысяч тенге:
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -282,0 мың теңге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 282,0 мың теңге:
используемые остатки бюджетных средств – 282,0 тысяч тенге.»;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
пункт 3 изложить в новой редакции:
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
«3. Утвердить бюджет села Коржинколь на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 282,0 мың теңге.»;
том числе на 2022 год в следующих объемах:
3-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
1) доходы – 15 705,0 тысяч тенге, в том числе:
3. 2022-2024 жылдарға арналған Қоржынкөл ауылының бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға сәйкес, оның налоговые поступления – 1 592,0 тысяч тенге;
ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
1) кірістер – 15 705,0 мың теңге, оның ішінде:
поступления от продажи основного капитала – 1 667,0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 1 592,0 мың теңге;
поступления трансфертов – 12 446,0 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
2) затраты – 15 705,0 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 667,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
трансферттер түсімі – 12 446,0 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
2) шығындар – 15 705,0 мың теңге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
пункт 4 изложить в новой редакции:
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
«4. Утвердить бюджет села Бауманское на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
том числе на 2022 год в следующих объемах:
4-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
1) доходы – 94 170,5 тысяч тенге, в том числе:
«4. 2022-2024 жылдарға арналған Бауман ауылының бюджеті тиісінше
налоговые поступления – 958,0 тысяч тенге;
10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
1) кірістер – 94 170,5 мың теңге, оның ішінде:
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 958,0 мың теңге;
поступления трансфертов – 93 212,5 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
2) затраты – 94 344,9 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
трансферттер түсімі – 93 212,5 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
2) шығындар – 94 344,9 мың теңге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) дефицит (профицит) бюджета – -174,4 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 174,4 тысяч тенге:
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -174,4 мың теңге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 174,4 мың теңге:
используемые остатки бюджетных средств – 174,4 тысяч тенге.»;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
пункт 5 изложить в новой редакции:
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
«5. Утвердить бюджет села Егиндыколь на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 174,4 мың теңге.»;
том числе на 2022 год в следующих объемах:
5-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
1) доходы – 58 296,0 тысяч тенге, в том числе:
«5. 2022-2024 жылдарға арналған Егіндікөл ауылының бюджеті тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес, оның налоговые поступления – 16 433,0 тысяч тенге;
ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
1) кірістер – 58 296,0 мың теңге, оның ішінде:
поступления от продажи основного капитала – 4 056,0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 16 433,0 мың теңге;
поступления трансфертов – 37 807,0 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
2) затраты – 60 378,8 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 4 056,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
трансферттер түсімі – 37 807,0 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
2) шығындар – 60 378,8 мың теңге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 082,8 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 082,8 тысяч тенге:
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 082,8 мың теңге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 082,8 мың теңге:
используемые остатки бюджетных средств – 2 082,8 тысяч тенге.»;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
пункт 6 изложить в новой редакции:
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
«6. Утвердить бюджет села Буревестник на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно,
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 082,8 мың теңге.»;
в том числе на 2022 год в следующих объемах:
6-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
1) доходы – 14 364,0 тысяч тенге, в том числе:
«6. 2022-2024 жылдарға арналған Буревестник ауылының бюджеті тиісінше 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес, налоговые поступления – 1 452,0 тысяч тенге;
оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
1) кірістер – 14 364,0 мың теңге, оның ішінде:
поступления от продажи основного капитала – 2 433,0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 1 452,0 мың теңге;
поступления трансфертов – 10 479,0 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
2) затраты – 14 364,0 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2433,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
трансферттер түсімі – 10 479,0 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
2) шығындар – 14 364,0 мың теңге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге:
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.»;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
пункт 7 изложить в новой редакции:
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.»;
«7. Утвердить бюджет Алакольского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 19, 20, 21
7-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
«7. 2022-2024 жылдарға арналған Алакөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20, 21-қосымшаларға сәйкес, 1) доходы – 18 484,4 тысяч тенге, в том числе:
оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
налоговые поступления – 1 439,0 тысяч тенге;
1) кірістер – 18 484,4 мың теңге, оның ішінде:
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 1 439,0 мың теңге;
поступления от продажи основного капитала – 290,4 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
поступления трансфертов – 16 755,0 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 290,4 мың теңге;
2) затраты – 18 626,3 тысяч тенге;
трансферттер түсімі – 16 755,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
2) шығындар – 18 626,3 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -141,9 тысяч тенге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 141,9 тысяч тенге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -141,9 мың теңге;
поступление займов – 0 тысяч тенге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 141,9 мың теңге:
погашение займов – 0 тысяч тенге;
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
используемые остатки бюджетных средств – 141,9 тысяч тенге.»;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
пункт 8 изложить в новой редакции:
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 141,9 мың теңге.»;
«8. Утвердить бюджет Узынкольского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 22, 23, 24
8-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
«8. 2022-2024 жылдарға арналған Ұзынкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23, 24-қосымшаларға
1) доходы – 31 387,0 тысяч тенге, в том числе:
сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
налоговые поступления – 1 834,0 тысяч тенге;
1) кірістер – 31 387,0 мың теңге, оның ішінде:
неналоговые поступления – 155,0 тысяч тенге;
салықтық түсімдер – 1 834,0 мың теңге;
поступления от продажи основного капитала – 253,0 тысяч тенге;
салықтық емес түсімдер – 155,0 мың теңге;
поступления трансфертов – 29 145,0 тысяч тенге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 253,0 мың теңге;
2) затраты – 31 526,7 тысяч тенге;
трансферттер түсімі – 29 145,0 мың теңге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
2) шығындар – 31 526,7 мың теңге;
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
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3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -139,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 139,7 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 139,7 мың теңге.»;
9-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«9. 2022-2024 жылдарға арналған Жалманқұлақ ауылдық округінің бюджеті тиісінше 25, 26, 27-қосымшаларға
сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 15 491,6 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 240,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 156,6 мың теңге;
трансферттер түсімі – 15 095,0 мың теңге;
2) шығындар – 16 640,4 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 148,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 148,8 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 148,8 мың теңге.»;
10-тармақ жаңа редакцияда баяндалсын:
«10. 2022 жылға аудандық бюджеттен ауыл және ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін бюджеттік
субвенция көлемінің 156 529,0 мың теңге екені ескерілсін, соның ішінде:
14 253,0

Абай ауылы

20 613,0

Спиридоновка ауылы

20 793,0
9 808,0

Бауман ауылы
Буревестник ауылы

34 622,0

Егіндікөл ауылы

11 660,0
15 941,0

Қоржынкөл ауылы
Алакөл ауылдық округі
Ұзынкөл ауылдық округі
Жалманқұлақ ауылдық округі

14 533,0
14 306,0

погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -139,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 139,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 139,7 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жалманкулакского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 25, 26,
27 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 491,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 240,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 156,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 095,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16 640,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 148,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 148,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 148,8 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть объемы бюджетных субвенций на 2022 год, передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и
сельских округов в сумме 156 529,0 тысяч тенге, в том числе:
село Абай

14 253,0

тысяч тенге;

мың теңге;

село Спиридоновка

20 613,0

тысяч тенге;

мың теңге;

село Бауманское

20 793,0

тысяч тенге;

мың теңге;

село Буревестник

9 808,0

тысяч тенге;

мың теңге;

село Егиндыколь

34 622,0

тысяч тенге;

мың теңге;

село Коржинколь

11 660,0

тысячи тенге;

мың теңге;

Алакольский сельский округ

15 941,0

тысячи тенге;

мың теңге;

Узынкольский сельский округ

14 533,0

тысячи тенге;

мың теңге;
мың теңге.»;

көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім 2022 жылдың 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Егіндікөл аудандық
мәслихатының хатшысы
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Жалманкулакский сельский округ
14 306,0
тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата

Б. Абилов

С 1 января 2023 года вводятся обязательные
пенсионные взносы работодателей
Введение
5%
обязательных
пенсионных
взносов
работодателей предусмотрено в Концепции по дальнейшей
модернизации пенсионной системы Республики Казахстан
до 2030 года еще в 2014 году, а законодательно закреплено
в 2015. Введение ОПВР должно было начаться с 1 января
2018 года. Однако, учитывая планирующееся внедрение
обязательного социального медицинского страхования, сроки
введения в действие данных поправок были перенесены
на 2020 год. В 2019 году по поручению Главы государства
были приняты законодательные поправки, в соответствии с
которыми сроки введения ОПВР были перенесены на 2023 год.
Учитывая, пятилетний период (с 2018 по 2022 год) для
подготовки работодателей к введению 5%-ых обязательных
пенсионных взносов работодателя, вопрос их введения с 2023
года сложно считать «сюрпризом».
Обязательные пенсионные взносы работодателя нельзя
сравнивать с налоговыми сборами, основное отличие
пенсионных взносов и налоговых сборов в их персонификации
относительно физических лиц, в пользу которых они
уплачиваются.
Почему необходимо внедрять ОПВР?
Обязательные пенсионные взносы работодателя, безусловно,
вводятся в целях повышения благосостояния казахстанцев,
будущих пенсионеров. В особенности, это актуально для
граждан, которые не имеют солидарного стажа (до 1998
года), либо чей стаж в солидарной системе незначителен.
Сегодня, как всем известно, в пенсионном обеспечении
участвуют только сами работники и государство. Исключение
составляют работники вредных производств, таковых чуть
более 400 тыс. человек, за которых работодатели уплачивают
5% профессиональные пенсионные взносы.
Следует учесть, что солидарная часть пенсии ежегодно
уменьшается. Разрыв между размерами пенсий новых
и действующих получателей только за последние 5 лет
увеличился с 13% до 30%, что влияет на уровень замещения
дохода пенсионными выплатами. При этом 10% взносов
самого работника недостаточно для обеспечения адекватного
размера пенсии. Международный опыт это подтверждает. К
примеру, в странах ОЭСР средняя ставка взносов составляет
порядка 18%, в Сингапуре – 37% (20% из которых уплачиваются
работодателем), в Российской Федерации ставка для
работодателя составляет 22%, в Республике Беларусь 28% и
еще 1% уплачивается работником.
Введение ОПВР, наряду с другими мерами по развитию
пенсионной системы, позволит обеспечить достойную пенсию,
адекватную трудовому стажу получателей.
Введение ОПВР позволит сохранить адекватный уровень
пенсионных накоплений казахстанцев при достижении
пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода
после выхода на пенсию), соответствующий международным
стандартам.
При этом нагрузка на работодателя останется на приемлемом
уровне, в том числе за счет предусмотренных в рамках
Налогового кодекса послаблений в части отнесения
суммы, уплаченных ОПВР на вычет до налогообложения.
Возможна ли отмена этой нормы, учитывая то, что дважды
внедрение ОПВР откладывалось?
Дальнейшее откладывание срока введения ОПВР отрицательно
скажется на уровне пенсионного обеспечения будущих

Б. Абилов
жалғасы келесі санда

пенсионеров. В особенности от этого могут пострадать
казахстанцы, которые будут выходить на пенсию в 40-х годах
текущего столетия. Размер их выплат по актуарным расчетам
будет на 30% ниже по сравнению с теми, кто выйдет на пенсию
в 50-60-х годах.
Поэтому, на сегодняшний день, вопрос отмены или
отсрочки введения данной нормы не рассматривается.
Справочно:
C 1 января 2023 года действующая накопительная система
будет дополнена новой условно-накопительной компонентой,
формируемой за счет взносов работодателей в размере 5% от
доходов работников.
В предлагаемой условно-накопительной системе (УНС) будет
реализован как накопительный (через накопление на условных
счетах), так и распределительный механизмы пенсионного
обеспечения.
Участниками новой пенсионной системы будут являться
работники, в пользу которых работодатели будут перечислять
обязательные 5%-е пенсионные взносы, исчисленные
от
доходов работников и перечисленнные за счет собственных
средств работодателя на персонифицированные условнонакопительные счета в ЕНПФ.
Для каждого участника системы открывается условный
пенсионный
счет,
на
котором
фиксируется
сумма
перечисляемых работодателями взносов и формируются
условные пенсионные накопления.
Поступающие от работодателей пенсионные взносы не будут
капитализироваться и не станут собственностью отдельных
лиц, а будут расходоваться на выплату текущих пенсий за счет
ОПВР.
При достижении работником пенсионного возраста и
наличии не менее пяти лет стажа участия размер пенсии из
условно-накопительного компонента определяется исходя из
накоплений, сформированных на условном пенсионном счету, и
ожидаемой продолжительности жизни.
То есть, пенсия будет эквивалентна сумме пенсионных
накоплений, сформированных за весь период трудовой
деятельности граждан, распределенных во времени в
зависимости от ожидаемой продолжительности жизни.
Право на пенсионные выплаты за счет ОПВР будут иметь
лица, достигшие пенсионного возраста, при стаже участия не
менее 5 лет (60 месяцев), в размере не более 2-х прожиточных
минимумов.
Пенсионные выплаты за счет ОПВР будут выплачиваться
пожизненно, при этом ежегодно размеры пенсий будут
индексироваться.
Необходимо отметить, что в отличие от накопительной
пенсионной системы, пенсии за счет ОПВР в условнонакопительной компоненте не наследуются (поскольку
не являются собственностью работника) и на них не
распространяется гарантия по сохранности пенсионных
накоплений.
Кроме
того,
предусматривается
открытие
условного
пенсионного счета в ЕНПФ в автоматическом режиме для
вкладчиков ОПВР при поступлении первого платежа, т.е. счет
будет открываться автоматически при поступлении первого
ОПВР.
ortcom.kz

Стандарт государственной услуги «Выдача
справки о регистрации
в качестве безработного»

Наименование услугодателя Центр занятости
населения
Способы предоставления государственной услуги
(каналы
доступа)
Веб-портал
«электронного
правительства»:
Срок оказания государственной услуги 1 (один) день.
Форма оказания государственной услуги Электронная
Результат оказания государственной услуги
Справка о регистрации в качестве безработного
График работы Круглосуточно,
за
исключением
технических перерывов в связи с проведением
ремонтных работ (при обращении услугополучателя
после окончания рабочего времени, в выходные и
праздничные дни согласно Кодексу, прием заявлений
и выдача результатов оказания государственной
услуги осуществляется следующим рабочим днем).
Перечень документов необходимых для оказания
государственной
услуги
Заявление
согласно
приложению 7 к Правилам регистрации лиц, ищущих
работу, безработных и осуществления трудового
посредничества, оказываемого центрами занятости
населения
в
форме
электронного
документа,
удостоверенного электронной цифровой подписью
услугополучателя;
На портале уведомление о принятии заявки с
указанием даты получения результата государственной
услуги
направляется
в
«личный
кабинет»
услугополучателя.
Основания для отказа в оказании государственной
услуги, установленные законодательством Республики
Казахстан В случаях отсутствия регистрации в качестве
безработного услугодатель отказывают в выдаче
справки о регистрации в качестве безработного
КГУ «Центр занятости населения акимата
Егиндыкольского района»
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Қош бол, ұстаз, алтын ұя мектебім!

Вредители многолетних трав
и меры борьбы с ними

Мектеп – біздің біліммен сусындаған, тәлім алған
алтын ордамыз. Мектеп – қасиетті шаңырақ, киелі
мекен. Осынау қасиетті ордаға тарыдай болып кіріп,
таудай болып шығамыз. Мектеп қабырғасында талай
қызықты бастан кешіреміз. Талай есте қаларлық
оқиғалар орын алады. Бүгін, сондай ұмытылмас,
мәңгілік есте қалар күндердің бірі. Себебі, 9 жыл
білім алып, қолдарына алғашқы білім куәлігін алғалы
тұрған 9-сынып оқушылары мектеп бітіру кешіне келіп
отыр. Өмірлеріне жолдама болар алғашқы куәлік
алғалы тұрған шәкірттердің бойынан қуаныш ұшқыны
байқалса да, ар жағында қимастық, үлкен өмірге деген
алаңдаушылық та сезіліп тұр. Екінші аналарындай
болып кеткен Кусаинова Ментай апайларының
жетекшілігімен мектепті бітіріп тұрған шәкірттер кеше
ғана тұлымдары желбіреп , жүректері лүпілдеп,
мектеп қабырғасын аттаған ұл – қыздар бүгінгі таңда
ойлары толып, білім нәрімен сусындап, алтын ұя
мектептерімен қоштасқалы тұр.

Мектеп бітіру салтанаты мемлекеттік әнұранмен
бастау алды. Мектеп басшысы Динара Құттыбайқызы
оқушыларды бүгінгі салтанаттарымен құттықтай
отырып, аңсаған оқу орындарына түсіп, халқына
қалаулы, еліне елеулі азаматтар мен азаматшалар
болуларына тілек білдірді.
Биыл 9-сыныпты бітірген 20 түлекке салтанатты түрде
аттестаттары табысталды. Сөз кезегі алған алғашқы
ұстаздары Абышева Асия Жанатовна және 9-сыныпты
тәмамдатқан сынып жетекшісі Кусаинова Ментай апай
шәкірттеріне ыстық ықыластары мен игі тілектерін
білдірді. Ата-аналар атынан сөз алған Кубжетерова
Алтыншаш Арынғазықызы ұстаздар қауымына үлкен
рахмет айтып, шексіз алғыстарының белгісі ретінде
Алғыс хаттармен марапаттады. Ал, оқушыларға ақ жол
тіледі. Керемет мерекеге ұласқан кеш осындай көңілді
әуен ырғағымен өз мәресін тапты. Қанаттарың талмай
самғай беріңдер, шәкірттер!
А.Балшых

Стандарт государственной услуги «Регистрация безработных»
Наименование услугодателя:
Местные
исполнительные
органы
городов
Нур-Султана,
Алматы и Шымкента, районов
и городов областного значения
(далее
–
услугодатель)
Способы предоставления
государственной услуги:
1) Центр занятости населения;
2) веб-портал «электронного
правительства»: www.egov.kz (далее – портал).
3) посредством государственного информационного
портала «Электронная биржа труда».(www.enbek.kz).
Срок оказания государственной услуги 2 (три) рабочих
дня.
Форма оказания государственной услуги Электронная
(полностью автоматизированная)/бумажная
Результат оказания государственной услуги
Уведомление о регистрации в качестве безработного
либо
мотивированный
ответ
об
отказе
в
оказании государственной услуги по основаниям.
Портал – круглосуточно, за исключением технических
перерывов, связанных с проведением ремонтных
работ.
Перечень документов необходимых для оказания
государственной услуги Представление документов
не требуется.

Основания
для
отказа
в
оказании
государственной
услуги,
установленные
законодательством
Республики
Казахстан
Не регистрируются
в
качестве
безработного
лица:
1) не достигшие шестнадцатилетнего
возраста;
2)
работающие
по
трудовому
договору, в том числе выполняющие работу за
оплату на условиях полного либо неполного
рабочего времени или имеющие иную оплачиваемую
работу,
приносящую
заработок
(доход);
3) достигшие пенсионного возраста, установленного
пунктом 1 статьи 11 Закона Республики Казахстан «О
пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;
4) представившие документы, содержащие заведомо
ложные сведения об отсутствии работы и заработка
(дохода), а также другие недостоверные сведения;
5)
студенты
и
учащиеся
старших
классов
общеобразовательных
школ,
претендующие
на
участие в активных мерах содействия занятости, в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О
занятости населения».
КГУ «Центр занятости населения акимата
Егиндыкольского района»

График
приема граждан в общественной приемной Егиндыкольского территориального филиала партии
«AMANAT» на июнь 2022 года
№ п/п

Ф.И.О, должность ведущего прием
Топоркова Ольга Анатольевна

Дата проведения
13 июня

Исполнительный секретарь Егиндыкольского районного филиала «AMANAT»
Шевцов Владимир Викторович
Руководитель ГУ «Отдел образования Егиндыкольского района»
Хамитов Берик Серикович

16 июня
24 июня

Депутат районного маслихата
Баймукан Нурбек Калиаскарович
Нотариус Егиндыкольского района

27 июня

Время проведения
10.00-12.00

10.00-12.00

15.00-17.00

15.00-17.00

Наиболее ощутимый вред злаковым травам причиняет
комплекс насекомых, связанных с дикорастущей
злаковой растительностью. К числу доминирующих
относятся : крестовая кобылка, хлебная полосатая
блошка,
щелкуны-проволочники,
озимые
совки,
пьявицы, луговой мотылек, остроголовый клоп , клоп
вредная черепашка, листоеды. В этом году к этим
вредителям прибавились полынный листоед и кровавая
медведица. В нашем районе
все эти вредители
распространены в незначительном количестве. Хотя
при благоприятных погодных условиях и заноса с других
регионов их распространение и вредоносность может
увеличиться. При
значительном распространении
они могут нанести вред даже близлежащим посевам
Весной отрастающие листья злаковых трав повреждают
жуки хлебной полосатой блошки, пьявицы, которые
выскабливают
паренхиму
молодых
проростков.
Гусеницы полынного листоеда поедают в основном
полынь. Во время кущения стебли трав заселяют
личинки
блошек,
вызывая
преждевременное
отмирание стеблей. В течении вегетации посевы
заселяются совками. Осенью наливающемуся зерну
вредят клопы. Во время произрастания трав корни
повреждаются гусеницами совки, проволочниками.
Бобовым многолетним травам
вредят насекомые,
приспособившиеся к питанию бобовыми растениями,
и многоядные вредители. Ранней весной отрастающие
листья и точки роста повреждают перезимовавшие
на многолетниках гусеницы подгрызающих совок .
Их вредная деятельность продолжается до конца
июня. Наибольший вред бобовым травам причиняют
комплекс растительноядных клопов, высасывающих
листья, бобы и семена в течении всего времени
произрастания трав.
Меры борьбы. В связи с тем, что многолетние травы
произрастают в течении нескольких лет на одном и
том же месте, на посевах происходит накопление
специализированных и многоядных вредителей.
Размножение вредителей ограничивает современное
скашивание травостоя на сено.
Малопродуктивные с редким травостоем степные
сенокосы и пастбища, если их не окультуривать,
становятся местами обитания сусликов, мышевидных
грызунов, заселяются нестадными саранчовыми
и другими насекомыми. Коренное улучшение этих
угодий и правильная организация выпаса скота на
них препятствуют распространению вредителей. При
своевременном скашивании луговых и степных трав на
сено уничтожается большое количество не успевших
закончить развитие вредителей.
Е. Кулик,
Энтомолог Егиндыкольского районного филиала
РГУ «РМЦФД и П» КГИ в АПК МСХ РК
Участники ТОО Бауманское-07 вызываются
в Акмолинский областной суд
по адресу
г.Кокшетау, ул. Назарбаева, 39, 21.06.2022 года
в 17.00 часов в качестве третьих лиц по гражданскому
делу № 1199-22-3-2/573 по иску Силаньтева С.Ю. к ТОО
Бауманское -07, АО First Heartland Bank о признании
недействительными решения внеочередного общего
собрания ипотечного договора.
Судебное заседание состоится онлайн и офлайн.
Информацию об участии посредством
МВКС,
ВКС, посредством Watsap сообщить по телефону
8 /7162/ 55-97-82, 87773031658.

Запись на прием по указанным контактным телефонам Call-центр 8 716 42 21910, Whatsapp 8 775 732 12 10.

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru

Меншік иесі: «Егіндікөл
info» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Директорредактор
Гурбанова
Светлана
Михайловна

Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін
жауапкершілік жарнама берушіге жүктеледі
Газет « Алтын астық «газетінің
Мемлекеттік тілдегі
Жарнама берушілер жіберген қателіктер бойынша
редакциясында дайындалды,
материалдарға
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде
терілді, жинақталды.
жауапты
қабылданады
Нұр-Сұлтан қаласы, Жұбанов
Балшых Ахмарал
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК Жинақтаушы оператор
болмауы мүмкін
басылып шықты
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г
17.02.2016 ж. Қазақстан
Республикасының Ақпарат
министрлігі берген
Таралымы 505 дана
аптасына 1 рет
дүйсенбі күндері шығарылады.

