
Уважаемые 
медицинские работники!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником. 
Во все времена профессия врача считалась одной 
из самых почетных и сложных, ведь она требует 
самопожертвования, внимания и милосердия. 
Миссия медицинского работника  - это постоянная 
готовность прийти на помощь. Это требует огромных 
сил, энергии, чуткости.
Медицинским работникам люди доверяют 
самое дорогое -  здоровье свое и своих близких.
Спасая жизни людей и возвращая здоровье, вы 
помогаете своим пациентам заново обрести себя, 
позволяете с надеждой смотреть в будущее, строить 
новые планы.
В условиях борьбы с короновирусной инфекцией, 
рискуя своими жизнями,  помогали больным 
справиться с  болезнью. Что  помогло каждому из 
нас полностью осознать истинную ценность жизни.
Врач учится всю жизнь, и каждый рабочий день это 
новая непростая задача.
Забота, внимание к больному позволяет вновь 
обрести здоровье и уверенность в себе, а доброта 
и милосердие лечат порой лучше всех лекарств.

В  праздничный день теплые  слова   благодарности 
заслужили все те, кто связан со здравоохранением.
Особую признательность хочется выразить нашим 
ветеранам: Тасқынбай Темир-Болат Таскынбайұлы, 
Куттыбаева Райхан Асаевна, Касенова Алтынсара 
Каирбековна, Джакубаева Лайла Кабдрахмановна, 
Мусина Гульнар Мухамедьяровна, Радченко Алла 
Викторовна, которые продолжают трудится на благо 
здоровья населения нашего района.
Желаю вам профессионализма, уважения среди коллег 
и пациентов.
Пусть выбранная вами профессия приносит 
вдохновения и успехов в дальнейших свершениях.
Дарите людям надежду, веру в исцеление.
Пусть самой большой наградой для вас будут 
счастливые глаза ваших пациентов.
Благополучия, стабильности, мира и добра вам и 
вашим семьям.
Пусть каждый рабочий день приносит чувство 
выполненного долга!

Н. Шумина 
и.о.главного врача 

Медицина қызметкерлері күні
Сіздерді кәсіби мерекелеріңіз - Қазақстан 
Республикасының медицина қызметкерлері күнімен 
шын жүректен құттықтаймын!
Дәрігер мамандығы-ең асыл және сұранысқа ие 
мамандықтардың бірі. Мемлекет басшысы халықтың 
денсаулығы елдің дамуы мен оның әл-ауқатының 
басты шарттарының бірі болып табылатынын әрдайым 
атап өтеді. Осы мереке күні біз ардагерлерге және 
отандық медицинаның негізін қалаушыларға, Егіндікөл 
ауданының денсаулық сақтау саласының дамуына баға 
жетпес үлес қосқандардың барлығына ерекше алғыс 
айтамыз.
От всей души поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника 
Республики Казахстан!
Сегодня наша страна проводит масштабные реформы, 
в числе которых важная роль отведена модернизации 
системы здравоохранения. Глава государства 
ставит перед отечественной медициной большие и 
ответственные задачи. В Казахстане сегодня работает 
немало уникальных специалистов, трудолюбивых и 
ответственных профессионалов. Казахстанские медики 
осваивают новые технологии,  инновационные методы 
диагностики и лечения.
Наш Егиндыкольский район в борьбе с пандемией один 
из первых завершил этапы вакцинации населения, 
сегодня проводится ревакцинация. Все это благодаря 
каждодневному и кропотливому труду наших 
медицинских работников.
В этот праздничный день мне приятно выразить 
признательность всем нашим врачам и медсестрам, 
техническому  персоналу, ветеранам и организаторам 
здравоохранения, работникам медицинского 
образования, науки, профессиональных медицинских 
ассоциаций.
Дорогие медики! Желаю дальнейших успехов в вашем 
нелегком, самоотверженном и благородном труде. 
Счастья и благополучия вашим семьям, родным и 
близким.
Пусть вам и далее сопутствует удача и всеобщее 
уважение нашего общества!
Құрметті ақ халатты жандар! Сіздерді тағы да кәсіби 
мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын.
Сіздерге зор денсаулық, жақсылық, отбасыларыңызға 
амандық және жаңа кәсіби табыстар тілеймін!

аудан әкімі Е.Мухамедин

Әр адамның өмірдегі орны бөлек әрі ерекше екені мәлім. 
Кеше ғана ортамызда қуанышымыз бен қиындығымызды 
бірге бөлісіп жүрген әріптесіміз Барлыбайқызы Гүлнұр 
16.06 2022 ж. келместің ақ желкен кемесіне мініп мәңгілік 
сапарға аттанды. Артында азынап жары Ерболат, 
кемсеңдеп төрт баласы( кішісі 2,5 жаста),жетімсіреп 
тоғанастық үлкенді-кішілі жерлестері, құдыреттің 
күшіне  басын иіп әріптестері қалды. Біздің ұжымға 
Гүлнұр қарындасым 2003 жылдың қаңтар айында 
қосылып еді. Мейірімді , ақкөңіл, аузын ашса лүпілдеген 
жұдырықтай жүрегі көрінетін , білімді де білгір медицина 
маманы екенін аз- ақ уақытта мойындатып, құрметке 
бөленді. Тоғанастық жерлестерінің денсаулығының 
сақшысы Гүлнұр Барлыбайқызы қыстың ақ түтек 
бораны мен сақылдаған сары шұнақ аязында талай 
рет ауырған нәрестелер мен жүкті әйелдерді аудандық 
ауруханаға жеткізгенін көзімізбен көрдік, ерлігіне 
сүйсіндік. Жастығына қарамай 20 жыл ішінде көптеген 
балалардың кіндік шешесіне айналды.Иә,Гүлнұр, 
өмір жалғаса береді, сенсіз талай шуақты жаз келіп, 
қылышын сүйреткен қыс та өтер, бірақ құдай қосқан 
жарың Ерболат пен жүрегіңнен үзіліп түскен төрт балаңа 
өмір бойы орның үңірейіп бос тұрар.  Сен талайларға 
ажалынан араша тұра білдің, бірақ саған біздер 
қорған бола алмадық.Кешір бізді. Жатқан жерің жарық, 
топырағың торқа, иманың жолдас болғай. Бақұлмыз!

Жадымызда жатталды жарқын бейнең...
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Абай ауылының  2022 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 15 147,0

1   Салықтық түсімдер 115,0

 04  Меншiкке салынатын салықтар 115,0

  1 Мүлiкке салынатын салықтар 2,0

  3 Жер салығы 5,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 108,0

4   Трансферттер түсімі 15 032,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 15 032,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 15 032,0

жалғасы. Басы  №22 санда

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы  № 7С21-2  

шешіміне  1 қосымша

                                                                               Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                               2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  

                                                                               шешіміне  1 қосымша

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 15 147,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 856,0
124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 14 856,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 856,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 291,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 291,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 291,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 0,0

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

      Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы  № 7С21-2 

                                                                                                                       шешіміне  2 қосымша
                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  4 қосымша

Спиридоновка  ауылының  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы
I.Кірістер 23 897,0

1 Салықтық түсімдер 1 178,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 1 178,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 12,0
3 Жер салығы 86,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 080,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 321,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 321,0
  1 Жерді сату 321,0
4 Трансферттер түсімі 22 398,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 22 398,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 22 398,0

Функционалдық топ
мың теңге

сома
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама
Атауы

   II. Шығындар 24 179,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 21 954,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 21 954,0

  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 21 954,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 557,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 557,0

  003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 557,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 368,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 1 368,0

          Приложение 1
                к решению Егиндыкольского районного
       маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                Приложение 1
       к решению Егиндыкольского районного
     маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2
   Бюджет села Абай на 2022 год 

Бюджет села Абай на 2022 год

Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 15 147,0

1   Налоговые поступления 115,0

 04  Hалоги на собственность 115,0

  1 Hалоги на имущество 2,0

  3 Земельный налог 5,0

  4 Hалог на транспортные средства 108,0

4   Поступления  трансфертов 15 032,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 15 032,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 15 032,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 15 147,0

01   Государственные услуги общего характера 14 856,0
124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 14 856,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 14 856,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 291,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 291,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 291,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0

   Погашение бюджетных кредитов 0,0

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0,0
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 0,0
 01  Остатки бюджетных средств 0,0
  1 Свободные остатки бюджетных средств 0,0

Приложение 2
  к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                Приложение 4

 к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2         

Бюджет села Спиридоновка на 2022 год 

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 23 897,0

1 Налоговые поступления 1 178,0
04 Hалоги на собственность 1 178,0

1 Hалоги на имущество 12,0
3 Земельный налог 86,0
4 Hалог на транспортные средства 1 080,0

3 Поступления от продажи основного капитала 321,0
03 Продажа земли и нематериальных активов 321,0

1 Продажа земли 321,0
4 Поступления  трансфертов 22 398,0

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 22 398,0

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 22 398,0

Функциональная группа
Сумма

тысяч тенге
Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа
Наименование 

   II. Затраты 24 179,0
01   Государственные услуги общего характера 21 954,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 21 954,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа 21 954,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 557,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 557,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому 557,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 368,0
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  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 368,0

12 Көлiк және коммуникация 300,0
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 300,0

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

300,0

 III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
 Бюджеттік кредиттер 0,0
 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

 IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 0,0

 Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

V. Бюджет тапшылығы (профициті) -282,0
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 282,0

Қарыздар түсімі 0,0
Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 282,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 282,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 282,0

       Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы  08 маусымдағы № 7С21-2  

                                                                                                                        шешіміне 3 қосымша
                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  7 қосымша

Қоржынкөл ауылының  2022 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  

Кіші сыныбы

 Атауы

   I. Кірістер 15 705,0

1   Салықтық түсімдер 1 592,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 592,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 18,0
  3 Жер салығы 31,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 543,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1 667,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 1 667,0
  1 Жерді сату 1 667,0

4   Трансферттер түсімі 12 446,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 12 446,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 12 446,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама

   Атауы
   II. Шығындар 15 705,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 000,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 14 000,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 000,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 242,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 242,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 242,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 463,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 1 463,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 463,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 0,0

   Қарыздар түсімі 0,0

   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                                                                       2022 жылғы 08 маусымдағы  № 7С21-2  

                                                                                                                       шешіміне 4 қосымша
                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  10 қосымша

Бауман  ауылының  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты 

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы
I. Кірістер 94 170,5

1 Салықтық түсімдер 958,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 958,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа 1 368,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 368,0
12   Транспорт и коммуникации 300,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 300,0

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

300,0

 III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
 Бюджетные кредиты 0,0
 Погашение бюджетных кредитов 0,0
 IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
 Приобретение финансовых активов 0,0

Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

V. Дефицит (профицит) бюджета -282,0
VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 282,0

Поступления займов 0,0
Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 282,0
 01  Остатки бюджетных средств 282,0
  1 Свободные остатки бюджетных средств 282,0

         Приложение 3
к решению Егиндыкольского районного

  маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                       Приложение 7

     к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2

Бюджет села Коржинколь на 2022 год
Категория   

тысяч тенге сумма 
 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 15 705,0
1   Налоговые поступления 1 592,0

 04  Hалоги на собственность 1 592,0

  1 Hалоги на имущество 18,0

  3 Земельный налог 31,0

  4 Hалог на транспортные средства 1 543,0
3   Поступления от продажи основного капитала 1 667,0

 03  Продажа земли и нематериальных активов 1 667,0
  1 Продажа земли 1 667,0

4   Поступления  трансфертов 12 446,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 12 446,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 12 446,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
 

  
Наименование

   II. Затраты 15 705,0
01   Государственные услуги общего характера 14 000,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 14 000,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа 14 000,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 242,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 242,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 242,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 463,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 1 463,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 463,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0,0
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 0,0

 01  Остатки бюджетных средств 0,0

  1 Свободные остатки бюджетных средств 0,0

Приложение 4
 к решению Егиндыкольского районного

   маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                       Приложение 10

  к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2

Бюджет села Бауманское на 2022 год 

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 94 170,5

1 Налоговые поступления 958,0
04 Hалоги на собственность 958,0



№23Алтын астық4

Жалғасы. басы №1, №2 сандарда

1 Мүлiкке салынатын салықтар 23,0
3 Жер салығы 44,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 891,0

4 Трансферттер түсімі 93 212,5
02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 

түсетiн трансферттер 93 212,5

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 93 212,5

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
 

  II. Шығындар 94 344,9

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 301,4

01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 14 301,4

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 301,4

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 5 446,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 5 446,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 5 446,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 768,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 5 768,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 4 647,0
07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 1 121,0
12   Көлiк және коммуникация 68 829,5
12 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 68 829,5

12 123 045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, 
ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және 
орташа жөндеу

68 829,5

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0

   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -174,4

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 174,4

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 174,4

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 174,4

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 174,4

       Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы  № 7С21-2  

                                                                                                                        шешіміне  5 қосымша
                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  13 қосымша

Егіндікөл ауылының  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы 
I. Кірістер 58 296,0

1 Салықтық түсімдер 16 433,0
01 Табыс салығы 2 392,0

2 Жеке табыс салығы 2 392,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 14 041,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 140,0
3 Жер салығы 346,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 13 555,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4 056,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 4 056,0
  1 Жерді сату 4 056,0
4 Трансферттер түсімі 37 807,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 37 807,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 37 807,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 60 378,8

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 36 390,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 36 390,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 36 390,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 4 344,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 4 344,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 4 344,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 12 133,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 12 133,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5 833,0

07 123 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4 000,0

1 Hалоги на имущество 23,0
3 Земельный налог 44,0
4 Hалог на транспортные средства 891,0

4 Поступления  трансфертов 93 212,5
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 

управления 93 212,5

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 93 212,5

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
 

  
Наименование

 
  II. Затраты 94 344,9

01   Государственные услуги общего характера 14 301,4
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 14 301,4

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 14 301,4

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 5 446,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 5 446,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 5 446,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 5 768,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 5 768,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 4 647,0
  011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 1 121,0

12   Транспорт и коммуникации 68 829,5
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 68 829,5

  045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах 
районного значения, селах, поселках, сельских округах 68 829,5

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0

   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета -174,4

   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 174,4

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 174,4
 01  Остатки бюджетных средств 174,4
  1 Свободные остатки бюджетных средств 174,4

Приложение 5
  к решению Егиндыкольского районного

  маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
  

                                                                                                             Приложение 13
  к решению Егиндыкольского районного

  маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2
Бюджет села Егиндыколь на 2022 год 

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 58 296,0

1 Налоговые поступления 16 433,0
01 Подоходный налог 2 392,0

2 Индивидуальный подоходный налог 2 392,0
04 Hалоги на собственность 14 041,0

1 Hалоги на имущество 140,0
3 Земельный налог 346,0
4 Hалог на транспортные средства 13 555,0

3   Поступления от продажи основного капитала 4 056,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 4 056,0
  1 Продажа земли 4 056,0
4 Поступления  трансфертов 37 807,0

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 37 807,0

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 37 807,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 60 378,8

01   Государственные услуги общего характера 36 390,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 36 390,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 36 390,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 4 344,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 4 344,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 4 344,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 12 133,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 12 133,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 5 833,0
  009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 4 000,0
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07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 300,0
12   Көлiк және коммуникация 7 511,8
12 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 7 511,8

12 123 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық 
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 7 511,8

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -2 082,8

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 2 082,8
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2 082,8
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 2 082,8
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 2 082,8

       Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы  № 7С21-2  

                                                                                                                        шешіміне 6 қосымша
                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  16 қосымша

Буревестник ауылының  2022 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 14 364,0
1   Салықтық түсімдер 1 452,0

 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 452,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 8,0
  3 Жер салығы 26,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 418,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 433,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 2 433,0
  1 Жерді сату 2 433,0

4   Трансферттер түсімі 10 479,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 10 479,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 10 479,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
 

  II. Шығындар 14 364,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 272,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 14 272,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 272,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 92,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 92,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 92,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 0,0

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

       Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы № 7С21-2 шешіміне 7 қосымша

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2

шешіміне  19 қосымша
Алакөл ауылдық округінің  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы 
I. Кірістер 18 484,4

1 Салықтық түсімдер 1 439,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 1 439,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 12,0
3 Жер салығы 70,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 357,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 290,4
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 290,4

1 Жерді сату 290,4
4 Трансферттер түсімі 16 755,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 16 755,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 16 755,0

  011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 300,0
12   Транспорт и коммуникации 7 511,8
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 7 511,8

  013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 
районного значения, селах, поселках, сельских округах 7 511,8

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета -2 082,8
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 082,8
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 2 082,8
 01  Остатки бюджетных средств 2 082,8

  1 Свободные остатки бюджетных средств 2 082,8

          Приложение 6
 к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                 Приложение 16

 к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2

Бюджет села Буревестник на 2022 год
Категория   

тысяч тенге сумма 
 Класс

  

Подкласс

 Наименование
   I. Доходы 14 364,0

1   Налоговые поступления 1 452,0
 04  Hалоги на собственность 1 452,0
  1 Hалоги на имущество 8,0
  3 Земельный налог 26,0
  4 Hалог на транспортные средства 1 418,0

3   Поступления от продажи основного капитала 2 433,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 2 433,0
  1 Продажа земли 2 433,0

4   Поступления  трансфертов 10 479,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 10 479,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 10 479,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ

  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 14 364,0

01   Государственные услуги общего характера 14 272,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 14 272,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 14 272,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 92,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 92,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 92,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0,0
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 0,0
 01  Остатки бюджетных средств 0,0
  1 Свободные остатки бюджетных средств 0,0

          Приложение 7
 к решению Егиндыкольского районного

маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
                 Приложение 19

 к решению Егиндыкольского районного
    маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2

Бюджет села Алакольского сельского округа на 2022 год 
Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 18 484,4

1 Налоговые поступления 1 439,0
04 Hалоги на собственность 1 439,0

1 Hалоги на имущество 12,0
3 Земельный налог 70,0
4 Hалог на транспортные средства 1 357,0

3 Поступления от продажи основного капитала 290,4
03 Продажа земли и нематериальных активов 290,4

1 Продажа земли 290,4
4 Поступления  трансфертов 16 755,0

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 16 755,0

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 16 755,0



6 Алтын астық № 23
Функционалдық топ

мың теңге
сома

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
   II. Шығындар 18 626,3

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 16 224,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 16 224,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

16 224,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 970,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 1 970,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 970,0
12   Көлiк және коммуникация 432,3
12 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 432,3

12 123 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, 
ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль 
жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

432,3

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 0,0

   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0

   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -141,9

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 
(профицитін пайдалану) 141,9

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын 
қалдықтары 141,9

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 141,9
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 141,9

       Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 08 маусымдағы № 7С21-2  

                                                                                                                        шешіміне  8 қосымша
                                                                               Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

                                                                                2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
                                                                                шешіміне  22 қосымша

Ұзынкөл ауылдық округінің  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты   

мың теңге сома Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 31 387,0
1   Салықтық түсімдер 1 834,0

 01  Табыс салығы 204,0
  2 Жеке табыс салығы 204,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 630,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 24,0
  3 Жер салығы 59,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 547,0

2   Салықтық емес түсiмдер 155,0
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 155,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 155,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 253,0

 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 253,0
  1 Жерді сату 253,0

4   Трансферттер түсімі 29 145,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 29 145,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 29 145,0

Функционалдық топ
мың теңге

сома
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама
Атауы

   II. Шығындар 31 526,7
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 942,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 14 942,0

  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі 
қызметтер

14 942,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 947,7
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 947,7

  003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 947,7
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 137,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 15 137,0

  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 218,0
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 13 919,0

12   Көлiк және коммуникация 500,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 500,0

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

500,0

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 0,0

   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0

Функциональная группа
Сумма

тысяч тенге
Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа
Наименование 

   II. Затраты 18 626,3
01   Государственные услуги общего характера 16 224,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа 16 224,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа 16 224,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 970,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа 1 970,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 970,0

12   Транспорт и коммуникации 432,3
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 432,3

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

432,3

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0

   Погашение бюджетных кредитов 0,0

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета -141,9

   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 141,9

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 141,9
 01  Остатки бюджетных средств 141,9
  1 Свободные остатки бюджетных средств 141,9

                                                                                                             Приложение 8
к решению Егиндыкольского районного

   маслихата от 08 июня 2022 года  №7С21-2
            
                        Приложение 22

   к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 24 декабря  2021 года № 7С14-2          

Бюджет села Узынкольского сельского округа на 2022 год 

Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 31 387,0
1   Налоговые поступления 1 834,0

 01  Подоходный налог 204,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 204,0
 04  Hалоги на собственность 1 630,0
  1 Hалоги на имущество 24,0
  3 Земельный налог 59,0
  4 Hалог на транспортные средства 1 547,0

2   Неналоговые поступления 155,0
 06  Прочие неналоговые поступления 155,0

  1 Прочие неналоговые поступления 155,0

3   Поступления от продажи основного капитала 253,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 253,0
  1 Продажа земли 253,0

4   Поступления  трансфертов 29 145,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 29 145,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 29 145,0

Функциональная группа
Сумма

тысяч тенге
Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа
Наименование 

   II. Затраты 31 526,7
01   Государственные услуги общего характера 14 942,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа 14 942,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города 
районного значения, села, поселка, сельского округа 14 942,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 947,7
 124  Аппарат акима города районного значения, села, 

поселка, сельского округа 947,7

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому 947,7

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 15 137,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа 15 137,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 218,0
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 13 919,0

12   Транспорт и коммуникации 500,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, 

поселка, сельского округа 500,0

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

500,0

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0



7№23 Алтын астық
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 

түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -139,7

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 139,7

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 139,7
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 139,7
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 139,7

   Поступления от продажи финансовых активов 
государства 0,0

   V. Дефицит (профицит) бюджета -139,7

   VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 139,7

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 139,7
 01  Остатки бюджетных средств 139,7
  1 Свободные остатки бюджетных средств 139,7

Қазіргі қоғамдағы дәстүрден тыс діндарлық мәселесі

Қазіргі әлемдегі діннің орны мен рөлін дәстүрлі емес 
діндарлықтың барлық түрлерін ескерусіз терең түсіну 
мүмкін емес. Себебі, дәстүрлі емес діндарлық феномені 
- қазіргі рухани өмірге тән құбылыстардың бірі. Оның 
мәні - әдеттегі, дәстүрлі діндермен байланысты емес діни 
құндылықтардың таралуы арқылы жүзеге асады. Әдетте 
бұл үрдістің ауқымы өте кең. Дәстүрлі емес діндарлықтың 
сипаттамасы ғылым саласында әр түрлі жолмен белгіленуі 
кездейсоқ емес: «конфессиядан тыс діндарлық», 
«зайырлы гуманизм», «эзотерикалық мәдениет», «бүлікшіл 
рухани ізденістер». Бұл терминдердің бәрі дәл,нақты 
және жақсы емес. 
Бүгінгі ақпараттық қоғам тұсында дәстүрлі дінмен біте 
қайнасқан этномәдени болмыс, ұлттық мәдениет, тіл, 
тұрмыс ыдырай бастап, ұлттық құндылықтар мен дін, 
ұлттық рең, дәстүр әлсіреп, ұрпақтар сабақтастығының 
үзілуіне қауіп төнді. Батыс ғалымы Ж.Бодрийяр 
бүгінгі еуропалықтардың діншілдігін «симуляция» 
деген сөзден шығарып, «симулякр», діншіл болып 
көріну, жалған, жасанды дәстүрлі емес діндарлық деп 
бағалайды.
70-ші жылдардан бастап дәстүрлі емес культтер 
бұрынғы КСРО аумағына ене бастады. Ең алдымен, 
80 - жылдардың аяғы мен 90-жылдардың басында 
ене бастаған топ кришнаиттер мен муниттер болды. 
Қазақстанда бұрын-соңды болмаған әртүрлі шетелдік 
миссионерлер, уағыздаушылар, гурулар және рухани 
тәлімгерлер енгізген көптеген дәстүрлі емес культтер 
пайда болды және тез тарала бастады. Дәстүрлі емес 
діндер мен олардың ізбасарларының саны тез артты, 
бұл өз кезегінде дәстүрден тыс діндарлықтың дамуына 
себеп болды.
Соңғы жылдары ғылыми әдебиетте діндарлықты әртүрлі 
қырынан саралап, ғалымдар алуан түрлі пікірлер айтуда. 
Ең жиі айтылатын пікірлер: «барлық посткеңестік елдерде 
діндарлықтың қатты өсуі байқалады», «діндарлық 
дағдарысы», «діндарлық сипаты мен өсуі». Діндарлықты 
айқындау үшін дінтанушы ғалымдар әртүрлі ұғымдар 
қолданады: «халықтық діндарлық», «ішкі діндарлық», 
«құпия діндарлық», «жасанды діндарлық», «дүбәра 
діндарлық», «бір адамның әртүрлі дінде болушылығы», 
«конфессиядан тыс діндарлық», «итсизм», «агностицизм», 
«жаңа діндарлық». Кейбір еңбектерде дінді қабылдауы, 
меңгеруіне қарай православтар мен мұсылмандарды 

әртүрлі деңгейлерде сипаттайды: «Діндарлар мен 
жартылай діндарлар», «жаңа бастаушы діндарлар», 
«шіркеу мен мешіттен тыс діншілдер», «дінде жоқтар». Бұл 
терминдердің астарында діни амалдар, діни дүниетаным, 
діни қауымдастық сияқтылар туралы пікірлер жатыр. Осыдан 
әдебиетте діндарлықтың әртүрлі типологиясы жасалады. 
Бір ғалымдар «нағыз діндар», «дәстүрлі емес діндар», 
«жаңа діндар», «құбылмалы діндар» десе, екіншілерінің 
пікірінше исламдағы «жоғары діншілдікке» жататындар 
– исламның парыздарын орындайтын, жұма намазын 
қалдырмайтын, діни мерекелерді үнемі атап өтетіндер, 
«орта діншілдікке» жататындар – мешітке жұма намазына 
анда-санда баратын, діни салт-дәстүрлерді орындай 
бермейтіндер, «төменгі деңгейдегі діншілдік» иелері – 
мешітке бармайтындар, болмаса өте сирек баратындар, 
діни салт-жоралар мен діни мерекелерге мән бермейтіндер. 
Басқаша айтсақ, олар мұсылмандар, бірақ, оларды дінге 
сенеді деп айту қиын. «Мешітке, болмаса шіркеуге бару 
діндарлықтың белгісі бола алмайды» дейді бірқатар 
ғалымдар. Оразаны әдейі диета сақтау үшін ұстайтындар, 
жұма намазына таныстарымен кездесу үшін баратындар, 
қажылыққа туристік сапар ретінде қарайтындар бар. Сырт 
көзге бұл діндарлықтың белгісі болғанымен, шындығында 
олай емес. Әрине, «Денсаулығыма байланысты ораза ұстай 
алмаймын», «Құранды жаттап алдым, бірақ, мазмұнын 
білмеймін» дейтіндер «Құранды білмеймін, білгім де 
келмейді» дейтіндерден гөрі дінге жақын. Сол сияқты, 
үнемі мешітке баратын адамдарды да діндар деу асығыс 
пікір. Айталық, мешіті жоқ алыстағы ауылда тұратын, 
бес уақыт намазын қаза етпейтін, оразасын ұстайтын, 
қайырымдылық жасайтын, білгенше Құран аяттарын 

оқитын, немерелерін тәрбиелейтін ата мен әжені, ана 
мен әкені діндар емес деу орынсыз.
Қазақстаңдағы дәстүрлі емес діни ұйымдардың және 
тоталитарлық секталардың көбеюі мен оның қатарына 
жастардың жалпы халықтың көптеп тартылуы - олардың 
асыра сілтеуші діндарлығы көпұлтты мемлекетіміздің 
ұлтаралық татулық пен тұрақтылығына қауіпті фактор. 
Және ұлтаралық радикализммен шиеленісті тудыратын 
қосымша күш болып табылады. Бүгінде Қазақстан бүкіл 
әлемдік діни-рухани форумның орталығы болып табылады. 
Қоғамда діндарлықтың белгілі бір түрлерінің болуы, 
олардың субъектілерінің қоршаған әлемге әсер ету 
дәрежесі діндарлықтың қалыптасу факторлары деп 
түсінілетін әлеуметтік құбылыстардың объективті 
және субъективті әсерінен қалыптасатын діндарлық 
формаларының даму ерекшеліктері мен тенденцияларына 
байланысты. Нақты әлемнің жағдайларын талдау қазіргі 
заманғы діндарлықтың қалыптасуы мен дамуына әсер 
ететін факторларды, объективті және субъективті өмір 
сүру жағдайларын өзгерту үшін осы институтқа тән 
мүмкіндіктерге сәйкес белгілі бір қоғамдық институт 
қолданатын әдістер мен тәсілдердің жиынтығын 
түсінуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде діндарлықтың 
қалыптасуының келесі факторлары анықталды - «сезім 
факторы», «билік факторы», «күш факторы», «ынталандыру 
факторы». Барлық осы факторлар «адам - топ — қоғам» 
қатынастар жүйесіне әсер етеді.
Уақыт өте тәжірибемен сыналған және қоршаған ортаның 
деструктивті әсерін жеңудің дәстүрлерімен тазартылған 
ең тиімді әдістердің бірі-адамның рухани құндылықтарға 
жүгінуі, оларды тек санасында ғана емес, сонымен бірге 
өмірлік қызметінде де дағдыландыруы. Себебі, адамның 
рухани өмірін жандандыруға көбінесе діни сенімге жүгіну 
арқылы қол жеткізіледі, ол адам үшін ең жұмсақ, жанға 
қонымды, формасы мен мазмұны бойынша үйлестірілген, 
белгілі бір әлеуметтік қауымдастықтың қызметіне ену тәсілі 
арқылы көрінеді.

Абзал САРДЕНОВ,
Ақмола облысы Дін істері басқармасының 

«Конфессияаралық қатынастарды талдау және 
дамыту орталығы» 

КММ Ақпараттық-насихат бөлімінің 
Целиноград ауданы бойынша теолог маманы

2023 жылғы 1 қаңтардан бастап енгізу бойынша жұмыс берушілердің 
міндетті зейнетақы жарналары

Жұмыс берушілердің 5% - міндетті зейнетақы жарналарын 
енгізу 2014 жылы Қазақстан Республикасының зейнетақы 
жүйесін 2030 жылға дейін одан әрі жаңғырту жөніндегі 
тұжырымдамада көзделген, ал 2015 жылы заңнамалық 
түрде бекітілген. ЖМЗЖ енгізу 2018 жылғы 1 қаңтардан 
басталуы тиіс еді. Алайда, міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандырудың жоспарланып отырған енгізілуін ескере 
отырып, осы түзетулерді қолданысқа енгізу мерзімі 2020 
жылға ауыстырылды. 2019 жылы Мемлекет басшысының 
тапсырмасы бойынша заңнамалық түзетулер қабылданды, 
оған сәйкес ЖМЗЖ енгізу мерзімі 2023 жылға ауыстырылды.
Бес жылдық кезеңді (2018 жылдан 2022 жылға дейін) 
ескере отырып, жұмыс берушілерді жұмыс берушінің 5% 
міндетті зейнетақы жарналарын енгізуге дайындау үшін 
оларды 2023 жылдан бастап енгізу мәселесін «тосын 
сый»деп санау қиын.
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарын салық 
алымдарымен салыстыруға болмайды, зейнетақы 
жарналары мен салық алымдарының олардың пайдасына 
төленетін жеке тұлғаларға қатысты дербестендірудегі 
негізгі айырмашылығы.
Неліктен ЖМЗЖ енгізу қажет? 
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары 
қазақстандықтардың, болашақ зейнеткерлердің әл-ауқатын 
арттыру мақсатында енгізілетіні сөзсіз. Атап айтқанда, бұл 
ынтымақты өтілі жоқ (1998 жылға дейін) не ынтымақты 
жүйедегі өтілі мардымсыз азаматтар үшін өзекті.
Бүгінде зейнетақымен қамсыздандыруға тек қызметкерлер 
мен мемлекеттің өздері ғана қатысады. Бұған зиянды 
өндірістердің қызметкерлері жатпайды, 400 мыңнан астам 
адам, олар үшін жұмыс берушілер 5% кәсіптік зейнетақы 
жарналарын төлейді.
Айта кету керек, зейнетақының ортақ бөлігі жыл 
сайын азайып келеді. Жаңа және жұмыс істеп тұрған 
алушылардың зейнетақы мөлшері арасындағы алшақтық 
тек соңғы 5 жылда 13% - дан 30% - ға дейін ұлғайды, бұл 
табысты зейнетақы төлемдерімен алмастыру деңгейіне 
әсер етеді. Бұл ретте жұмыскердің жарналарының 10% 
- ы барабар зейнетақы мөлшерін қамтамасыз ету үшін 
жеткіліксіз. Мұны халықаралық тәжірибе растайды. 

Мысалы, ЭЫДҰ елдерінде жарналардың орташа 
мөлшерлемесі шамамен 18% – ды, Сингапурде-37% 
- ды (оның 20% - ын жұмыс беруші төлейді), Ресей 
Федерациясында жұмыс беруші үшін мөлшерлеме 22% - 
ды, Беларусь Республикасында 28% - ды және тағы 1% - 
ды қызметкер төлейді.
ЖМЗЖ енгізу зейнетақы жүйесін дамыту жөніндегі басқа 
шаралармен қатар алушылардың еңбек өтіліне барабар 
лайықты зейнетақыны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
ЖМЗЖ енгізу халықаралық стандарттарға сәйкес 
келетін, зейнеткерлік жасқа жеткен кезде (зейнетке 
шыққаннан кейін табысты алмастыру коэффициенті) 
қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарының барабар 
деңгейін сақтауға мүмкіндік береді.
Бұл ретте жұмыс берушіге жүктеме қолайлы деңгейде, 
оның ішінде МЗЖ төленген соманы салық салынғанға 
дейінгі шегерімге жатқызу бөлігінде салық кодексінің 
шеңберінде көзделген жеңілдіктердің есебінен қалады.
ЖМЗЖ енгізу екі рет кейінге қалдырылғанын ескере 
отырып, бұл норманың күшін жоюға бола ма?
ЖМЗЖ енгізу мерзімін одан әрі кейінге қалдыру 
болашақ зейнеткерлерді зейнетақымен қамсыздандыру 
деңгейіне теріс әсер етеді. Атап айтқанда, осыдан 
ағымдағы ғасырдың 40-шы жылдары зейнетке шығатын 
қазақстандықтар зардап шегуі мүмкін. Актуарлық есептер 
бойынша олардың төлемдерінің мөлшері 50-60 жылдары 
зейнетке шығатындарға қарағанда 30%-ға төмен болады.
Сондықтан, бүгінгі күні осы норманы енгізуді тоқтату 
немесе кейінге қалдыру мәселесі қаралмайды.
Анықтамалық:
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданыстағы 
жинақтаушы жүйе қызметкерлер кірістерінің 5%-ы 
мөлшерінде жұмыс берушілердің жарналары есебінен 
қалыптастырылатын жаңа шартты-жинақтаушы 
құрамдауышпен толықтырылатын болады.
Ұсынылып отырған шартты-жинақтаушы жүйеде (ЕҚЖ) 
жинақтаушы (шартты шоттарда жинақтау арқылы), сондай-
ақ зейнетақымен қамсыздандырудың бөлу тетіктері де іске 
асырылатын болады.
Жаңа зейнетақы жүйесіне қатысушылар пайдасына жұмыс 

берушілер қызметкерлердің табыстарынан есептелген 
және жұмыс берушінің өз қаражаты есебінен БЖЗҚ-
дағы дербестендірілген шартты-жинақтаушы шоттарға 
аударылған міндетті 5% - дық зейнетақы жарналарын 
аударатын жұмыскерлер болады.
Жүйенің әрбір қатысушысы үшін шартты зейнетақы 
шоты ашылады, онда жұмыс берушілер аударатын 
жарналардың сомасы тіркеледі және шартты зейнетақы 
жинақтары қалыптастырылады.
Жұмыс берушілерден түсетін зейнетақы жарналары 
капиталдандырылмайды және жекелеген тұлғалардың 
меншігіне айналмайды, бірақ ЖМЗЖ есебінен ағымдағы 
зейнетақыны төлеуге жұмсалатын болады.
Қызметкер зейнеткерлік жасқа жеткен және кемінде 
бес жыл қатысу өтілі болған кезде шартты-жинақтаушы 
құрамдауыштан алынатын зейнетақы мөлшері шартты 
зейнетақы шотында қалыптастырылған жинақтарға және 
күтілетін өмір сүру ұзақтығына қарай айқындалады.
Яғни, зейнетақы азаматтардың еңбек қызметінің 
барлық кезеңінде қалыптастырылған, күтілетін өмір 
сүру ұзақтығына байланысты уақытқа бөлінген 
зейнетақы жинақтарының сомасына баламалы болады.
ЖМЗЖ есебінен зейнетақы төлемдерін алуға қатысу өтілі 
кемінде 5 жыл (60 ай), 2 ең төмен күнкөріс деңгейінен 
аспайтын мөлшердегі зейнеткерлік жасқа толған тұлғалар 
құқылы болады.
ЖМЗЖ есебінен зейнетақы төлемдері өмір бойы төленетін 
болады, бұл ретте жыл сайын зейнетақы мөлшері 
индекстелетін болады.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесіне қарағанда, шартты-
жинақтаушы құрамдауыштағы ЖМЗЖ есебінен зейнетақы 
мұраға қалдырылмайтынын (өйткені ол қызметкердің 
меншігі болып табылмайды) және оларға зейнетақы 
жинақтарының сақталуы жөніндегі кепілдік таралмайтынын 
атап өту қажет.
Бұдан басқа, алғашқы төлем келіп түскен кезде ЖМЗЖ 
салымшылары үшін автоматты режимде БЖЗҚ-да шартты 
зейнетақы шотын ашу көзделеді, яғни бірінші ЖМЗЖ келіп 
түскен кезде шот автоматты түрде ашылатын болады.

жалғасы келесі санда
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Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін 
жауапкершілік жарнама берушіге  жүктеледі

Жарнама берушілер жіберген  қателіктер бойынша 
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде 

қабылданады
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес 

болмауы  мүмкін

Газет « Алтын астық «газетінің 
редакциясында дайындалды, 

терілді, жинақталды. 
Нұр-Сұлтан қаласы,  Жұбанов 

көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК 
басылып шықты

Мемлекеттік тілдегі 
материалдарға 

жауапты  
Балшых Ахмарал

Жинақтаушы оператор 
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г 
17.02.2016 ж. Қазақстан 

Республикасының Ақпарат 
министрлігі берген
Таралымы 505 дана

аптасына 1 рет 
дүйсенбі күндері шығарылады.

Құрметті Егіндікөл 
ауданының тұрғындары!

Жиналыстарды, митингілерді және 
пикеттерді ұйымдастыру және өткізу 

үшін «Қазақстан Республикасында бейбіт жиналыстарды 
ұйымдастыру және өткізу тәртібі туралы» Заңымен (бұдан әрі 
- Заң) хабарлама жасау тәртібі қарастырылған.
Ұйымдастырушы оларды өткізу күніне дейін бес жұмыс күн 
бұрын жергілікті атқарушы органға хабарлама береді, ол үш 
жұмыс күн ішінде оны қарауға тиіс (Заңның 10, 11-баптары). 
Бұл мерзім аяқталған соң жауап болмаған жағдайда, 
ұйымдастырушы бейбіт жиналысты өткізеді (Заңның 11-б. 
1-т.3-т.).
Демонстрациялар мен шерулер үшін келісім тәртібі 
белгіленген. Өтініштер өткізілетін күнге дейін он жұмыс 
күн бұрын беріледі, ол бойынша жергілікті атқарушы орган 
жеті жұмыс күн ішінде жауап беруге міндетті (Заңның 12, 
13-баптары).
Берілген хабарлама болмаған жағдайда, митингтерге қатысу 
заңсыз болып табылады, бұл Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодекстің 488-бабы бойынша әкімшілік жауаптылыққа 
әкеп соқтырады.
Егер бұл әрекеттер азаматтардың, ұйымдардың, қоғамның 
немесе мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделеріне 
елеулі зиян келтірумен қатар жүрсе, қылмыстық жауаптылық 
туындайды (ҚК-нің 400-бабы).
Осыған байланысты, заңдылықты бұзуға жол бермеу және 
белгіленген жауаптылық туралы түсіндіре отырып, заңнама 
талаптарын бұзбауға және заңсыз шерулерді (митинг, 
демонстрация, жиналыс және т.б.) ұйымдастырудан және оған 
қатысудан тартынуға шақырамыз.

Егіндікөл ауданының прокуратурасы     

Уважаемые жители 
Егиндыкольского района!

Для организации и проведения собраний, митингов и 
пикетов Законом «О порядке организации и проведения 
мирных собраний в Республике Казахстан» (далее - Закон) 
предусмотрен уведомительный порядок.
Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения 
подает уведомление в местный исполнительный орган, 
который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть 
(ст.10, 11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении 
этого срока организатор проводит мирное собрание (пп.3 п.1 
ст.11 Закона).
Для демонстраций и шествий установлен согласительный 
порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до 
дня проведения, по которым местный исполнительный орган 
обязан дать ответ в течение семи рабочих дней (ст.12, 13 
Закона).
При отсутствии поданного уведомления, участие в митингах, 
является незаконным, что влечет административную 
ответственность по статье 488 Кодекса об административных 
правонарушениях.
Если эти действия будут сопровождаться причинением 
существенного вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства, наступает уголовная 
ответственность (статья 400 УК).
В этой связи, разъясняя о недопустимости нарушений 
законности и об установленной ответственности, 
призываем Вас не нарушать требования законодательства 
и воздержаться от организации и участия в незаконных 
шествиях (митингах, демонстрациях, собрании и т.д.).

Прокуратура Егиндыкольского района

Поздравляем любимого сына, мужа, отца, 
деда Шевченко Олега Николаевича 

с Днем рождения!

Невозможно описать, 
Как хотим расцеловать 

Именинника родного, 
Крепко-накрепко обнять! 
Пожелать хотим успеха, 
Больше света, больше смеха. 
Быть успешным, не хворать,
 И везде все успевать.
 Позабыть про лень и скуку
 Образцом быть детям, внучке. 
Ты у нас, дед, молодой, 
Озорной и боевой. 
Вот таким и оставайся, 
В плен невзгодам не сдавайся!

Папа, мама, жена, дети, внучка

От всей души хочу поблагодарить заведующую 
терапевтическим отделением Егиндыкольской 
районной больницы Алтынсару Каирбековну Касенову, 
медсестер: Диану Данияркызы, Кулназию Базылбекову, 
Раушангуль Шаймерден, медбрата Владлена Попова, 
старшую медсестру отделения Мейрамгуль Мукашеву, 
сестру – хозяйку Валентину Фольц, Санитарок: Сапию 
Серикбаеву, Валентину Комарову, Гулю Казыбаеву.
Я искренне желаю вам успешно продолжать 

спасать своих пациентов от любых болезней, всегда 
оправдывать все добрые надежды и непременно 
находить выход из любой ситуации. Здоровья вам 
и вашим  семьям, благополучной деятельности и 
счастливой долгой жизни. Спасибо за ваш труд, за 
ваш профессионализм, за вашу самоотверженность.

Николай Иванович Шевченко,
 пенсионер, Ветеран труда

Благодарность

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Гасюк Николай Тихоновича в период пандемии был 
принят водителем на работу в государственное 
учреждение «Егиндыкольское РУСЭК ДСЭК АО КСЭК 
МЗ РК» (санитарная эпидемиологическая служба. 
Примечание) Не побоявшись инфицирования, 
помог коллективу в переломный момент истории, 
когда инфекция обрушилась на мир. Обеспечивал 

транспортировку оперативников на 
обследование очагов COVID - 19 среди населения 
Егиндыкольского района, очагов туберкулёза, 
вирусного гепатита, на расследование 
случаев по антирабической деятельности, 
паразитарных инфекций, ЧС. Транспортировал 
специалистов санитарной службы на объекты 
при проведении проверок особого порядка, 
внеплановых проверках, выполнении 
госуслуг населению Егиндыкольского района.
Гасюк Николай Тихонович самоотверженно 
выполнял свой профессиональный долг в 
любое время суток и при любой погоде. При 
этом, оставаясь спокойным, сдержанным, 
всегда готовым прийти на помощь. Коллеги  
отмечают высокий профессионализм нашего 
ветерана санитарной службы. Связь поколений, 
уважение к старшим, признание ЧЕЛОВЕКА 
ТРУДА - основа основ мировоззрения социума. 
Накануне профессионального праздника 
хотелось бы искренне поблагодарить 
Гасюка Николая Тихоновича за неоценимый 
вклад в санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения нашего региона. 

Б. Салканова 
руководитель Егиндыкольского районного 

управления санитарно-эпидемиологического 
контроля

Медицинский работник – 
это призвание

В Казахстане 
празднование 
Д н я 
медицинского 
р а б о т н и к а 
установлено 
в 1998 году 
У к а з о м 
Президента 
Ре с п у бл и к и 
К а з а х с т а н . 
Д е н ь 
медицинского 
р а б о т н и к а 
— праздник, 
к о т о р ы й 
подтверждает 
в а ж н о с т ь 
п р о ф е с с и и 
врача.  День 
медицинского 
р а б о т н и к а 
о т м е ч а ю т 

в третье воскресенье июня. Почитают всех тех, 
кто давал клятву Гиппократа – врачей, медсестер, 
фельдшеров. Но всех их объединяет общее желание 
– помогать тем, кто в этом нуждается. К профессии 
врача всегда относились  с большим уважением. Ведь 
без нее невозможно развитие человечества.Истинный 
медицинский работник — это тот, кто осознаёт свой долг 
перед пациентами. Главное — помнить, что от твоих 
действий зависит жизнь и здоровье... В праздники и 
будни. Днём и ночью. Забыв про проблемы  и дурное 
самочувствие. Вряд ли есть другая профессия, где без 

геройских звёзд и привилегий так самозабвенно служат 
людям. Главное орудие медицины  - профессионалы на 
местах. Их подготовке и беспрестанному повышению 
квалификаций требует уделять значительное внимание. 
Медицина – это призвание, требующее не только особых 
душевных качеств, но и высокой профессиональной 
квалификации, знаний и умений. Врачей всегда 
отличали высокий гуманизм, самоотверженность и 
преданность выбранному делу. Это единственная 
профессия, которая ведет человека с внутриутробного 
периода до конца жизни. Медики первыми оказываются 
там, где их помощь нередко становится единственной 
надеждой для людей.
У нас тоже есть в селе Спиридоновка такие 
профессионалы, «болеющие»  за людей.
Липилкина Ксения  Андреевна – фельдшер 
медицинского пункта села Спиридоновка. Родилась 23 
января 1993 года, после окончания школы поступила 
и окончила Кокшетауский медицинский колледж  
по специальности фельдшер общей практики. 
Работает в медпункте Спиридоновка с 2016 года. 
Регулярно  повышает  квалификацию. Принимает 
активное участие в жизни села, всегда приходит  
на помощь больным в любое время дня и ночи.  
Выражаем  благодарность всем медицинским 
работникам за их бесценный вклад в здоровье 
населения. Уважаемые  работники здравоохранения,  
поздравляем  всех  Вас  с профессиональным 
праздником, и желаю вам и вашим семьям 
счастья, здоровья, успехов, мира и благополучия!

Е. Хаматханова 
библиотекарь  с.Спиридоновка

Мы - Казахстанцы


