
Қазақстан Республикасы Президентінің 
кезектен тыс сайлауы туралы ақпарат

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
41-бабының 3-1-тармағына сәйкес Қазақстан 
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауы 
2022 -жылдың 20 - қарашасына тағайындалған.
Президенттің кезектен тыс сайлауы Республика 
Президентінің шешімімен тағайындалады және 
тағайындалған күнінен бастап екі ай ішінде өткізіледі.
Егіндікөл ауданының  сайлау учаскелері таңғы 
сағат 6.00 –де жұмысын бастады, сайлау 
учаскелері сайлаушыларға сағат 7.00-де ашылды. 
Выборы проходили согласно утвержденного 
календарного плана ЦИК. 
 В процессе выборной кампании на участках 
приняли участие 54 наблюдателей, из них: партия 
Аманат – 32 человека, Центр непартийного 
контроля - 22 человека.
В данной выборной кампании численность 
составило 4066 избирателей, впервые голосующие 
47 человек, лица с особыми потребностями 
при голосовании составили 36 человек, из них: 
пользуются кресло-колясками - 6, слепые и 
слабовидящие-27, глухие и глухонемые-3, также 
были 2 юбиляра в селе Узынколь на  участке 385 и 
селе Бауманское на  участке 391.
При поддержке  МИО  были организованы подарки 
для впервые голосующих, юбилярам, а также 
пришедшим первыми на избирательный участок.
Все избирательные участки района закрылись 
согласно Закона в 20:00 на подсчет голосов. 
По итогам были составлены протокола и были 
доставлены в районную ТИК с сопровождением 
сотрудников  полиции. По итогам число 
избирателей, получивших избирательные 
бюллетени, по району составило 3631 человек, 
явка - 89,3 %. Проголосовали по открепительным-17 

избирателей, на дому - 58.
Подано голосов за кандидатов -3558, из них против 
всех -349 избирателей. После подведения итогов 
территориальной избирательной комиссии протокола 
УИК и ТИК, а также бюллетени были доставлены 
с сопровождением сотрудников полиции на спец 
транспорте в Областную избирательную комиссию.
Выборы Президента в Егиндыкольском районе 
прошли в штатном режиме, без  жалоб и 
чрезвычайных ситуации.
Хотелось бы поблагодарить местный 
исполнительный орган, а также всех кто поддержал, 
помог избирательным комиссиям в проведении 
выборной кампании. 
Центральная избирательная комиссия озвучила 
предварительные итоги прошедших досрочных 
выборов президента.
«Токаев Касым-Жомарт Кемелович набрал 6 млн 
456 тыс. 392 голоса, или 81,31%», — сказал глава 
Центризбиркома Нурлан Абдиров на заседании.
По его словам, Жигули Дайрабаев набирает 3,42% 
(271 641 голос), Мейрам Кажыкен — 2,53% (200 
907), Каракат Абден — 2,6% (206 206), Салтанат 
Турсынбекова — 2,12% (168 731), Нурлан Ауесбаев 
— 2,22% (176 116), графу «против всех» отметили 
5,8% избирателей (460 484).
Явка избирателей на внеочередных выборах 
президента Казахстана, по уточненным данным 
Центризбиркома, составила 69,44%. При этом из 11 
млн 953 тыс. граждан, обладающих избирательным 
правом, проголосовали 8 млн 300 046 человек.

С.Жанабаев,
председатель Егиндыкольской районной 

территориальной избирательной комиссии 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала Jibek 
Joly в совместной программе JJ Talk и Кривошеев LIVE 
с Ерболатом Мухамеджаном и Денисом Кривошеевым 
ученый-правовед Еркин Онгарбаев оценил активность 
и вовлеченность избирателей на выборах Президента. 
Спикер отметил, что в Казахстане вырос уровень 
избирательного права, передает корреспондент МИА 
«Казинформ».
«Я считаю, что уровень избирательного права в Казахстане 
очень вырос. Мы видим, что активность населения 
высокая, особенно это увидели на референдуме. Не 
сомневаюсь, что на этих выборах запрос электората 
на справедливость общества высока. Я думаю, что 
это отразится на явке, которая будет сегодня. Я не 
сомневаюсь, что многие вопросы уже решены. Если 
возьмем начало пути после январских событий, то очень 
много изменений было произведено в Конституцию. Мы 
видим сейчас, что повышается правозащитная функция, 
создается Конституционный суд, более высокий уровень 
правовой защиты, конституционный закон по правам 
человека. Это все будет способствовать тому, что 
права и свободы гражданина у нас будут очень высоко 
защищены», - сказал спикер.
По его словам, хорошие нормы связаны с тем, что недра 
принадлежат народу.
«Мы неоднократно это обсуждали и говорили, что это будет 
реализовываться в жизнь. Дети, будущее нашей страны, 
будут получать определенные доходы. Это тоже огромный 
плюс. Не сомневаюсь, что тем временем, как благосостояние 
государства будет расти, как во многих странах, в том числе 
арабских, эти суммы будут повышаться, и граждане будут 
получать доходы от наших недр, полезных ископаемых. 
Однако главный запрос – запрос на социальную 
справедливость и борьба с олигархией. Если вопросы 
будут решаться с восстановлением справедливости, 
возвращением финансов из-за рубежа, думаю, общество 
воспримет очень правильно. Если ожидания общества 
будут справедливо определены, думаю, что в перспективе 
поддержка электоратом тех лиц, которые эти вопросы 
решают, будет повышаться», - добавил Еркин Онгарбаев.

Ученый-правовед: Уровень 
избирательного права 

в Казахстане очень вырос
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Егіндікөл аудандық мәслихатының

2022 жылғы 14 қарашадағы № 7С26-2
«Егіндікөл аудандық мәслихатының

2021  жылғы  23 желтоқсандағы № 7С13-2
«2022 – 2024 жылдарға арналған  аудандық

бюджет туралы» 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 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 – 2 057 182,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 286 950,4 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 5 377,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 764 854,9 мың теңге;
2) шығындар – 2 007 597,7 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 10 692,4 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 21 664,4 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 972,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 78 901,6 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 78 901,6 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -40 009,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 
40 009,4 мың теңге:
қарыздар түсімі – 21 663,4 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 10 972,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 29 318,0 мың теңге.»;
7-тармақ  жаңа редакцияда жазылсын:
«7.  Жергілікті  атқарушы  органның 2022 жылға  арналған  резерві  0 мың теңге сомасында 
бекітілсін.»;
көрсетілген шешімнің 1, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес  жаңа 
редакцияда баяндалсын.  
2. Осы шешім 2022  жылдың 1 қаңтардан бастап  қолданысқа  енгізіледі. 

Аудандық мәслихаттың
хатшысы                                                                                                                             Б. Абилов

   

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
2022 жылғы 14 қарашадағы №7С26-2 

 шешіміне  1 қосымша

   

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

                                                                           шешіміне  1 қосымша
2022 жылға арналған аудандық бюджет                                                                                                                                           

Санаты   
Сома,              

мың теңге
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 2 057 182,3

1   Салықтық түсімдер 286 950,4
 01  Табыс салығы 2 119,0
  2 Жеке табыс салығы 2 119,0
 03  Әлеуметтiк салық 170 077,0
  1 Әлеуметтік салық 170 077,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 33 510,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 33 510,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 
iшкi салықтар 24 243,0

  2 Акциздер 393,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 21 172,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 2 678,0

 08  

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

57 001,4

  1 Мемлекеттік баж 57 001,4
2   Салықтық емес түсiмдер 5 377,0

 01  Мемлекеттік  меншіктен  түсетін кірістер 2 065,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 2 055,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 10,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 312,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 3 312,0

4   Трансферттер  түсімі 1 764 854,9

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 1 764 854,9

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1 764 854,9

Функционалдық топ
Сома,              

мың теңге
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 2 007 597,7

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 373 864,0
01 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 42 541,5

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 42 541,5

Решение Егиндыкольского районного маслихата  
от 14 ноября 2022 года №7С26-2

«О    внесении    изменений     в    решение
Егиндыкольского районного  маслихата
от   23  декабря    2021   года   №  7С13-2

«О районном бюджете 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 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 – 2 057 182,3  тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –  286 950,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 377,0 тысяч тенге;
поступления    трансфертов – 1 764 854,9 тысяч тенге;
2) затраты – 2 007 597,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 692,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 21 664,4,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 972,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 78 901,6 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 78 901,6 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -40 009,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 
40 009,4 тысяч тенге:
поступление займов – 21 663,4,0 тысяч тенге;
погашение займов – 10 972,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29 318,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить  резерв местного исполнительного органа района  на 2022 год в сумме 0 тысяч 
тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно  приложений 1, 
2, 3  к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится  в действие  с 1 января  2022 года. 
  
Секретарь Егиндыкольского
районного   маслихата                                                                                                        Б. Абилов

   

 Приложение   1   
к   решению Егиндыкольского районного  

маслихата от 14 ноября  2022 года №7С26-2

   

Приложение  1    
к   решению Егиндыкольского районного  

маслихата от 23 декабря 2021 года  №7С13-2 

Районный бюджет на 2022 год
Категория   

 Сумма, 
тысяч тенге

 Класс  

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 2 057 182,3
1   Налоговые поступления 286 950,4

 01  Подоходный налог 2 119,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 2 119,0
 03  Социальный налог 170 077,0
  1 Социальный налог 170 077,0
 04  Hалоги на собственность 33 510,0
  1 Hалоги на имущество 33 510,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 24 243,0
  2 Акцизы 393,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 21 172,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 2 678,0

 08  

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

57 001,4

  1 Государственная пошлина 57 001,4
2   Неналоговые поступления 5 377,0

 01  Доходы от государственной собственности 2 065,0

  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в 
государственной собственности 2 055,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 10,0

 06  Прочие неналоговые поступления 3 312,0
  1 Прочие неналоговые поступления 3 312,0

4   Поступления  трансфертов 1 764 854,9

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 1 764 854,9

  2 Трансферты из областного бюджета 1 764 854,9
Функциональная группа

 Сумма, 
тысяч тенге

 Администратор бюджетных программ
  Программа

   Наименование

   II. Затраты 2 007 597,7

01   Государственные услуги общего характера 373 864,0

 112  Аппарат маслихата района (города областного значения) 42 541,5
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 

(города областного значения) 42 541,5



3Алтын астық№ 43
01 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 167 036,9

01 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 155 996,9

01 122 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 11 040,0
01 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 47 361,0

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

39 543,0

01 459 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 268,0
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы  трансферттер 7 550,0

13 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 
құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 116 924,6

13  001 Жергілікті деңгейде сәулет, құрылыс, тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

38 842,8

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 78 081,8

02   Қорғаныс 2 469,0
02 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2 469,0
02 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 1 206,0

02 122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 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

106,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 265,0

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

265,0

  019 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету 265,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 159 434,3
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 159 434,3

06 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз 
етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 

32 480,0

06 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 59 943,0
06 451 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 6 914,0
06 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 13,0
06 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына 
әлеуметтік көмек

16 480,3

06 451 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 834,0

06 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 1 176,0
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

5 547,0

06 451 021 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 250,0
06 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 

қамтамасыз ету 24 769,0

  050 Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын 
жақсарту

547,0

  054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 4 330,0

  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 150,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 6 001,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 109 296,4
 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

109 296,4

  007 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау 
және (немесе) салу, реконструкциялау 581,0

  016 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 108 085,4
  033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 

жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 630,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 234 208,8
08 819  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі 

саясат, мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі 234 208,8

08 478 001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және 
азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру 
саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

41 945,0

08 478 004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 1 250,0

 122  Аппарат акима района (города областного значения) 167 036,9

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района 
(города областного значения) 155 996,9

  003 Капитальные расходы государственного органа 11 040,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 47 361,0

  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)

39 543,0

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 268,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 7 550,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

116 924,6

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

38 842,8

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 78 081,8

02   Оборона 2 469,0
 122  Аппарат акима района (города областного значения) 2 469,0
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 

обязанности 1 206,0

  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
масштаба района (города областного значения) 1 157,0

  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

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 265,0

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

265,0

  019 Обеспечение безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах 265,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 159 434,3
 451  Отдел занятости и социальных программ района (города 

областного значения) 159 434,3

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

32 480,0

  002 Программа занятости 59 943,0
  005 Государственная адресная социальная помощь 6 914,0
  006 Оказание жилищной помощи 13,0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 

граждан по решениям местных представительных органов 16 480,3

  010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 834,0

  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому 1 176,0

  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

5 547,0

  021 Капитальные расходы государственного органа 250,0
  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 24 769,0
  050 Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов 

в Республике Казахстан 547,0

  054 Размещение государственного социального заказа в 
неправительственных организациях 4 330,0

  067 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 150,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 6 001,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 109 296,4
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

109 296,4

  007 Проектирование и (или)  строительство, реконструкция 
жилья коммунального жилищного фонда 581,0

  016 Функционирование системы водоснабжения и 
водоотведения 108 085,4

  033 Проектирование, развитие и (или) обустройство 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры 630,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 234 208,8
 819  Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и 

спорта района (города областного значения) 234 208,8

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

41 945,0

  004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 1 250,0
  005 Услуги по проведению государственной информационной 

политики 12 201,0

  007 Функционирование районных (городских) библиотек 22 282,0
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08 478 005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер 12 201,0

08 478 007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 22 282,0
08 478 008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да 

тiлдерін дамыту 1 064,0

08 478 009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 78 544,0
  014 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

7 407,0

  032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер 
мен ұйымдардың күрделі шығыстары 67 530,8

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

43 247,2

10 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 4 667,0

10 459 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 
шараларды іске асыру 4 667,0

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

2 208,0

  010 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 2 208,0
 806  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл 

шаруашылығы, жер қатынастары және кәсіпкерлік 
бөлімі

36 372,2

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

35 525,8

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

846,4

11   Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 3 600,0

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

3 600,0

  005 Аудан аумағының қала құрылысын дамытудың 
кешенді схемаларын және елді мекендердің бас 
жоспарларын әзірлеу

3 600,0

12   Көлiк және коммуникация 192 301,2
 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

192 301,2

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету 66 225,0

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

126 076,2

13   Басқалар 63 308,1
 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 

құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

63 308,1

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

63 308,1

14   Борышқа қызмет көрсету 12 253,7
14 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 12 253,7

14 459 021 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық 
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге 
де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет 
көрсету 

12 253,7

15   Трансферттер 813 350,0
15 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 813 350,0

15 459 006 Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттерді қайтару 61,5

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

653 350,0

  038 Субвенциялар 156 529,0
  

054

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

3 409,5

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 10 692,4
   Бюджеттік кредиттер 21 664,4

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

21 664,4

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 21 664,4

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін бюджеттік кредиттер 21 664,4

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 972,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 10 972,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 10 972,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 78 901,6

   Қаржы активтерін   сатып алу 78 901,6

13   Басқалар 78 901,6

  008 Развитие государственного языка и других языков народа 
Казахстана 1 064,0

  009 Поддержка культурно-досуговой работы 78 544,0
  014 Проведение спортивных соревнований на районном 

(города областного значения) уровне 1 985,0

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

7 407,0

  032 Капитальные расходы подведомственных 
государственных учреждений и организаций 67 530,8

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

43 247,2

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 4 667,0

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки 
специалистов 4 667,0

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

2 208,0

  010 Развитие объектов сельского хозяйства 2 208,0
 806  Отдел сельского хозяйства, земельных отношений 

и предпринимательства района (города областного 
значения)

36 372,2

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

35 525,8

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

846,4

11   Промышленность, архитектурная, градостроительная и 
строительная деятельность 3 600,0

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

3 600,0

  005 Разработка схем градостроительного развития территории 
района и генеральных планов населенных пунктов 3 600,0

12   Транспорт и коммуникации 192 301,2
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

192 301,2

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 66 225,0
  045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог 

районного значения и улиц населенных пунктов 126 076,2

13   Прочие 63 308,1
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 
и автомобильных дорог района (города областного 
значения)

63 308,1

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

63 308,1

14   Обслуживание долга 12 253,7
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 12 253,7

  021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по 
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из 
областного бюджета

12 253,7

15   Трансферты 813 350,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 813 350,0

  006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) 
целевых трансфертов 61,5

  
024

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

653 350,0

  038 Субвенции 156 529,0
  

054

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

3 409,5

   III. Чистое бюджетное кредитование 10 692,4
   Бюджетные кредиты 21 664,4

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

21 664,4

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 21 664,4

  018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов 21 664,4

5   Погашение бюджетных кредитов 10 972,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 10 972,0

  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 10 972,0

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 78 901,6
   Приобретение финансовых активов 78 901,6

13   Прочие 78 901,6

 495  

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

78 901,6

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 78 901,6

   V. Дефицит (профицит) бюджета -40 009,4

   VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 40 009,4



5Алтын астық№43
 495  

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

78 901,6

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 78 901,6

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -40 009,4

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 40 009,4

7   Қарыздар түсімі 21 663,4
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 21 663,4
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 21 663,4

16   Қарыздарды өтеу 10 972,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 10 972,0

  005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу 10 972,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 29 318,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 29 318,0
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 29 318,0

                                                                           Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                           2022 жылғы 14 қарашадағы №7С26-2
                                                                           шешіміне  2 қосымша
                                                                           Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                           2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 
                                                                           шешіміне  4 қосымша

2022 жылға арналған республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен 
бюджеттік кредиттер

Атауы Сома,               
мың теңге

Барлығы 141 141,9
Ағымдағы нысаналы трансферттер 119 478,5

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 5 649,0
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыруға 2 755,0

Қазақстан Республикасында мүгедектердің  құқықтарын қамтамасыз етуге 
және өмір сүру сапасын жақсартуға 4 590,0

Нәтижелі жұмыспен қамтуды дамытуға 53 359,0
Мемлекеттік ұйымдардың: стационарлық және жартылай стационарлық 

үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелер, үйде қызмет көрсету, уақытша 
болу ұйымдары, халықты жұмыспен қамту орталықтары жұмыскерлерінің 
жалақысын көтеруге 

12 821,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық 
кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 

31 602,0

Мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің 
басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив 
мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына 
қосымша ақылар белгілеуге 

7 959,0

Мәслихаттар депутаттары қызметінің тиімділігін арттыруға 743,5
Бюджеттік несиелер 21 663,4

оның iшiнде:  
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 21 663,4

                                                                           Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                           2022 жылғы 14 қарашадағы №7С26-2 

                                                                           шешіміне  3 қосымша
                                                                           Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     

                                                                           2021 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С13-2 
                                                                           шешіміне  5 қосымша

2022 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 

Атауы Сома,                         
мың теңге

Барлығы 615 111,4
Ағымдағы нысаналы трансферттер 534 001,8

оның iшiнде:  
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға 1 883,0
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі 

консультанттар мен ассистенттерді енгізуге 6 982,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және 
коммуналдық қызметтерді төлеуге 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

Бюджетті жоспарлау модулінің бірыңғай ақпараттық алаңнын енгізуге 750,0
 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 

әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске 
асыруға 

63 308,1

Автомобиль жолдарын жөндеуге 250 827,9
Көтерме жәрдемақы мөлшерін ұлғайтуға 918,0
Егіндікөл ауданының Ұзынкөл ауылындағы мәдени-демалыс орталығын 

күрделі жөндеуге 67 530,8

Егіндікөл ауылындағы орталық стадионның қоршауын ағымдағы жөндеуге 7 800,0

 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты дамытуға, оның iшiнде: 43 274,0

Ұзынкөл ауылындағы батырлар саябағының аумағын абаттандыру 9 252,3
Ұзынкөл, Тоғанас, Буревестник ауылдарында су құбыры құрылыстарының 
алаңдарына қоршау орнату 21 000,0

Су шаруашылығы құрылыстарына құқық белгілейтін құжаттарды (жерге 
арналған актілер және техникалық паспорттар) рәсімдеу 13 021,7

7   Поступления займов 21 663,4
 01  Внутренние государственные займы 21 663,4
  2 Договоры займа 21 663,4

16   Погашение займов 10 972,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 10 972,0

  005 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 10 972,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 29 318,0
 01  Остатки бюджетных средств 29 318,0
  1 Свободные остатки бюджетных средств 29 318,0

                                                                               Приложение   2   
                                                                               к   решению Егиндыкольского районного  

                                                                               маслихата от 14 ноября 2022 года  №7С26-2
                                                                               Приложение  4    

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

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2022 год

Наименование Сумма,                  
тысяч тенге

Всего 141 141,9
Целевые текущие трансферты 119 478,5

На выплату государственной адресной социальной помощи 5 649,0
На размещение государственного социального заказа в 

неправительственных организациях 2 755,0

На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в 
Республике Казахстан 4 590,0

На развитие продуктивной занятости 53 359,0
На повышение заработной платы работников государственных 

организаций: медико-социальных учреждений стационарного и 
полустационарного типов, организаций  надомного обслуживания, 
временного пребывания, центров занятости населения

12 821,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий

31 602,0

На установление доплат к должностному окладу за особые условия 
труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому 
и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных 
учреждений

7 959,0

На повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов 743,5

Бюджетные кредиты 21 663,4

в том числе:  
Для реализации мер социальной поддержки специалистов 21 663,4

                                                                       Приложение   3   
                                                                       к   решению Егиндыкольского районного  

                                                                       маслихата от 14 ноября 2022 года  №7С26-2
                                                                       Приложение  5   

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

Целевые трансферты  из областного бюджета   на 2022 год

Наименование Сумма,                   
тысяч тенге

Всего 615 111,4
Целевые текущие трансферты 534 001,8

в том числе:  
На реализацию краткосрочного профессионального обучения 1 883,0
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» 1 103,0
На развитие продуктивной занятости  по проекту  «Контракт поколений» 230,0
На оказание единовременной социальной  помощи ветеранам Афганской 

войны к празднованию  Дня вывода советских войск из Афганистана  460,0

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

306,3

На внедрение единой информационной площадки модуля планирования 
бюджета 750,0

На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре 
в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» 63 308,1

На ремонт автомобильных дорог 250 827,9
На увеличение размера подъемного пособия 918,0
На капитальный ремонт культурно-досугового центра села Узынколь 

Егиндыкольского района 67 530,8

На текущий ремонт ограждения центрального стадиона в селе Егиндыколь 7 800,0
 На развитие жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 43 274,0

Благоустройство территории парка героев в селе Узынколь 9 252,3

Устройство ограждения площадок водопроводных сооружений сел Узынколь, 
Тоганас, Буревестник 21 000,0

Оформление правоустанавливающих документов (акты на землю и 
технические паспорта) на водохозяйственные сооружения 13 021,7

На капитальный ремонт площадки водопроводных сооружений в 
с.Егиндыколь 73 281,7

На разработку схемы развития и застройки (упрощенный вариант 
генерального плана) села Полтавское 3 600,0



6 Алтын астық № 43
Егіндікөл а. су құбыры құрылыстары алаңын күрделі жөндеуге 73 281,7
Полтавское а. дамыту және құрылыс салу  сызбасын әзірлеу (Бас 

жоспардың оңайлатылған нұсқасы) 3 600,0

Азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық 
кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге 

1 180,0

Нысаналы даму трансферттерi 81 109,6
оның iшiнде:  

Мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталын ұлғайтуға 78 901,6

Егіндікөл ауданы Егіндікөл аулында мал қорымын салу,  ведомстводан тыс 
кешенді сараптама жүргізу мен ҚҚЖ байланыстыруға 2 208,0

На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских 
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств 
государственного бюджета, работников казенных предприятий

1 180,0

Целевые трансферты на развитие 81 109,6

в том числе:  

На увеличение уставного капитала государственного предприятия 78 901,6

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

2 208,0

Егіндікөл аудандық мәслихатының
2022 жылғы 16 қарашадағы № 7С27-2
«Егіндікөл аудандық мәслихатының

«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:
 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 –  24 225,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 767,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 321,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 22 458,0 мың теңге;
2) шығындар – 24 507,0 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) – -282,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 282,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 282,0 мың теңге.»;
3-тармақ  жаңа редакцияда баяндалсын:
3. 2022-2024 жылдарға арналған Қоржынкөл ауылының бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  15 750,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 592,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 1 667,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 12 491,0 мың теңге;
2) шығындар – 15 965,0 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) – -215,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 215,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 215,0 мың теңге.»;
4-тармақ  жаңа редакцияда баяндалсын:
«4. 2022-2024 жылдарға арналған Бауман ауылының бюджеті тиісінше 
10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  94 379,5 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 111,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 93 268,5 мың теңге;
2) шығындар – 94 553,9 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) – -174,4 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 174,4 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 174,4 мың теңге.»;
5-тармақ  жаңа редакцияда баяндалсын:
«5. 2022-2024 жылдарға арналған Егіндікөл ауылының бюджеті тиісінше 13, 14, 
15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  62 657,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 19 366,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 5 425,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 37 866,0 мың теңге;
2) шығындар – 64 739,8 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) – -2 082,8 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 082,8 мың теңге:

Решение Егиндыкольского районного маслихата 
от 16 ноября 2022 года №7С27-2

«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 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 – 24 225,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 767,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –  321,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 458,0 тысяч тенге;
2) затраты – 24 507,0 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 – -282,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 282,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 282,0 тысяч тенге.»; 
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Коржинколь на 2022-2024 годы согласно приложениям 7, 8, 9 
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 750,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 592,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 667,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 491,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15 965,0 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 – -215,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 215,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 215,0 тысяч тенге.»; 
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет села Бауманское на 2022-2024 годы согласно приложениям 10, 11, 12 
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 379,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 111,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –  0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 268,5 тысяч тенге;
2) затраты – 94 553,9 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 – -174,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 174,4 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 174,4 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Егиндыколь на 2022-2024 годы согласно приложениям 13, 14, 15 
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 657,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 366,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 425,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 866,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 739,8 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 – -2 082,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 082,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
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қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 082,8 мың теңге.»;
6-тармақ  жаңа редакцияда баяндалсын:
«6. 2022-2024 жылдарға арналған Буревестник ауылының бюджеті тиісінше 16, 17, 
18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  14 416,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 452,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 2433,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 10 531,0 мың теңге;
2) шығындар – 14 501,7 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) – -85,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 85,7 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 85,7 мың теңге.»;
8-тармақ  жаңа редакцияда баяндалсын:
«8. 2022-2024 жылдарға арналған Ұзынкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23, 
24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2022 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27 444,3 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 524,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 155,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 253,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 24 512,3 мың теңге;
2) шығындар – 27 584,0 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) – -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 – 15 535,6 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 – 15 139,0 мың теңге;
2) шығындар – 16 684,4 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.»;
көрсетілген шешімнің 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25-қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
2. Осы шешім 2022  жылдың 1 қаңтардан бастап  қолданысқа  енгізіледі. 

Егіндікөл аудандық
мәслихаттың хатшысы                                                                                                 Б. Абилов

погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 082,8 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет села Буревестник на 2022-2024 годы согласно приложениям 16, 17, 18 
соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 14 416,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 452,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 433,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 531,0 тысяч тенге;
2) затраты – 14 501,7 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 – -85,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 85,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 85,7 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Узынкольского сельского округа на 2022-2024 годы согласно приложениям 
22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 444,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 524,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 155,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 253,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 512,3 тысяч тенге;
2) затраты – 27 584,0 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 – -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 – 15 535,6 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 – 15 139,0 тысяч тенге;
2) затраты – 16 684,4 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.»;
приложения 4, 7, 10, 13, 16, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится  в действие  с 1 января  2022 года.

Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата                                                                                                              Б. Абилов

Приложение 1
 к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2

 Приложение 4
 к решению Егиндыкольского районного

Бюджет села Спиридоновка на 2022 год 

Категория
Сумма

тысяч тенге
Класс

Подкласс
Наименование 

I. Доходы 24 225,0
1 Налоговые поступления 1 446,0

04 Hалоги на собственность 1 446,0
1 Hалоги на имущество 12,0
3 Земельный налог

86,0

4 Hалог на транспортные средства 1 348,0

3 Поступления от продажи основного капитала 321,0

03
Продажа земли и нематериальных активов 321,0

1
Продажа земли 321,0

4 Поступления  трансфертов 22 458,0
02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 

управления 22 458,0

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 22 458,0

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 16 қарашадағы № 7С27-2  

                                                                                                                       шешіміне  1 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 24 225,0

1 Салықтық түсімдер 1 446,0

04 Меншiкке салынатын салықтар 1 446,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 12,0

3 Жер салығы 86,0

4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 348,0

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 22 458,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн трансферттер 22 458,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) 
бюджетінен трансферттер 22 458,0
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Дауды медиация тәртібімен реттеу

Азаматтық сот ісін жүргізудегі дауларды 
татуластырудың бір түрі -медиация. 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік кодексіне сәйкес дауды медиация 
тәртібімен кез- келген сатыдағы сотта, 
сондай-ақ, сот актісін орындау тәртібімен 
реттеуге болады.
Сотта медиацияны кәсіби емес немесе 
кәсіби медиаторлар жүргізеді. Тараптардың 
медиацияны жүргізу туралы өтінішхаты 
болған кезде бірінші сатыдағы соттағы судья 
істі медиацияны жүргізу үшін басқа судьяға 
береді. Алайда, тараптардың өтініші бойынша 
медиацияны іс жүргізуші судья да жүргізе алады. 
Дауды татуластыру рәсімдері арқылы шешудің 

тараптар үшін тиімдірек екенін атап өткен жөн, 
өйткені бірінші және апелляциялық сатыдағы 
соттарда татуласу кезінде мемлекеттік 
баж толық көлемде қайтарылатын болады, 
ал кассациялық сатыда татуласу кезінде 
ол кассациялық сатыдағы сотқа жүгінген 
кезде төленген соманың 50% мөлшерінде 
қайтарылуға жатады.
Қазіргі уақытта талап-арыз қабылданғанға 
дейін сот он жұмыс күніне дейін, сотқа дейінгі 
хаттамамен он бес жұмыс күніне дейін татуластыру 
рәсімдерін жүргізеді, онда тараптар даудың мәні 
бойынша өз ұстанымдарын ашып, сот бекітетін 
келісімге келе алады. Тарап орындамаған 
жағдайда, атқару парағын жазу арқылы 
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мәжбүрлеу шаралары тәртібімен мүмкін.
Татуластыру рәсімдері институтының 
кеңеюі тараптар арасында туындаған 
дауды шешуді жеделдетуге де, оны шешу 
нәтижелерімен екі тараптың қанағаттану 
дәрежесін арттыруға да ықпал ететіні анық.
Қазіргі Қазақстан үшін медиацияның прототипін 
қақтығысушы тараптар арасындағы келіссөздер 
арқылы дауларды (жанжалдарды) тараптардың 
татуласуымен шешкен билер соттары деп атауға 
болады.

С.Каскарбаев,
Егіндікөл аудандық сотының судьясы 


