
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты 
салтанатты ұлықтау рәсімі өтті

Тәуелсіздік сарайында Қазақстан 
Республикасының Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевты салтанатты ұлықтау 
рәсімі өтті
Мемлекеттік Ту мен Президент Байрағы, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Конституциясы Тәуелсіздік сарайының 
Үлкен залына әкелінген соң Қазақстан 
Республикасының  Президенті келіп, 
мінберге көтерілді.
Конституцияның 42-бабына сәйкес, Қасым-
Жомарт Тоқаев халыққа ант берді:
«Қазақстан халқына адал қызмет 
етуге, Қазақстан   Республикасының 
Конституциясы мен заңдарын қатаң 
сақтауға, азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарына кепілдік беруге, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
өзіме жүктелген мәртебелі міндетін 
адал атқаруға салтанатты түрде 
ант етемін!»
Сайланған Қазақстан Президентінің 
қызметке кірісу құрметіне орай  Мемлекеттік 
әнұран ойналып, 21 рет зеңбіректерден оқ 
атылды. Ал «Ақорда» резиденциясының 
үстінде Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Туы көтерілді.
Орталық сайлау комиссиясының төрағасы 
Нұрлан Әбдіров Қасым-Жомарт Тоқаевқа 
Қазақстан Республикасы Президентінің куәлігін тапсырды.
Мемлекет басшысы салтанатты ұлықтау рәсімінде сөйлеген 
сөзінде өзіне зор сенім артқан барша отандасына алғыс 
айтты.
– Халықтың сенімі – ең құнды нәрсе. Сайлау нәтижесін 
халқымыздың саяси бағдарыма – бағасы, алдағы жоспарыма 
– батасы деп қабылдаймын. Халқының қолдауына ие болып, 

ел тізгінін ұстау –  ер азамат үшін ең биік мәртебе әрі орасан 
зор жауапкершілік. Алдағы 7 жылды бүгінгі буынның және 
келешек ұрпақтың алдындағы борышымды өтеуге берілген 
бірегей мүмкіндік деп білемін. Қазақта «аманат» деген асыл 
ұғым бар. Халқымның сенімі – маған аманат. Осы аманатқа 
адал болу – мен үшін қасиетті парыз. Ел үмітін ақтап, 
Қазақстанды өркендеген, бақуатты мемлекетке айналдыру 
үшін қолымнан келгеннің бәрін жасаймын, – деді Қасым-

Состоялась церемония инаугурации 
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Во Дворце Независимости состоялась торжественная 
церемония официального вступления в должность 
Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта 
Токаева.
После внесения Государственного Флага, Штандарта 
Президента и Конституции Республики Казахстан в 
Большой зал Дворца Независимости вошел избранный 
Президент Республики Казахстан.
В соответствии со статьей 42 Конституции Касым-
Жомарт Токаев принес присягу: «Торжественно 
клянусь верно служить народу Казахстана, строго 
следовать Конституции и законам Республики 
Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, 
добросовестно выполнять возложенные на меня 
высокие обязанности Президента Республики 
Казахстан!»
В честь вступления в должность избранного 
Президента был исполнен Государственный 
Гимн, произведен 21 артиллерийский залп, а над 
резиденцией Акорда поднят Государственный Флаг.
Председатель Центральной избирательной комиссии 
Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву 
удостоверение Президента Республики Казахстан.
В своей инаугурационной речи Глава государства 
поблагодарил всех казахстанцев за оказанное ему 
высокое доверие.

– Доверие народа – это самая высокая ценность, 
которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов 
я расцениваю как поддержку моей политической 
платформы и мандат доверия на реализацию планов 
на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь 
всенародной поддержкой, – это высокая честь и 
колоссальная ответственность. Расцениваю это как 
уникальную возможность в предстоящие семь лет 
исполнить свой долг перед нынешним и будущими 
поколениями. У казахов есть благородное понятие 
«аманат» – завет. Доверие народа – это вверенный мне 
аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу 
все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и 
превратить Казахстан в процветающее и благополучное 
государство, – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент назвал ряд ключевых направлений 
его предстоящей деятельности. Как заявил Глава 
государства, построение справедливой рыночной 
экономики, защита частной собственности, развитие 
конкуренции, искоренение коррупции невозможно без 
обеспечения подлинного верховенства права. В своем 
развитии наша страна будет в основном рассчитывать 
на собственные силы, но в то же время активно 
развивать международное сотрудничество в различных 
областях, включая привлечение прямых иностранных 
инвестиций.

Жомарт Тоқаев.
Президент алдағы қызметінің бірқатар негізгі 
бағытын атап өтті. Мемлекет басшысының 
айтуынша, шынайы заң үстемдігін қамтамасыз 
етпей, әділетті әрі нарықтық экономиканы құру, 
жеке меншікті қорғау, бәсекелестікті дамыту, 
сыбайлас жемқорлықты жою мүмкін емес. Еліміз 
даму жолында, негізінен, өз күшіне сенеді. 
Сонымен қатар шетелден тікелей инвестиция 
тарта отырып, түрлі саладағы халықаралық 
ынтымақтастықты белсенді түрде дамытады.
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан өз ұлттық 
мүддесін қорғауға бағытталған теңгерімді 
және конструктивті сыртқы саясатын жүзеге 
асыра беретінін жеткізді. Саяси жаңғыру үдерісі 
жоспарлы түрде жалғасады.
Ұлықтау рәсіміне Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан 
Республикасының Парламенті депутаттары, 
Үкімет мүшелері, Жоғарғы сот судьялары, 
Конституциялық Кеңестің мүшелері, 
Президент Әкімшілігі мен Премьер-Министр 
Кеңсесінің өкілдері, орталық мемлекеттік 
басқару органдарының басшылары, Орталық 
сайлау комиссиясы мен Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының мүшелері, діни конфессия 
өкілдері, облыстар мен Астана, Алматы және 
Шымкент қалаларының әкімдері, Қазақстандағы 
дипломатиялық өкілдіктердің басшылары, 

президенттікке үміткер болғандар, саяси партиялардың 
басшылығы, Республикалық және аймақтық қоғамдық 
штабтардың мүшелері, қоғамдық ұйымдардың және бұқаралық 
ақпарат құралдарының өкілдері, іскер топтар өкілдері, көрнекті 
ғалымдар, мәдениет және өнер қайраткерлері, жастар 
ұйымдарының жетекшілері қатысты.

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан 
продолжит осуществление сбалансированной, 
конструктивной внешней политики, направленной 
на защиту наших национальных интересов. Свое 
продолжение получит процесс политической 
модернизации.
В церемонии инаугурации приняли участие Первый 
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, 
депутаты Парламента Республики Казахстан, 
члены Правительства, судьи Верховного суда, 
члены Конституционного совета, представители 
Администрации Президента и Канцелярии Премьер-
министра, руководители центральных органов 
государственного управления, члены Центральной 
избирательной комиссии, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, представители религиозных 
конфессий, акимы областей, городов Астаны, 
Алматы и Шымкента, главы аккредитованных в 
Казахстане дипломатических представительств, 
кандидаты в Президенты, руководители политических 
партий, члены республиканского и региональных 
общественных штабов, представители общественных 
организаций, средств массовой информации, 
деловых кругов, видные деятели науки, культуры 
и искусства, лидеры молодежных организаций.

akorda.kz

Одна Родина, одно государство, один народ
 Во дворце Независимости состоялась официальная 
церемония вступления в должность Президента 
Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева. Мне посчастливилось присутсвовать на 
таком важном для нашей страны мероприятии. 
После внесения Государственного флага , Штандарта 
Президента и Конституции Республики Казахстан в 
Большой зал Дворца Невисимости вошел избранный 
Президент Казахстана. Касым -Жомарт Кемелевич, принес 
присягу народу Казахстана и официально вступил в 
должность. 

В своем выступлении он отметил ключевые моменты своей 
предвыборной программы, а также указал направления 
развития страны:“Только сохранив благополучие страны, 
единство народа и территориальную целостность, мы 
сможем сделать нашу государственность незыблемой и мой 
священный долг как сына казахского народа и Президента 
Казахстана – хранить эти непреложные ценности.
Верю, что в предстоящие семь лет я при поддержке народа с 
честью выполню свою президентскую миссию.
У нас одна Родина, одно государство, один народ!

Так давайте будем едины!
Пусть процветает наша страна!
Пусть будет благополучен наш народ!
Да здравствует независимый Казахстан!» 
Я верю нашему Президенту знаю , что народ Казахстана 
выбрал достойного, сильного Президента. Ак жол, аман 
болсын наш Президент! 

 
О.Топоркова,

исполнительный секретарь Егиндыкольского 
районного филиала партии «Amanat»



 2 № 44Алтын астық
Функционалдық топ

мың теңге
сома

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

Атауы
   II. Шығындар 24 507,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 22 014,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 22 014,0

  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 22 014,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 825,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 825,0

  003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 825,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 368,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 1 368,0

  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  16 қарашадағы № 7С27-2  

шешіміне 2 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 15 750,0
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 12 491,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 12 491,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 12 491,0

Функционалдық топ

мың теңге 
сома

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 15 965,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 352,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 14 352,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 352,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 341,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 

әкімінің аппараты 341,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 341,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 272,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің аппараты 1 272,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 272,0
   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) -215,0

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 215,0

   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 215,0
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 215,0

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 215,0
Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

2022 жылғы 16 қарашадағы № 7С27-2  
шешіміне 3 қосымша

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

Бауман  ауылының  2022 жылға арналған бюджеті

Функциональная группа
Сумма

тысяч тенге
Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа
Наименование 

 
  II. Затраты 24 507,0

01   Государственные услуги общего характера 22 014,0

 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 
округа 22 014,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 22 014,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 825,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 825,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 825,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 368,0
 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 2
 к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2
   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 15 750,0

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 12 491,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 12 491,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 12 491,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 15 965,0

01   Государственные услуги общего характера 14 352,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 14 352,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, 
поселка, сельского округа 14 352,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 341,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 341,0
  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 341,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 272,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 272,0
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 272,0

   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 -215,0
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 215,0
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 215,0
 01  Остатки бюджетных средств 215,0
  1 Свободные остатки бюджетных средств 215,0

                        Приложение 3
 к решению Егиндыкольского районного  маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2

             Приложение 10
 к решению Егиндыкольского районного

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

продолжение.начало в № 43



3Алтын астық№ 44
Санаты 

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы
I. Кірістер 94 379,5

1 Салықтық түсімдер 1 111,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 1 111,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 23,0
3 Жер салығы 44,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 044,0

4 Трансферттер түсімі 93 268,5

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 93 268,5

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 93 268,5

Функционалдық топ

мың теңге 
сома

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 94 553,9

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 536,4
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 15 536,4

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 536,4

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 4 742,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 4 742,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 3 747,0
07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 995,0
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 16 қарашадағы № 7С27-2  

                                                                                                                       шешіміне 4 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 62 657,0
1   Салықтық түсімдер 18 252,0

 01  Табыс салығы 3 392,0
  2 Жеке табыс салығы 3 392,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 14 860,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 140,0
  3 Жер салығы 346,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 14 374,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 539,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 6 539,0
  1 Жерді сату 6 539,0

4   Трансферттер түсімі 37 866,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 37 866,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 37 866,0

Функционалдық топ

мың теңге 
сома

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

  Бағдарлама

 
  

Атауы

 
  II. Шығындар 64 739,8

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 37 051,0

01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 37 051,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 37 051,0

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 15 833,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 833,0
07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 5 333,0

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 94 379,5

1 Налоговые поступления 1 111,0
04 Hалоги на собственность 1 111,0

1 Hалоги на имущество 23,0
3 Земельный налог 44,0

4 Hалог на транспортные средства 1 044,0
4 Поступления  трансфертов 93 268,5

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 93 268,5

3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 93 268,5

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
 

  
Наименование

   II. Затраты 94 553,9
01   Государственные услуги общего характера 15 536,4
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 15 536,4

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, 
села, поселка, сельского округа 15 536,4

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 4 742,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 4 742,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 3 747,0
  011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 995,0

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 4
к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2
Приложение 13

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

Бюджет села Егиндыколь на 2022 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 62 657,0
1   Налоговые поступления 18 252,0

 01  Подоходный налог 3 392,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 3 392,0
 04  Hалоги на собственность 14 860,0
  1 Hалоги на имущество 140,0
  3 Земельный налог 346,0
  4 Hалог на транспортные средства 14 374,0

3   Поступления от продажи основного капитала 6 539,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 6 539,0
  1 Продажа земли 6 539,0

4   Поступления  трансфертов 37 866,0
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 37 866,0
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 37 866,0

Функциональная группа
тысяч 
тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ

  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 64 739,8

01   Государственные услуги общего характера 37 051,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 37 051,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, 

села, поселка, сельского округа 37 051,0

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 15 833,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 833,0
  008 Освещение улиц населенных пунктов 5 333,0
  009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 5 000,0
  011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 5 500,0

продолжение на стр 6



№44Алтын астық4
Мәдениет

«Ақмола жұлдыздары» көркемөнерпаздар байқауы

Жасыратыны жоқ, ауылда ойын-сауық көп емес. Ауыл 
өмірінің қызықты болуы аудандық мәдениет үйінің 
жұмысына тікелей қатысты екендігі анық. 
Ауылдық Мәдениет үйі немесе жай ғана RDK дегеніміз 
не?  Ауыл тұрғындары қалай сөйлеуге дағдыланған? 
Бұл ауылдың жүрегі, ауыл тұрғындарының бүкіл 
өмірінің көрінісі, өз проблемалары, қуаныштары, кейде 
қиыншылықтары бар тірі ағза. Кез-келген адам сияқты, 
мәдениет үйі де әртүрлі өмір сүреді. 
Мәселен, 2022 жылдың 18 қарашасында Егіндікөл 
ауданында балалар жылына арналған «Ақмола 
жұлдыздары» облыстық көркемөнерпаздар байқауы 
өтті. 
Аудандық гала-концертке Егіндікөл, Алакөл, 
Көркем, Бауманское, Спиридоновка және Ұзынкөл 
ауылдарынан 19 көркемөнерпаздар ұжымы, оның 
ішінде екі ауылдық округ қатысты.  Олар жағымды 
эмоциялар сыйлады. Осы кеште залда достық 
атмосфера орнады.
Аудандық бюджеттен байқау өткізуге барлығы 1 
миллион теңге бөлінді, оның ішінде 395 000 теңге 
- сахналық костюмдерді қалпына келтіруге, басқа 
шығындарға - 605 000 теңге.
Жергілікті халық шеберлерінің көрмесінде бейнелеу 

және қолданбалы өнердің 60 туындысы ұсынылды. 
Көркемөнерпаздар байқауына барлығы 233 адам 
қатысты. 
Байқауға 6 жаңа ұжым қатысты: «Балалар айтысы» 
Нұрдәулетов Ербол және Райхан Шұғыла, жетекшісі 
Нұрдәулетов Қайрат, Сал-домбырашылар «Балалар 
домбырашылар ансамблі» жетекшісі Райхан Аманкелді, 
«Ару-наз» балалар би тобы, жетекшісі Шаимова Бақыт, 
«Мажор» балалар вокалдық тобы, жетекшісі Мұрат 
Алтынгул, Шаимовтар отбасылық ансамбль,  жетекшісі 
Нұрдәулетов Қайрат, құрама этногруппа, жетекшісі 
Смағұлов Талғат.
Көрермендер концерттік бағдарламаның әр нөмірін 
қошеметпен қарсы алды.
 Көрермендер мен қазылар алқасына жаңа есімдер 
ұсынылды: солист-Кулахметова Жанель, домбырашы – 
Жәкіш Фархад.
Сонымен қатар, гала-концертті тамашалауға «Сазды 
әуен» фольклорлық ансамблі, «Ғибрат» әжелер тобы 
және «Ата-мұра» ауданының аталарынан құралған топ, 
жетекшісі: Райхан Аманкелді қатысты.
Қуанышева Әсемгүлдің жетекшілігімен «Шабыт» 
ересектер және кіші би топтары, «Мұғалімдер хоры» 

педагогикалық ұжымы, жетекшісі Мұрат Алтынгүл, 
«Ложкари» ансамблі, «Селяночка» тобы жетекшісі 
Грицюта Сергей мен Исаченко Евгений, сондай - ақ 
дуэт-Қуанған Бержан мен Ермек Нұрай, жетекшісі 
Қуанған Бержан өнер көрсетті. 
Байқауға қатысқан барлық ұжымдар көрермендер 
мен кәсіби қазылар алқасының құрметіне ие болды. 
Гала – концерттің соңында облыстық қазылар 
алқасының мүшелері концерттік бағдарламаның барлық 
қатысушыларына көркемөнерпаздар өнеріне белсенді 
қатысқаны және көрсеткендері үшін алғыстарын 
білдіріп, баршасына шығармашылық табыс тіледі. 
Қазылар алқасының қорытындысы бойынша 17 
қатысушы дипломант, 6  лауреат-дипломант атанды. 
Олардың барлығы дипломдармен және грамоталармен 
марапатталды.
Концерт жылы және жағымды жағдайда өтті, әртістер 
де, көрермендер де көптеген жағымды эмоцияларға 
ие болды, проблемалар туралы ұмытып, жан-тәнімен 
демалды.

Г. Кусаинова,
аудандық мәдениет үйінің директоры
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Ақмола жұлдыздары 

Ни для кого не секрет, что на селе развлечений не 
очень-то и много. Однообразие сельской жизни 
скрашивает работа районного  Дома культуры. 
Что такое сельский Дом культуры или просто РДК, как 
привыкли говорить сельские жители? Это – сердце 
села, отражение всей жизни сельчан, живой организм 
со своими проблемами, радостями, а порой, и 
невзгодами. Как и любой человек, Дом культуры живет 
разнообразной жизнью. 
Так, 18 ноября 2022 года в Егиндыкольском районе 
состоялся  областной конкурс художественной 
самодеятельности «Ақмола жұлдыздары», 
посвященный Году детей. 
В районном гала-концерте приняли участие 19 
самодеятельных коллективов  из  сел: Егиндыколь, 
Алаколь, Көркем, Бауманское, Спиридоновка и Узунколь, 
в том числе двух  сельских округов.  Они подарили 
зрителям море положительных эмоций. В этот вечер в 
зале царила дружеская атмосфера.
Из  районного бюджета всего выделено на проведение 
смотра 1 миллион  тенге, в том числе 395 000 тенге 
- на реставрации сценических костюмов, на другие 
расходы - 605 000 тенге.
На выставке местных народных мастеров  были   

представлены 60 работ  изобразительного и  
прикладного искусства. 
Всего в смотре художественной самодеятельности 
приняли участие  233 человека. 
В конкурсе также приняли участие 6 новых коллективов: 
«Балалар айтысы» Нұрдаулетов Ербол и Райхан 
Шұғыла, руководитель Нұрдаулетов Қайрат,  «Сал-
домбырашылар» детский ансамбль домбристов, 
руководитель Райхан Аманкелді, «Ару - наз» детская 
танцевальная группа, руководитель Шаимова Бақыт, 
«Мажор» детская  вокальная группа, руководитель  
Мурат Алтынгул, Семейный ансамбль, Шаимововых, 
руководитель Нұрдаулетов Қайрат, сборная этногруппа, 
руководитель Смагулов Талагат.
Горячими аплодисментами зрители приветствовали 
каждый номер концертной программы.
 Зрителям и жюри были представлены новые имена: 
солист - Кулахметова Жанель, домбрист – Жәкіш 
Фархад.
Кроме того, в смотре гала концерте участвовали 
фольклорный ансамбль «Сазды әуен»,  группа  
бабушек   «Ғибрат»  и группа из дедушек района 
«Ата-мұра», руководитель: Райхан Аманкелды.
Под руководством Куанышева Асемгуль были 

подготовлены к творческому отчету старшие и младшие 
танцевальные группы «Шабыт»,     педагогический 
коллектив «Хор учителей»,  руководитель 
Мурат Алтынгуль, ансамбль «Ложкари», группа 
«Селяночка»,  руководители Грицюта Сергей и  
Исаченко Евгений, а также дуэт: Қуанған Бержан 
и Ермек Нұрай, руководитель  Қуанған Бержан. 
Все коллективы, участвовавшие в конкурсе, 
получили признание зрителей и профессионального 
жюри. В конце гала – концерта члены областного 
жюри  поблагодарили  всех участников 
концертной программы за активное участие  в 
художественной самодеятельности и пожелали  всем 
дальнейших творческих успехов. 
По итогам жюри лауреатами  – дипломантами   стали  
17 участников, дипломантами  – 6. Все они были 
награждены дипломами и грамотами.
Концерт прошел в теплой и приятной обстановке, все – 
и артисты, и зрители, получили массу положительных 
эмоций, забыв о проблемах и отдохнув душой.

Г. Кусаинова,
директор районного Дома культуры 
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07 123 009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 5 000,0
07 123 011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 5 500,0
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 16 қарашадағы № 7С27-2  

шешіміне 5 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 14 416,0

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 10 531,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 10 531,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 10 531,0

Функционалдық топ

мың теңге сома Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 14 501,7

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14 409,7
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 14 409,7

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14 409,7

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) -85,7

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 85,7

   Қарыздар түсімі 0,0

   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 85,7

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 85,7

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 85,7

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

шешіміне  6 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 27 444,3
1   Салықтық түсімдер 2 524,0

 01  Табыс салығы 346,0
  2 Жеке табыс салығы 346,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 2 178,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 272,0
  3 Жер салығы 193,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 713,0

2   Салықтық емес түсiмдер 155,0

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 5
к решению Егиндыкольского районного

 маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2
 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 14 416,0

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 10 531,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 10 531,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 10 531,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 14 501,7

01   Государственные услуги общего характера 14 409,7
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 14 409,7

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 14 409,7

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 -85,7

   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 85,7

   Поступления займов 0,0

   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 85,7

 01  Остатки бюджетных средств 85,7

  1 Свободные остатки бюджетных средств 85,7

Приложение 6
к решению Егиндыкольского районного

  маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2
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 27 444,3
1   Налоговые поступления 2 524,0

 01  Подоходный налог 346,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 346,0
 04  Hалоги на собственность 2 178,0
  1 Hалоги на имущество 272,0
  3 Земельный налог 193,0
  4 Hалог на транспортные средства 1 713,0

2   Неналоговые поступления 155,0

продолжение.начало на стр.2,3
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Функционалдық топ
мың теңге

сома
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама
Атауы

   II. Шығындар 27 584,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 521,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 521,0
  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 521,0

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 10 615,3
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 10 615,3
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 363,0

011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 9 252,3
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
   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

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

                                                                                                                       шешіміне  7 қосымша
Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

2021 жылғы 24 желтоқсандағы  № 7С14-2  
шешіміне  25 қосымша

Жалманқұлақ ауылдық округінің  2022 жылға арналған бюджеті

Санаты

мың теңге
 сома

Сыныбы
Кіші сыныбы

Атауы 
I. Кірістер 15 535,6

1 Салықтық түсімдер 240,0
04 Меншiкке салынатын салықтар 240,0

1 Мүлiкке салынатын салықтар 3,0
3 Жер салығы 6,0
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 231,0

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 156,6
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 156,6

1 Жерді сату 156,6
4 Трансферттер түсімі 15 139,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 15 139,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 15 139,0

 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 24 512,3

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 24 512,3

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 24 512,3

Функционалдық топ
мың теңге

сома
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

Бағдарлама
Атауы

   II. Шығындар 16 684,4
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 968,4
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 968,4

  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 914,4

053 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
коммуналдық мүлкін басқару 54,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 716,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 716,0
  008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 716,0

   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) -1 148,8
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 1 148,8
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 1 148,8
 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 1 148,8
  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 148,8

 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 24 512,3
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 24 512,3

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 24 512,3

Функциональная группа
Сумма
тысяч 
тенге

Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа

Наименование 
   II. Затраты 27 584,0

01   Государственные услуги общего характера 15 521,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 521,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, 

села, поселка, сельского округа 15 521,0

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 10 615,3
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 10 615,3
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 363,0

011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 9 252,3
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
   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

Приложение 7
к решению Егиндыкольского районного

  маслихата от 16 ноября 2022 года № 7С27-2
 Приложение 25

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

Бюджет Жалманкулакского сельского округа на 2022 год 

Категория

Сумма
тысяч тенге

Класс
Подкласс

Наименование 
I. Доходы 15 535,6

1 Налоговые поступления 240,0
04 Hалоги на собственность 240,0

1 Hалоги на имущество 3,0
3 Земельный налог 6,0
4 Hалог на транспортные средства 231,0

3 Поступления от продажи основного капитала 156,6
03 Продажа земли и нематериальных активов 156,6

1 Продажа земли 156,6
4 Поступления  трансфертов 15 139,0

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 15 139,0

3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 15 139,0

Функциональная группа
Сумма

тысяч тенге
Администратор бюджетных программ

Бюджетная программа
Наименование 

   II. Затраты 16 684,4
01   Государственные услуги общего характера 15 968,4

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 
сельского округа 15 968,4

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 15 914,4

053 Управление коммунальным имуществом города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 54,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 716,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 716,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 716,0
   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 -1 148,8

   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 1 148,8

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

8   Используемые остатки бюджетных средств 1 148,8
 01  Остатки бюджетных средств 1 148,8
  1 Свободные остатки бюджетных средств 1 148,8
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ОЧС предупреждает

Важные правила зимней рыбалки

На тонкий, неокрепший лед выходить нельзя. Случайно 
попав на тонкий лед, отходите назад скользящими 
осторожными шагами, не отрывая ног ото льда. Опасен 
и прочный, но очень скользкий лед. При падении на 
нем случаются тяжелые ушибы различных частей тела, 
растяжения суставных связок, а иногда и сотрясения 
мозга.
Последствием падения, может быть ушиб, то есть 
«Повреждение мягких тканей без нарушения целостности 
кожных покровов». Ушиб сопровождается болью и 
внутренним кровоизлиянием. При легком ушибе лед кожей 
появляется темно-багровое пятно. При повреждении более 
глубоких тканей и разрыве более крупных кровеносных 
сосудов, излишняя кровь скапливается и образует кровяную 
опухоль - гематому. В течение первых часов после ушиба 
рекомендуется к месту повреждения прикладывать холод 
- смоченное в холодной воде полотенце, кусочки снега или 
льда. Тепловые ванны можно применять лишь через 2-3 дня.
Точно такую же первую помощь надо оказывать 
пострадавшему и при растяжении связок. Оно возникает 
“при резком повороте в суставе, превышающем нормальный 
объем движений”, сопровождается растяжение болью 
и припухлостью сустава. Если поврежден сустав на 
руке, ее нужно подвязать ремнем или подходящей 
материей. При растяжении связок на ноге пострадавшего 
следует на санках или волокуше доставить в ближайший 
населенный пункт и дать ему покой уложив ногу так, 
чтобы она была приподнята.
При ушибе головы иногда бывает сотрясение мозга, то есть 
нарушение циркуляции крови в мозговых сосудах. В легких 
случаях оно сопровождается кратковременной потерей 
сознания головокружением, шумом в ушах, мельканием 
“мушек” в глазах. В тяжелых случаях происходит длительная 
потеря сознания, тело становится неподвижным, 
мускулатура расслабляется, пульс замедляется до 50-
60 ударов в минуту, возможны рвота и непроизвольные 
выделения мочи и кала. Без сознания человек может 
находиться несколько часов, а то и дней. В качестве первой 
помощи рекомендуется пострадавшего уложить в постель 
и прикладывать холод на голову. Даже легкие формы 
сотрясения мозга требуют постельного режима в течение 
15-20 дней. Пострадавший в это время должен быть под 
наблюдением врача.
Если Вы провалились под лед, широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;
- если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, 
где течение не увлекает Вас под лед; старайтесь не 
обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь 

на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги широко их расставив; приноравливайте 
свое тело к наиболее широкой площади опоры; 
выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите 
в ту сторону, откуда шли. Человек провалился под лед, Вы 
стали очевидцем: немедленно крикните ему, что идете на 
помощь;

А. Шокыбаев,
инженер ОЧС Егиндыкольского района

Еңбек адамы

Профессия учителя – 
основа всех добрых дел на земле

В жизни каждого человека есть люди, 
которые оказывают заметное, подчас 
решающее, влияние на формирование 
его профессиональных качеств, 
характера и мировоззрения.
И особенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился учитель, умеющий 
принести любовь, доброту, глубокие 
знания ученикам, педагогическое 
мастерство коллегам.
У каждого из нас в памяти своя 
школьная тропинка. Проходят годы, 
и она становится большой дорогой 
длиною в жизнь.
Вот и Светлана Ивановна Прохорова 
более 40 лет отдала педагогическому 
труду. Из них более 30 лет посвятила 
школе № 2. С первых дней работы 
Светлану Ивановну отличало большое 
трудолюбие, искренняя любовь к детям, 
постоянный поиск эффективных форм 
обучения и воспитания учащихся, использование на 
уроках всего нового, передового.
Она принадлежит к числу тех педагогов, которые 

совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, 
громадный объем знаний и 
по-настоящему творческое 
отношение к процессу 
обучения школьников. Про 
таких людей говорят, что они 
работают с огоньком, отдавая 
делу всего себя...
Ученики, родители, коллеги 
идут к Светлане Ивановне за 
советом, для всех она находит 
нужные слова, помогает словом 
и делом. Она учит не только 
писать, читать, считать, но 
главное, она учит быть людьми, 
учит любить и понимать 
родную природу, учит уважать 
старших и быть хорошим 
товарищем.

И.Мельник, 
заместитель директора по учебной работе

ЕСШ №2

Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға
«Маған жақсы мұғалім бәріненде 
қымбат, өйткені мұғалім -  мектептің 
жүрегі» деп ұлы педагог Ы Алтынсарин 
айтқандай Абишева Жанат 
Балтабаевна аталған мектепте 1992  
жылдан бастап алғаш қазақ мектебі 
қабырғасы қаланғаннан еңбек етіп 
келеді. Ұстаздардың көшбасшысы, 
білім ордасының ұйытқысы. Жоғары 
білімді, жоғары санатты білікті маман 
иесі. Өз ісінің білгірі, бүгінде осы 40 
жылдай алтын уақытын ұстаздық 
мамандыққа арнаған. Жанат 
Балтабаевна жас мамандардың 
жанашыр тәлімгері, шәкірттерінің 
сүйікті ұстазы.  Осы мектеп  
қабырғасы қаланғаннан бастап 
бастауыш сынып мұғалімі болып қана 
қоймай, оқу ісінің меңгерушісі, мектеп 
басшысы, әдістемеліктің жетекшісі, 
жас маманға тәлімгер қызметін 
де қоса атқарып үлгеріп жүрді. Мұғалім - қашан да 
абыройлы, жауапты мамандық.  Бастауыш сыныптың 
мұғалімі болудың жауапкершілігін күнделікті ісімен 
көрсетіп келеді. Жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы 
тәрбие беруді педагогикалық озық тәжірибелерді 
жүйелі қолдануы арқылы әріптестеріне үнемі үлгі 
көрсетеді. Жас шәкірттерге сүйіспеншілігі мен ата 
аналардың алғысына бөленуі Жанат Балтабаевнаның 
осы мамандыққа деген сүйіспеншілігінің айғағы. Оқу 
үрдісін жандандыруда оқушылардың білім сапасын, 

ынтасын, белсенділігін арттыру 
үшін, сабақ барысында жаңа 
технологияларды пайдаланады. 
Жыл сайынғы заман ағымына 
қарай болып жатқан жаңаша 
әдіс - тәсілдер бойынша 
өтіп жатқан мұғалімдердің 
біліктілігін арттыру курстарының 
ешқайсысынан    қалыс 
қалмайды. Білімін толықтырып 
жаңаша әдіс тәсілдерді 
меңгерген маман. Үнемі 
ізденіс үстінде, жұмысына 
жауапкершілікпен қарайды. 
Ұстаздық іс тәжірибесі 
аудандық, облыстық 
көлеміне тараған. Өзінің  
үлгі сабақтарын, тәрбиелік 
жұмыстарын газет, журнал 
беттеріне беріп, әріптестерімен 
бөлісіп тұрады. Тәрбиелеген 

шәкірттері еліміздің әр саласында қызмет атқаруда. 
Ұлағатты ұстаз отағасы Зейнолламен ұлдары мен 
қызын тәрбиелеп, немерелер сүйіп отырған бақытты 
ана, әже. Біз осындай жоғары  дәрежелі үнемі, 
езуінен жылы жымиысы кетпейтін ұлағатты ұстазбен 
әріптес, қатар бірге еңбек еткенімізге қуаныштымыз. 

Х.Шаймардан,
Егіндікөл ауылының №1 жалпы орта мектебінің 

кәсіптік бағдар берушісі: 

Куда поти учиться
Дорога в академию

Всеми  сотрудниками  Департамента 
уголовно-исполнительной системы по 
Акмолинской области среди  учащихся  
средних  общеобразовательных 
школ города и области  проводится 
целенаправленная  работа. 
Организуются  встречи  с родителями 
учащихся  старших классов, где 
демонстрируется  видеоролик  о 
деятельности  Костанайской академии  
МВД РК. Во время  беседы  с родителями,   а также   
учащимися  общеобразовательных  школ  по области 
сотрудники  ДУИС предоставляют  полную информацию  о 
вузе МВД РК, осуществляющем  подготовку  специалистов  
с высшим  юридическим  и высшим  психолого-
педагогическим  образованием  для органов  уголовно-
исполнительной  системы. Учащиеся  и их родители  
получили исчерпывающую информацию  о правилах и 
порядке  приема  в Костанайскую  академию  МВД РК.
Многих учащихся  заинтересовало то, что курсанты  
академии бесплатно обеспечиваются  местом  в 
общежитии, трехразовым горячим  питанием, форменным 
обмундированием  по сезону и время обучения  в вузе  
приравнивается  к прохождению  срочной военной  

службы, засчитывается  в стаж  
службы  в правоохранительных  
органах, после окончания  
академии  каждому выпускнику  
присваивается  звание  «лейтенант 
полиции», «лейтенант юстиции» с 
обязательным  трудоустройством   
в правоохранительных органах.
Благодаря таким  содержательным  

и познавательным  встречам, каждый  учащийся  глубоко 
осознает, что сотрудник  правоохранительных органов – 
человек, обладающий  высокими  морально-этическими  
и деловыми качествами, как гуманизм, патриотизм, 
интернационализм, развитое  правосознание  и внутренняя  
убежденность в неукоснительном  соблюдении законов, 
высокая требовательность к себе, умение  объективно 
оценивать  результаты  своей  профессиональной  
деятельности  и оказывать  положительное  воздействие  
на людей, высокая  работоспособность  и выносливость.     

ГРУППА СЛУЖБЫ ПРОБАЦИИ
ЕГИНДЫКОЛЬСКОГО РАЙОНА

ДЕПАРТАМЕНТА УИС ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2022 жылғы 30 желтоқсан күні сағат 11:00-де 
«Егіндікөл ауданы Буревестник ауылы әкімінің 
аппараты» ғимаратында  Буревестник ауылының 
жергілікті қоғамдастығының жиналысы өткізіледі.  
Күн тәртібі:
«Буревестник» ауылының атауын - «Жарлыкөл» ауылы 
етіп өзгерту туралы 

30 декабря 2022 года в 11:00 часов в здании ГУ 
«Аппарат акима села Буревестник Егиндыкольского 
района» состоится собрание местного сообщества 
села Буревестник. 
Повестка дня:
О  переименовании села «Буревестник» в село 
«Жарлыкөл»


