
Новогодний праздник для детей

26 декабря 2022 года в районном Доме культуры 
состоялась  новогодняя елка акима  района. Это 
торжество стало доброй традицией нашего района. 
Участие в нем может служить хорошим стимулом для 
отличной учебы, спортивных и творческих достижений 
школьников на весь следующий год.
Для участников мероприятия подготовили  
торжественное вручение подарков  и театрализованное 
представление.
С поздравительным словом к учащимся обратился 

заместитель акима района К. Шинтемиров. В своём 
выступлении он отметил, что 2022 год был для ребят 
успешным и плодотворным, и выразил надежду, 
что и в новом году они продолжат также отлично 
учиться, радовать новыми свершениями и успехами.
Ежегодно коллектив Дома  культуры  готовит 
новогоднее сказочное представление. Каждый год они 
стараются показать яркое, интересное, запоминающее 
представление, чтобы у детей сложилось ощущение 
настоящего новогоднего чуда. Мы ведь все родом из 

детства, верим в чудеса.
Каждый юный зритель получил заряд эмоций. Зал был 
наполнен детским смехом и отличным настроением, 
а дружные аплодисменты и улыбки зрителей стали 
доказательством того, что мероприятие удалось на 
славу.
Пожелаем ребятам и всем школьникам, чтобы Новый 
2023 год принес каждому исполнения заветных желаний 
и намеченных целей.

Соб. инф.

2022 жылдың 26 желтоқсанында аудандық мәдениет 
үйінде аудан әкімінің жаңа жылдық шыршасы өтті. Бұл 
мереке ауданымыздың игі дәстүріне айналды. Оған 
қатысу мектеп оқушылары үшін келесі жылы  үздік  оқу, 
спорттық және шығармашылық жетістіктер үшін жақсы 
ынталандыру бола алады.
Іс-шараға қатысушылар үшін сыйлықтарды салтанатты 
түрде тапсыру және театрландырылған қойылым 
дайындалды.
Оқушыларға аудан әкімінің орынбасары Қ. Шынтеміров 

құттықтау сөз сөйледі. Өз сөзінде ол 2022 жыл 
балалар үшін табысты және жемісті болғанын атап 
өтіп, жаңа жылда да олар жақсы оқуды жалғастырып, 
жаңа жетістіктерімен  қуантатынына үміт білдірді.
Жыл сайын мәдениет үйінің ұжымы жаңа жылдық 
ертегі қойылымын дайындайды. Жыл сайын олар 
жарқын, қызықты, есте қаларлық қойылымды 
көрсетуге тырысады, осылайша балалар нағыз 
жаңа жылдық ғажайып сезімін дамытады. Біз бәріміз 
балалық шақтанбыз және ғажайыптарға сенеміз.

Әрбір жас көрермен эмоцияларға ие болды. Зал 
балалардың күлкісі мен керемет көңіл-күйіне толы 
болды, ал көрермендердің жылы лебіздері мен 
күлкілері іс-шараның сәтті өткендігінің дәлелі болды.
Балаларға және барлық оқушыларға жаңа 2023 жыл 
әркімге өз тілектері мен мақсаттарының орындалуын 
тілейміз. 

Өз.ақпарат

Жаңа жыл-ғажайыпқа толы мереке
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Егіндікөл аудандық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы 

№ 7С30-2 «2023 - 2025 жылдарға арналған аудандық  бюджет   
туралы» шешімі

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9 бабының 
2 тармағына, 75 бабының 2 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және  өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан   Республикасының  Заңының 6-бабы 
1-тармағының 1-тармақшасына сәйкес Егіндікөл аудандық  мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2023 – 2025 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2, 3-  қосымшаларға сәйкес, 
оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 1 532 666,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 320 238,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 2 758,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 6 152,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 1 203 518,0 мың теңге;
2) шығындар – 1 532 666,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 29 624,0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 41 400,0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 11 776,0 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) – -29 624,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 29 624,0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 41 400,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 11 776,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен 2023 жылға 605 426,0 мың 
теңге сомасында субвенция қарастырылғаны ескерілсін.
3. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық бюджеттен ауыл және ауылдық 
округтердің бюджеттеріне берілетін 153 232,0 мың теңге сомасындағы субвенция көлемінің 
қарастырылғаны ескерілсін, соның ішінде:  
Абай ауылы 3 566,0 мың теңге;
Спиридоновка ауылы 28 874,0 мың теңге;
Бауман ауылы 23 012,0 мың теңге;
Буревестник ауылы 13 439,0 мың теңге;
Егіндікөл ауылы 22 539,0 мың теңге;
Қоржынкөл ауылы 14 373,0 мың теңге;
Алакөл ауылдық округі 16 844,0 мың теңге;
Ұзынкөл ауылдық округі 15 424,0 мың теңге;
Жалманқұлақ ауылдық округі 15 161,0 мың теңге.
4. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте 41 400,0 мың теңге сомасында республикалық 
бюджеттік кредиттер қарастырылғаны ескерілсін. 
5. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер   
қарастырылғаны ескерілсін, 4 қосымшаға сәйкес.
Көрсетілген нысаналы трансферттер сомаларын бөлу аудан әкімдігінің қаулысымен 
анықталады.
6. 2023 жылға арналған аудандық бюджетте бюджеттік кредиттер бойынша негізгі қарызды  
өтеу сомалары 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 және  
2022   жылдарда   республикалық   бюджеттен    мамандарға    әлеуметтік   қолдау 
шараларын көрсетуді іске асыру  11 776,0 мың теңге сомасында бөлінгені  ескерілсін.
7.  Жергілікті  атқарушы  органның 2023 жылға  арналған  резерві  4 009,0 мың теңге 
сомасында бекітілсін.
8. Осы шешім 2023  жылдың 1 қаңтарынан бастап  қолданысқа  енгізіледі. 

Егіндікөл аудандық 
мәслихатының хатшысы                                                                                              Б. Абилов

«КЕЛІСІЛДІ» 
Егіндікөл ауданының әкімдігі

   

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
2022 жылғы 22 желтоқсандағы  № 7С30-2 

шешіміне  1 қосымша
2023 жылға арналған аудандық бюджет                                                                                                                                           

Санаты   
Сома,              

мың теңге
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 1 532 666,0
1   Салықтық түсімдер 320 238,0

 01  Табыс салығы 38 092,0

  1
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы 
ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды 
тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

35 846,0

  2 Жеке табыс салығы 2 246,0
 03  Әлеуметтiк салық 219 634,0
  1 Әлеуметтік салық 219 634,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 23 213,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 23 213,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын 
iшкi салықтар 37 299,0

  2 Акциздер 417,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 34 043,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 2 839,0

 08  

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

2 000,0

  1 Мемлекеттік баж 2 000,0
2   Салықтық емес түсiмдер 2 758,0

 01  Мемлекеттік  меншіктен  түсетін кірістер 2 558,0

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін 
кірістер 2 547,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 11,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 200,0

Решение Егиндыкольского районного маслихата  
от 22 декабря 2022 года № 7С30-2

«О  районном бюджете на 2023-2025 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 2 статьи 75  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. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1, 2, 3  
соответственно, в том числе на 2023 год  в следующих объемах:
1) доходы – 1 532 666,0  тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –  320 238,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 758,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 152,0 тысяч тенге;
поступления    трансфертов – 1 203 518,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 532 666,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 624,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 41 400,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 776,0 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 – -29 624,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 624,0 тысяч тенге:
поступление займов – 41 400,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 776,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год предусмотрена из областного бюджета 
субвенция на 2023 год  в сумме  605 426,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год предусмотрены объемы субвенций, 
передаваемых из районного бюджета бюджетам сел и сельских округов, в сумме 153 232,0 
тысячи тенге, в том числе:
село Абай 3 566,0 тысяч тенге;
село Спиридоновка 28 874,0 тысяч тенге;
село Бауманское 23 012,0 тысяч тенге;
село Буревестник 13 439,0 тысяч тенге;
село Егиндыколь 22 539,0 тысяч тенге;
село Коржинколь 14 373,0 тысячи тенге;
Алакольский сельский округ 16 844,0 тысячи тенге;
Узынкольский сельский округ 15 424,0 тысячи тенге;
Жалманкулакский сельский округ 15 161,0 тысяч тенге.
4. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год предусмотрены бюджетные кредиты из 
республиканского бюджета, в сумме 41 400 тысяч тенге. 
5. Учесть, что в районном бюджете на 2023 год предусмотрены целевые трансферты из 
областного бюджета, согласно приложению 4. 
Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется постановлением акимата 
района.

6. Учесть, что  в районном  бюджете  на  2023 год  предусмотрены  суммы
погашения основного долга по бюджетным кредитам, выделенных из республиканского  бюджета 
в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах для 
реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 11 776,0  тысяч тенге.
7. Утвердить  резерв местного исполнительного органа района  на 2023 год в сумме 4 009,0 
тысяч тенге.
8. Настоящее решение вводится  в действие  с 1 января  2023 года. 

Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата                                                                                                      Б. Абилов

«СОГЛАСОВАНО»
Акимат Егиндыкольского района

   

                                                                       Приложение  1    
к   решению Егиндыкольского районного  

маслихата от 22 декабря 2022 года  № 7С30-2 
  Районный бюджет на 2023 год
Категория   

 Сумма, 
тысяч тенге

 Класс  

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 1 532 666,0

1   Налоговые поступления 320 238,0
 01  Подоходный налог 38 092,0

  1
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, 
за исключением поступлений от субъектов крупного 
предпринимательства и организаций нефтяного сектора

35 846,0

  2 Индивидуальный подоходный налог 2 246,0
 03  Социальный налог 219 634,0
  1 Социальный налог 219 634,0
 04  Hалоги на собственность 23 213,0
  1 Hалоги на имущество 23 213,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 37 299,0
  2 Акцизы 417,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 34 043,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 2 839,0

 08  

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

2 000,0

  1 Государственная пошлина 2 000,0
2   Неналоговые поступления 2 758,0

 01  Доходы от государственной собственности 2 558,0

  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в 
государственной собственности 2 547,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 11,0

 06  Прочие неналоговые поступления 200,0
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  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 200,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 152,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 6 152,0
  1 Жерді сату 6 152,0

4   Трансферттер  түсімі 1 203 518,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 1 203 518,0

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 1 203 518,0

Функционалдық топ
Сома,              

мың теңге
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 1 532 666,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 832 635,0
01 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 

аппараты 46 735,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 46 735,0

01 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 194 294,0
01 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 176 833,0

01 122 003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 17 461,0
01 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 55 853,0

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

45 343,0

01 459 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 278,0
01 459 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу 

286,0

  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 9 946,0

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

535 753,0

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

46 594,0

13  003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 15 694,0
  113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 

ағымдағы  трансферттер 473 465,0

02   Қорғаныс 2 750,0
02 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2 750,0
02 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі 

іс-шаралар 1 416,0

02 122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы 
төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою 1 203,0

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

131,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-
атқару қызметі 276,0

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

276,0

  019 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін 
қамтамасыз ету 276,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 147 009,0
 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 147 009,0

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

36 496,0

06 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 50 234,0
06 451 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 5 313,0
06 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 100,0
06 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша 

мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік 
көмек

18 085,0

06 451 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар 
балаларды материалдық қамтамасыз ету 605,0

06 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 1 192,0
06 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж 

мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық 
көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық 
құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi 
гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы 
жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту 
бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн 
тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету

4 171,0

06 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін 
қамтамасыз ету 25 225,0

  054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысты орналастыру 5 468,0

  062 Біліктілік жүйесін дамыту 120,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 63 386,0

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

63 386,0

  016 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 48 732,0

  1 Прочие неналоговые поступления 200,0
3   Поступления от продажи основного капитала 6 152,0

 03  Продажа земли и нематериальных активов 6 152,0
  1 Продажа земли 6 152,0

4   Поступления  трансфертов 1 203 518,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 1 203 518,0

  2 Трансферты из областного бюджета 1 203 518,0

Функциональная группа

 Сумма, тысяч 
тенге

 Администратор бюджетных программ
  Программа
   Наименование
   II. Затраты 1 532 666,0

01   Государственные услуги общего характера 832 635,0
 112  Аппарат маслихата района (города областного значения) 46 735,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 

(города областного значения) 46 735,0

 122  Аппарат акима района (города областного значения) 194 294,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района 

(города областного значения) 176 833,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 17 461,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 55 853,0

  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)

45 343,0

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 278,0
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, 

постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

286,0

  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 9 946,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

535 753,0

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

46 594,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 15 694,0
  113 Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 473 465,0

02   Оборона 2 750,0
 122  Аппарат акима района (города областного значения) 2 750,0
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 

обязанности 1 416,0

  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
масштаба района (города областного значения) 1 203,0

  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

131,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 276,0

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

276,0

  019 Обеспечение безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах 276,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 147 009,0
 451  Отдел занятости и социальных программ района (города 

областного значения) 147 009,0

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

36 496,0

  002 Программа занятости 50 234,0
  005 Государственная адресная социальная помощь 5 313,0
  006 Оказание жилищной помощи 100,0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 

граждан по решениям местных представительных органов 18 085,0

  010 Материальное обеспечение детей с инвалидностью, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 605,0

  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому 1 192,0

  017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью 
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 лица с 
инвалидностью

4 171,0

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 25 225,0
  054 Размещение государственного социального заказа в 

неправительственных организациях 5 468,0

  062 Развитие системы квалификаций 120,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 63 386,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

63 386,0

  016 Функционирование системы водоснабжения и 
водоотведения 48 732,0

  033 Проектирование, развитие и (или) обустройство 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры 14 654,0
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  033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды 

жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру 14 654,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 205 959,0
08 819  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, 

мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі 205 959,0

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

59 047,0

08 478 004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11 061,0
08 478 005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі 

қызметтер 15 189,0

08 478 007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 25 789,0
08 478 008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да 

тiлдерін дамыту 975,0

08 478 009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 81 575,0
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде 

спорттық жарыстар өткiзу 3 499,0

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

8 824,0

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

48 257,0

10 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 
және қаржы бөлімі 6 805,0

10 459 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі 
шараларды іске асыру 6 805,0

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

41 452,0

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

41 029,0

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

423,0

12   Көлiк және коммуникация 62 898,0
 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, 

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

62 898,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз 
ету 62 898,0

13   Басқалар 4 009,0
13 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 4 009,0

13 459 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті 
атқарушы органының резерві 4 009,0

14   Борышқа қызмет көрсету 12 255,0
14 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 12 255,0

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

12 255,0

15   Трансферттер 153 232,0
15 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика 

және қаржы бөлімі 153 232,0

  038 Субвенциялар 153 232,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 29 624,0
   Бюджеттік кредиттер 41 400,0

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

41 400,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 41 400,0

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін бюджеттік кредиттер 41 400,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 11 776,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 11 776,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 11 776,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша 
сальдо 0,0

   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
13   Басқалар 0,0

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

0,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) -29 624,0

   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 
пайдалану) 29 624,0

7   Қарыздар түсімі 41 400,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 41 400,0
  2 Қарыз алу келісім-шарттары 41 400,0

16   Қарыздарды өтеу 11 776,0

 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) 
экономика және қаржы бөлімі 11 776,0

  005 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет 
алдындағы борышын өтеу 11 776,0

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

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 205 959,0
 819  Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и 

спорта района (города областного значения) 205 959,0

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

59 047,0

  004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11 061,0
  005 Услуги по проведению государственной информационной 

политики 15 189,0

  007 Функционирование районных (городских) библиотек 25 789,0
  008 Развитие государственного языка и других языков народа 

Казахстана 975,0

  009 Поддержка культурно-досуговой работы 81 575,0
  014 Проведение спортивных соревнований на районном 

(города областного значения) уровне 3 499,0

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

8 824,0

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

48 257,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 6 805,0

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки 
специалистов 6 805,0

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

41 452,0

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

41 029,0

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

423,0

12   Транспорт и коммуникации 62 898,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

62 898,0

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 62 898,0
13   Прочие 4 009,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 4 009,0

  012 Резерв местного исполнительного органа района (города 
областного значения) 4 009,0

14   Обслуживание долга 12 255,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 12 255,0

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

12 255,0

15   Трансферты 153 232,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 153 232,0

  038 Субвенции 153 232,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 29 624,0
   Бюджетные кредиты 41 400,0

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

41 400,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 41 400,0

  018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов 41 400,0

5   Погашение бюджетных кредитов 11 776,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 11 776,0

  1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из 
государственного бюджета 11 776,0

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0

   Приобретение финансовых активов 0,0

13   Прочие 0,0

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

0,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 0,0

   V. Дефицит (профицит) бюджета -29 624,0

   VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 29 624,0

7   Поступления займов 41 400,0

 01  Внутренние государственные займы 41 400,0

  2 Договоры займа 41 400,0
16   Погашение займов 11 776,0

 459  
Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 11 776,0

  005 Погашение долга местного исполнительного органа перед 
вышестоящим бюджетом 11 776,0

8   
Используемые остатки бюджетных средств

0,0

 01  
Остатки бюджетных средств

0,0

  1
Свободные остатки бюджетных средств

0,0



5Алтын астық№ 48
Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    

2022 жылғы  22 желтоқсандағы  № 7С30-2
шешіміне  2 қосымша

2024 жылға арналған аудандық бюджет

Санаты   
Сома,              

мың теңге
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 1 005 960,0
1   Салықтық түсімдер 338 560,0

 01  Табыс салығы 38 227,0

  1
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы 
ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды 
тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы

35 846,0

  2 Жеке табыс салығы 2 381,0
 03  Әлеуметтiк салық 232 812,0
  1 Әлеуметтік салық 232 812,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 24 606,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 24 606,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар 40 415,0

  2 Акциздер 442,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн 
түсетiн түсiмдер 36 964,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар 3 009,0

 08  
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) 
оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

2 500,0

  1 Мемлекеттік баж 2 500,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5 155,0

 01  Мемлекеттік  меншіктен  түсетін кірістер 4 855,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 4 844,0

  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша 
сыйақылар 11,0

 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 300,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 300,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 497,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 6 497,0
  1 Жерді сату 6 497,0

4   Трансферттер  түсімі 655 748,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан 
түсетiн трансферттер 655 748,0

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 655 748,0

Функционалдық топ

Сома,              
мың теңге

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 1 005 960,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 348 435,0
01 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 49 072,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 49 072,0

01 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 204 217,0
01 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 188 417,0

01 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 46 928,0

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

46 423,0

01 459 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 289,0
01 459 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 
дауларды реттеу 

216,0

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

48 218,0

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

48 218,0

02   Қорғаныс 2 839,0
02 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2 839,0
02 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-

шаралар 1 473,0

02 122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 
жағдайлардың алдын алу және оларды жою 1 251,0

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

115,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметі 287,0

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

287,0

  019 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 287,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 153 026,0

   

                                                                     Приложение  2    
к   решению Егиндыкольского районного  

маслихата от  22 декабря 2022 года  № 7С30-2  
Районный бюджет на 2024 год

Категория   
 Сумма, тысяч 

тенге
 Класс  

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 1 005 960,0
1   Налоговые поступления 338 560,0

 01  Подоходный налог 38 227,0

  1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, 
за исключением поступлений от субъектов крупного 
предпринимательства и организаций нефтяного 
сектора

35 846,0

  2 Индивидуальный подоходный налог 2 381,0
 03  Социальный налог 232 812,0
  1 Социальный налог 232 812,0
 04  Hалоги на собственность 24 606,0
  1 Hалоги на имущество 24 606,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 40 415,0
  2 Акцизы 442,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 36 964,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 3 009,0

 08  

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

2 500,0

  1 Государственная пошлина 2 500,0
2   Неналоговые поступления 5 155,0

 01  Доходы от государственной собственности 4 855,0

  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в 
государственной собственности 4 844,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 11,0

 06  Прочие неналоговые поступления 300,0
  1 Прочие неналоговые поступления 300,0

3   Поступления от продажи основного капитала 6 497,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 6 497,0
  1 Продажа земли 6 497,0

4   Поступления  трансфертов 655 748,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 655 748,0

  2 Трансферты из областного бюджета 655 748,0
Функциональная группа

 Сумма, 
тысяч 
тенге

 Администратор бюджетных программ

  Программа
   Наименование
 

  II. Затраты 1 005 
960,0

01   Государственные услуги общего характера 348 435,0
 112  Аппарат маслихата района (города областного значения) 49 072,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 

(города областного значения) 49 072,0

 122  Аппарат акима района (города областного значения) 204 217,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города 

областного значения) 188 417,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 15 800,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 46 928,0

  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)

46 423,0

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 289,0
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, 

постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

216,0

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

48 218,0

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

48 218,0

02   Оборона 2 839,0
 122  Аппарат акима района (города областного значения) 2 839,0
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 

обязанности 1 473,0

  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
масштаба района (города областного значения) 1 251,0

  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

115,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная деятельность 287,0

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

287,0

  019 Обеспечение безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах 287,0

продолжение на стр.8
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Депутаты районного маслихата подводят итоги  работы

Завершился  второй год работы депутатов районного 
маслихата седьмого созыва. 
Впервые прошли выборы по пропорциональной 
системе. Депутатов маслихатов всех уровней избирали 
по партийным спискам.
 В составе  районного маслихата  7 созыва 
10 депутатов, из  них 9 депутатов избраны от 
партии «Amanat», 1 депутат от партии «Ауыл». 
Действующий  состав поменялся более чем на 70%. 
В депутатский корпус вошли люди авторитетные, но 
многие из них не имели депутатского  опыта и  навыков 
общественной работы. 
С этой  целью, для дальнейшего повышения 
квалификации, совместно с филиалом 
Академии государственной службы, депутаты 
районного маслихата прошли обучающие 
семинары по коммуникационному менеджменту.
Качественный состав депутатов районного маслихата 
дает возможность реализовать все важнейшие вопросы, 

касающиеся жизнедеятельности нашего района. 
В настоящее время маслихат достаточно активно 
влияет на все сферы общественно - политической, 
экономической и социальной жизни в районе. О чем 
свидетельствует анализ работы районного маслихата. 
Подводя итоги 2022 года, можно сказать, что в центре 
внимания депутатского корпуса Егиндыкольского  
района были вопросы, связанные   с реализацией 
Послания Главы государства народу Казахстана 
«Справедливое государство. Единая нация. 
Благополучное общество» и других программных 
документов, носящих стратегический характер.
В соответствии с законом, основной формой работы 
маслихатов является сессионная деятельность и 
именно через сессии, мы можем реализовывать задачи 
определенные Главой государства.
За  отчетный период проведено 15 сессий, в том 
числе 11 внеочередных. Принято  65 решений, из  
них  6 нормативных правовых актов, прошедших 
регистрацию в  Министерстве юстиции.  В основном 
депутаты выносили на обсуждение вопросы, связанные 
с формированием и исполнением районного бюджета, 
социального характера и других важных вопросов.

В связи с тем, что именно в бюджете 
базируется решение основных 
задач, связанных с социальным 
обеспечением населения, развитием 
реального сектора экономики, 
депутатами проводится значительная 
работа на предварительном этапе его 
разработки.
Проект районного бюджета проходит 
серьёзную общественную экспертизу 
на заседаниях постоянных комиссий 
маслихата.
Все это позволяет более 
тщательно изучить обоснованность 
выделения денежных средств и 
коллективно определять основные 

приоритеты развития. В результате мы ежегодно 
получаем социально ориентированный бюджет.

При формировании бюджетных расходов 
депутатами маслихата района были подняты 
очень важные проблемы в сферах социальной 
защиты населения, здравоохранения, 
образования, водоснабжения, развития 
транспортной инфраструктуры, а 
также ряда региональных проблем. 
Необходимо сказать, что исполнительными 
органами ни одно предложение не 
остается без внимания.
Ежегодно на сессиях маслихата 
утверждаются предоставляемые меры 
государственной поддержки по программе «С 
дипломом в село» молодым специалистам 
социальной сферы. Заслушав информацию 
руководителя  Отдела экономики и 
финансов С.Придан по реализацию данной 
программы в нашем районе, принято 
решение «О представлении специалистам 
в области здравоохранения, образования, 
социального обеспечения, культуры, спорта 

и агропромышленного комплекса, государственным 
служащим аппаратов  акимов сел, сельских округов, 
прибывшим для работы и проживания в сельские 
населенные пункты Егиндыкольского района, 
подъемного пособия и социальной поддержки для 
приобретения или строительства жилья на 2023 год».
В числе значимых вопросов, рассмотренных 
депутатами в текущем году, это внесение изменений в 
районный бюджет, утверждение трехлетнего бюджета 
на предстоящие годы,  в котором уделено внимание 
выполнению, прежде всего, социальных задач.
Вопрос о предупреждении и снижении коррупционных 
рисков является одним из основных направлении 
государственной политики. В целом работа в данном 
направлении ведется. Результаты работы по снижению 
коррупционных рисков, возникающих в ходе реализации 

предоставленных полномочий, признаны 
удовлетворительными.
Важными событиями также стали принятие 
депутатским корпусом отчета акима 
района Мухамедина Е.К. по выполнению 
возложенных на него функций и задач, а также 
утверждение отчета об исполнении бюджета 
за предыдущий год, принятого по итогам 
обсуждения отчета ревизионной комиссии о 
результатах  его исполнения.
Каждый депутат входит в состав одной из 
двух постоянных комиссий маслихата и 
обязан принимать участие в заседаниях. За 
отчетный период проведено 12 заседаний. 
Рассмотрены вопросы:
по внесению изменений, уточнений в бюджет 
района и в бюджеты четвертого уровня, то 
есть в бюджеты акиматов сельских округов;
о содержании и очистке дорог местного 
значения в  зимний период;
вопросы  по  обеспечению полноты сборов 
налогов и других обязательных платежей в  
бюджет; 
мерах поддержки и реабилитации социально 
уязвимых слоев населения; 
о работе молодежного крыла, культуры 
и санитарно-эпидемиологического 

благополучия в Егиндыкольском  районе.
Исполнение бюджета района также находится на 
постоянном контроле комиссии. В соответствии 
с действующим законодательством ежегодно на 
заседании комиссии обсуждаются итоги контрольных 
мероприятий ревизионной комиссии области за 
отчетный период.
Одной из основной обязанностью в деятельности 
депутатов районного маслихата является прием 
граждан по личным вопросам. Выполнение депутатских 
полномочий – это не только участие в работе 
районного маслихата, но и, что не менее значимо,  
работа с избирателями.
  Большая работа проводится по решению 
бесперебойного  снабжение питьевой водой  населения. 
На данный момент с участием депутатов областного 
Ошакбаева А.Т. и районного маслихатов разработана 
ПСД в сумме 6,5 млн. тенге на замену магистрального 
участка водопровода  от села Егиндыколь до ХПП 
«Степняк» протяженностью 15 км.
В текущем году завершился капитальный ремонт 
площадки водопроводных сооружений в селе 
Егиндыколь (башни) на сумму 73,3 млн. тенге, 

устройство ограждений площадок 
водонапорных сооружений сел Узынколь, 
Тоганас и Буревестник на сумму 21,0 млн. 
тенге, также приобретен водовоз на базе 
грузового автомобиля «Камаз» с емкостью 
10 куб.м. на сумму 36,8 млн. тенге. 
Выполнена работа по проведению текущих 
ремонтов внутрипоселковых дорог по 
селам Егиндыкольского района, так на 
проведение текущих и средних ремонтов 
внутрипоселковых автомобильных 
дорог выделены средства в размере 
314,7 млн. тенге. В селе Егиндыколь 
завершен ремонт улицы Мира на общую 
сумму 33,7 млн. тенге. 
Также  проведен  средний ремонт по улицам 
Комсомольская и Мира села Коржинколь 
на общую сумму 63,3 млн. тенге. Надо 
сказать, что демонтаж уличного покрытия  
проводился  за  счет спонсорских средств 
в сумме 750 тыс.тенге депутата районного 
маслихата  Ошакбаева К.А. 
Хочу отметить, что на сегодняшний день 
завершена разработка ПСД на ремонт 
автомобильной дороги Егиндыколь – 
Жолан. Начало ремонта запланировано 



на 2023 год.
Завершен капитальный ремонт помещений 
культурно – досугового центра в селе Узынколь, 
где расположен аппарат акима Узынкольского 
сельского округа, медицинский пункт, зал совещаний, 
изостудия, библиотека, тренажерный зал, зал для 
бокса и зрительный зал на 90 посадочных мест, 
столовая, также обустроены 4 квартиры для молодых 
специалистов. Необходимо отметить, что спонсором 
разработки ПСД ремонта помещения культурно-
досугового центра, стоимостью 12 млн.тенге,  
является  депутат районного маслихата Искаков Р.Б.           
Завершены работы по благоустройству территории 
парка героев в селе Узынколь на сумму 13,9 
млн. тенге, где  также депутатом  Искаковым 
Р.Б. за счет собственных средств разработана 
сметная  документация на  сумму  100 тыс.тенге.
Одной из основных  обязанностей  в деятельности 
депутатов районного маслихата является прием 
граждан по личным вопросам. Выполнение 
депутатских полномочий – это не только 
участие в работе районного маслихата, но и, 

что не менее значимо,  работа с избирателями.
Нашими депутатами проведено много работы по 
оказанию практической помощи на местах, в своих 
избирательных округах: это и подвоз сена, угля, 
дров пенсионерам и малоимущим  семьям, помощь 
в очистке улиц  населенных пунктов, оказание 
материальной  помощи по акции «Дорога  в  школу» 
( Алпыспаев Р.М., Топоркова О.А., Балтабаева Д.К.), 
ко  Дню пожилых и День защиты  детей( Хамитов Б.С., 
Шевцова Л.А.,  Абилов Б.К., Шекенов Е.Ж. ) на  сумму  
более 7 млн.тенге.
Только на благотворительную помощь населению 
депутатами выделено более 10 млн. тенге. Это и 
удешевление продукции собственного производства 
в ТОО «Коржынколь» ( Ошакбаев К.Т.) (хлеб, сено, 
зерноотходы и т.д.)  на  сумму  3790 тыс.тенге,  бесплатное  
питание детей в  школе  из малообеспеченных семей  
на  сумму 350 тыс.тенге. Приобретение здание для  
аппарата акима села Коржинколь на сумму 300 тыс.
тенге депутатами  Шекеновым Е.Ж. и  Ошакбаевым К.Т.
Все депутаты  маслихата  приняли  активное участие 

в  финансировании и организации районного 
праздника День молодежи и спорта.
На сегодняшний  день, как  говорит 
Президент Республики Казахстан  Токаев 
К.К.,  необходимо нарастить мощности 
действующих предприятий и реализовать новые  
инвестиционные проекты, что способствует 
снижению импортозависимости отрасли.
Не остались в  стороне  и наши  депутаты.
Так, в текущем году запушен цех по 
производству подсолнечного масла  стоимостью 
150 млн.тенге в ТОО «Коржинколь», 
приобретена  сельскохозяйственная  техника 
более  чем  на 700  млн.тенге, где  опять 
же  исполнительным  директором работает   
депутат районного маслихата Ошакбаев К.Т. 
Другим  молодым депутатом Шекеновым 
Е.Ж  разрабатывается инвестиционный 
проект «Птицефабрика» по производству и 

переработке мяса птицы стоимостью 100 млн.тенге. 
 Реализация инвестиционных проектов   способствует  

устойчивому развитию экономики,  и 
как следствие росту экономической 
активности и доходов населения, в том 
числе путем создания новых рабочих мест. 
 С начала года депутатами районного 
маслихата в Общественной приемной 
партии АМАНАТ  принято более 75 граждан 
по личным вопросам. Многие вопросы  
жителей решаются оперативно, в ходе 
приема граждан. Решено положительно 82 
% обращений, по 18 % обращения даны 
разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством. Как показывает 
анализ по сравнению с предыдущими 
годами, уменьшилось число обращений 
по социальным вопросам, обращений 
по коммунальным вопросам становится 
больше, в основном это касается повышения 

качества услуг жилищно-коммунального хозяйства,  
служб энергоснабжения, водоснабжения и 

освещения улиц, ремонта автомобильных дорог. 
Основным вопросом деятельности фракции партии 
АМАНАТ в районном маслихате в текущем году 
являлся контроль за ходом исполнения Дорожной 
карты по реализации предвыборной программы 
партии. При партии для организации общественно-
партийного контроля созданы  Общественные советы. 
Проведено  53 заседаний.  Дано 177 рекомендаций, 
исполнено – 123. В СМИ и социальных сетях  все 
материалы опубликованы.
Анализ территориальной дорожной карты за 
одиннадцать месяцев 2022 года показал, что из 
80 мероприятий исполнено – 37 (46,5%), в работе 
- 43 (53,7%), с риском неисполнения - 2 (2%).
Основные исполненные мероприятия:
-  открытие пункта приема вторсырья в селе 
Егиндыколь;
- в сфере благоустройства ремонт внутрипоселковой 
дороги 0,5 км. с.Спиридоновка.

- создание 3 мясных ферм с.Узынколь, 
с.Буревестник, с.Егиндыколь.
Риск неисполнения по 2 пунктам:
1.В 2022-2023 годах текущий ремонт 
дорог районного значения (Буревестник-
Полтавское, Егиндыколь-Абай, 
Спиридоновка-Жалманкулак).
Средства не выделены. Заявки  были поданы 
в Управление пассажирского транспорта  и 
автомобильных дорог Акмолинской области  в 
декабре 2021 года.
2.В 2022-2023 годах текущий ремонт 9 км 
подъездных дорог к 3 селам (Узынколь, 
Коржинколь, Бауманское).
Средства не выделены. Заявки  были 
поданы в Управление пассажирского 
транспорта  и автомобильных дорог 
Акмолинской области  в декабре 
2021 года.
Депутаты участвуют в общественно-
политической жизни района: принимают 
участие на отчетных встречах акима района и 
акимов сельских округов в своих избирательных 
округах. 
В соответствии с Указом  Президента 
Республики Казахстан   «О проведении встреч 
акимов с населением» от 3 марта 2022 года,  с  
28 марта т.г. начались  встречи акима района 

с населением. Cогласно  вышеназванного Указа, 
депутаты районного маслихата  приняли  участие в  15  
встречах акима района с населением в  закрепленных   
сельских округах, в  ходе которых были рассмотрены  
вопросы социального  характера, разъяснены 
пути и сроки решения проблемных вопросов.
В  целях обеспечения более полной информированности 
населения создан сайт районного маслихата. Здесь 
можно получить информацию о деятельности 
маслихата и депутатов, о принимаемых решениях 
и постановлениях, оставить комментарии и внести 
свои предложения, задать интересующие вопросы. 
Кроме того,  создан  Веб-портал «Маслихаты» 
в  качестве платформы  для  диалога между  
коллегами, в котором регистрируются все  депутаты 
верхней палаты  и   местных представительных 
органов  всех уровней. 
В свою очередь для повышения прозрачности работы 
маслихатов активно внедряется практика обязательных 
онлайн-трансляций заседаний маслихатов через 

отечественную   платформу Aitubе.
В Послании Президент  Касым-Жомарт 
Токаев отметил: «Маслихатам следует 
уделить особое внимание укреплению 
доверия населения к представительной 
власти». Избравшись в представительные 
органы власти, мы понимаем, что 
нам делегировано право принимать 
решения и нести ответственность за 
их претворение в жизнь в интересах 
избирателей, жителей нашего района. 
Роль представительных органов актуальна  
в период модернизации страны, вопрос 
повышения активности народных 
избранников является одним из главных 
в программе партийной перезагрузки. 
Депутаты районного маслихата  активно 
участвуют во всех сферах общественно-
политической, экономической и социальной 
жизни района и в дальнейшем будут работать 
для успешной реализации вопросов, 
обозначенных в Послании Президента 
Республики Казахстан.  

Б. Абилов,
 секретарь Егиндыкольского районного 

маслихата

На снимках: награждение депутатов районного маслихата

7Алтын астық№48
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 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 153 026,0

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

39 821,0

06 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 65 972,0
06 451 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1 040,0
06 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 396,0
06 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 6 724,0

06 451 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды 
материалдық қамтамасыз ету 626,0

06 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 1 919,0
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

672,0

06 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 33 994,0
  054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру 1 677,0

  062 Біліктілік жүйесін дамыту 185,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 15 381,0

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

15 381,0

  033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 
дамыту және (немесе) жайластыру 15 381,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 193 434,0

08 819  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, 
мәдениет, тілдерді дамыту және спорт бөлімі 193 434,0

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

46 806,0

08 478 004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11 061,0
08 478 005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13 197,0
08 478 007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 27 775,0
08 478 008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту 1 570,0

08 478 009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 81 849,0
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу 1 999,0

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

9 177,0

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

47 292,0

10 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 5 669,0

10 459 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды 
іске асыру 5 669,0

 806  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, 
жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі 41 623,0

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

41 623,0

12   Көлiк және коммуникация 24 126,0
 495  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, 

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

24 126,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 24 126,0
13   Басқалар 1 040,0
13 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі 1 040,0

13 459 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резерві 1 040,0

14   Борышқа қызмет көрсету 12 244,0
14 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі 12 244,0

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

12 244,0

15   Трансферттер 207 856,0
15 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі 207 856,0

  038 Субвенциялар 207 856,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

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

0,0

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

  018 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер 0,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0

   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0

13   Басқалар 0,0

 451  Отдел занятости и социальных программ района (города 
областного значения) 153 026,0

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

39 821,0

  002 Программа занятости 65 972,0
  005 Государственная адресная социальная помощь 1 040,0
  006 Оказание жилищной помощи 396,0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 

граждан по решениям местных представительных органов 6 724,0

  010 Материальное обеспечение детей с инвалидностью, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 626,0

  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на 
дому 1 919,0

  017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью 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 лица с инвалидностью

672,0

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 33 994,0
  054 Размещение государственного социального заказа в 

неправительственных организациях 1 677,0

062 Развитие системы квалификаций 185,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 15 381,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

15 381,0

  033 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры 15 381,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 193 434,0
 819  Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и 

спорта района (города областного значения) 193 434,0

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

46 806,0

  004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11 061,0
  005 Услуги по проведению государственной информационной 

политики 13 197,0

  007 Функционирование районных (городских) библиотек 27 775,0
  008 Развитие государственного языка и других языков народа 

Казахстана 1 570,0

  009 Поддержка культурно-досуговой работы 81 849,0
  014 Проведение спортивных соревнований на районном (города 

областного значения) уровне 1 999,0

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

9 177,0

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

47 292,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 5 669,0

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки 
специалистов 5 669,0

 806  Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и 
предпринимательства района (города областного значения) 41 623,0

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

41 623,0

12   Транспорт и коммуникации 24 126,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

24 126,0

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 24 126,0
13   Прочие 1 040,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 1 040,0

  012 Резерв местного исполнительного органа района (города 
областного значения) 1 040,0

14   Обслуживание долга 12 244,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 12 244,0

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

12 244,0

15   Трансферты 207 856,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 207 856,0

  038 Субвенции 207 856,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0

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

0,0

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

  018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов 0,0

5   Погашение бюджетных кредитов 0,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 0,0

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

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
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 495  

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

0,0

  065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0

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

7   Қарыздар түсімі 0,0
 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0

  2 Қарыз алу келісім-шарттары 0,0
16   Қарыздарды өтеу 0,0

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

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

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

              Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
2022 жылғы 22 желтоқсандағы  № 7С30-2

                                                                          шешіміне  3 қосымша

2025 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты   

Сома,              
мың теңге

 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 1 081 933,0
1   Салықтық түсімдер 359 224,0

 01  Табыс салығы 40 521,0

  1
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы 
ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан 
алынатын корпоративтік табыс салығы

37 997,0

  2 Жеке табыс салығы 2 524,0
 03  Әлеуметтiк салық 246 781,0
  1 Әлеуметтік салық 246 781,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 26 082,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 26 082,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар 42 840,0

  2 Акциздер 468,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 39 182,0

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын 
алымдар 3 190,0

 08  
Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) 
оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды 
адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер

3 000,0

  1 Мемлекеттік баж 3 000,0
2   Салықтық емес түсiмдер 5 547,0

 01  Мемлекеттік  меншіктен  түсетін кірістер 5 147,0
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 5 135,0
  7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 12,0
 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 400,0
  1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 400,0

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 6 886,0
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 6 886,0
  1 Жерді сату 6 886,0

4   Трансферттер  түсімі 710 276,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 710 276,0

  2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 710 276,0

Функционалдық топ
Сома,              

мың теңге
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 1 081 933,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 375 283,0
01 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 51 601,0

  001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 51 601,0

01 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 218 031,0
01 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз 

ету жөніндегі қызметтер 202 123,0

01 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 49 427,0

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

48 901,0

01 459 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 301,0
01 459 010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 

жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты 
дауларды реттеу 

225,0

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

56 224,0

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

56 224,0

   Приобретение финансовых активов 0,0
13   Прочие 0,0

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

0,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 0,0

   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) 
бюджета 0,0

7   Поступления займов 0,0
 01  Внутренние государственные займы 0,0
  2 Договоры займа 0,0

16   Погашение займов 0,0

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

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

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

   

Приложение  3    
к   решению Егиндыкольского районного  

маслихата от 22 декабря 2022 года  № 7С30-2  
Районный бюджет на 2025 год

Категория   
 Сумма, 

тысяч тенге
 Класс  

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 1 081 933,0
1   Налоговые поступления 359 224,0

 01  Подоходный налог 40 521,0

  1

Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, 
за исключением поступлений от субъектов крупного 
предпринимательства и организаций нефтяного 
сектора

37 997,0

  2 Индивидуальный подоходный налог 2 524,0
 03  Социальный налог 246 781,0
  1 Социальный налог 246 781,0
 04  Hалоги на собственность 26 082,0
  1 Hалоги на имущество 26 082,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 42 840,0
  2 Акцизы 468,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 39 182,0

  4 Сборы за ведение предпринимательской и 
профессиональной деятельности 3 190,0

 08  

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

3 000,0

  1 Государственная пошлина 3 000,0
2   Неналоговые поступления 5 547,0

 01  Доходы от государственной собственности 5 147,0

  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в 
государственной собственности 5 135,0

  7 Вознаграждения по кредитам, выданным из 
государственного бюджета 12,0

 06  Прочие неналоговые поступления 400,0
  1 Прочие неналоговые поступления 400,0

3   Поступления от продажи основного капитала 6 886,0
 03  Продажа земли и нематериальных активов 6 886,0
  1 Продажа земли 6 886,0

4   Поступления  трансфертов 710 276,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов 
государственного управления 710 276,0

  2 Трансферты из областного бюджета 710 276,0

Функциональная группа

 Сумма, 
тысяч тенге

 Администратор бюджетных программ
  Программа

   Наименование
   II. Затраты 1 081 933,0

01   Государственные услуги общего характера 375 283,0
 112  Аппарат маслихата района (города областного значения) 51 601,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района 

(города областного значения) 51 601,0

 122  Аппарат акима района (города областного значения) 218 031,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района 

(города областного значения) 202 123,0

  003 Капитальные расходы государственного органа 15 908,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 49 427,0

  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)

48 901,0

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 301,0
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, 

постприватизационная деятельность и регулирование 
споров, связанных с этим

225,0



10 Алтын астық № 48
02   Қорғаныс 2 953,0
02 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2 953,0
02 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 1 532,0
02 122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше 

жағдайлардың алдын алу және оларды жою 1 302,0

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

119,0

03   Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметі 298,0

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

298,0

  019 Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету 298,0
06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 179 990,0

 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 179 990,0

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

43 913,0

06 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 80 874,0
06 451 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 1 082,0
06 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 412,0
06 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж 

азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 6 993,0

06 451 010 Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық 
қамтамасыз ету 651,0

06 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 1 919,0
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

698,0

06 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 41 485,0
  054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

орналастыру 1 743,0

  062 Біліктілік жүйесін дамыту 220,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 16 123,0

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

16 123,0

  033 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, 
дамыту және (немесе) жайластыру 16 123,0

08   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 210 139,0
08 819  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет, 

тілдерді дамыту және спорт бөлімі 210 139,0

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

53 172,0

08 478 004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 11 061,0

08 478 005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 13 724,0
08 478 007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 30 847,0
08 478 008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін 

дамыту 1 826,0

08 478 009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 87 966,0
  014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық 

жарыстар өткiзу 1 999,0

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

9 544,0

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

51 299,0

10 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 5 932,0

10 459 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды 
іске асыру 5 932,0

 806  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы, 
жер қатынастары және кәсіпкерлік бөлімі 45 367,0

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

45 367,0

12   Көлiк және коммуникация 10 705,0

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

10 705,0

  023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 10 705,0
13   Басқалар 1 081,0

13 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 1 081,0

13 459 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы 
органының резерві 1 081,0

14   Борышқа қызмет көрсету 12 244,0
14 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 

қаржы бөлімі 12 244,0

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

12 244,0

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

56 224,0

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

56 224,0

02   Оборона 2 953,0
 122  Аппарат акима района (города областного значения) 2 953,0
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской 

обязанности 1 532,0

  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
масштаба района (города областного значения) 1 302,0

  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

119,0

03   Общественный порядок, безопасность, правовая, 
судебная, уголовно-исполнительная деятельность 298,0

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

298,0

  019 Обеспечение безопасности дорожного движения в 
населенных пунктах 298,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 179 990,0
 451  Отдел занятости и социальных программ района (города 

областного значения) 179 990,0

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

43 913,0

  002 Программа занятости 80 874,0
  005 Государственная адресная социальная помощь 1 082,0
  006 Оказание жилищной помощи 412,0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся 

граждан по решениям местных представительных 
органов

6 993,0

  010 Материальное обеспечение детей с инвалидностью, 
воспитывающихся и обучающихся на дому 651,0

  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам 
на дому 1 919,0

  017 Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью 
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 лица с 
инвалидностью

698,0

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 41 485,0
  054 Размещение государственного социального заказа в 

неправительственных организациях 1 743,0

  062 Развитие системы квалификаций 220,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 16 123,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

16 123,0

  033 Проектирование, развитие и (или) обустройство 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры 16 123,0

08   Культура, спорт, туризм и информационное пространство 210 139,0
 819  Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и 

спорта района (города областного значения) 210 139,0

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

53 172,0

  004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 11 061,0
  005 Услуги по проведению государственной информационной 

политики 13 724,0

  007 Функционирование районных (городских) библиотек 30 847,0
  008 Развитие государственного языка и других языков народа 

Казахстана 1 826,0

  009 Поддержка культурно-досуговой работы 87 966,0
  014 Проведение спортивных соревнований на районном 

(города областного значения) уровне 1 999,0

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

9 544,0

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

51 299,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 5 932,0

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки 
специалистов 5 932,0

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

45 367,0

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

45 367,0

12   Транспорт и коммуникации 10 705,0
 495  Отдел архитектуры, строительства, жилищно-

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

10 705,0

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 10 705,0
13   Прочие 1 081,0
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15   Трансферттер 221 818,0

15 459  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және 
қаржы бөлімі 221 818,0

  038 Субвенциялар 221 818,0

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0

   Бюджеттік кредиттер 0,0

10   

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін 
қорғау, жер қатынастары 0,0

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

  018
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 
бюджеттік кредиттер 0,0

5   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
 01  Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

  1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0

   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0

13   Басқалар 0,0

 495  

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, құрылыс, 
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары бөлімі 0,0

  065
Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0

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

7   Қарыздар түсімі 0,0

 01  Мемлекеттік ішкі қарыздар 0,0

  2
Қарыз алу келісім-шарттары

0,0

16   Қарыздарды өтеу 0,0

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

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

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                          2022 жылғы 22 желтоқсандағы  

№ 7С30-2шешіміне  4 қосымша

2023 жылға арналған облыстық бюджеттен нысаналы трансферттер 

Атауы Сома,                         
мың теңге

Барлығы 598 092,0
Ағымдағы нысаналы трансферттер 598 092,0

оның iшiнде:  
Мемлекеттік органдардың материалдық-техникалық базасын нығайтуға 17 461,0

Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға 4 856,0

Ауылдық жерлерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық 
қызметтерді төлеуге 11 115,0

Мүгедектерді әлеуметтік қамсыздандыруға 2 939,0

Ауғанстаннан кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге Ауған соғысының 
ардагерлеріне біржолғы әлеуметтік көмекке 518,0

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 4 713,0

Спорт ұйымдарын материалдық-техникалық жарақтандыруға 20 002,0

Автомобиль жолдарын жөндеуге 400 000,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа 136 488,0

 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 
значения) 1 081,0

  012 Резерв местного исполнительного органа района (города 
областного значения) 1 081,0

14   Обслуживание долга 12 244,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 12 244,0

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

12 244,0

15   Трансферты 221 818,0
 459  Отдел экономики и финансов района (города областного 

значения) 221 818,0

  038 Субвенции 221 818,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0

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

0,0

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

  018 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной 
поддержки специалистов 0,0

5   Погашение бюджетных кредитов 0,0
 01  Погашение бюджетных кредитов 0,0

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

   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0

13   Прочие 0,0

 495  

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

0,0

  065 Формирование или увеличение уставного капитала 
юридических лиц 0,0

   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

   VI. Финансирование дефицита (использование 
профицита) бюджета 0,0

7   Поступления займов 0,0
 01  Внутренние государственные займы 0,0
  2 Договоры займа 0,0

16   Погашение займов 0,0

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

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

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

                                                                                                             Приложение  4   
к   решению Егиндыкольского районного 

                                                                                                             маслихата от 22 декабря 
2022 года  № 7С30-2

Целевые трансферты  из областного бюджета   на 2023 год

Наименование Сумма,                   
тысяч тенге

Всего 598 092,0
Целевые текущие трансферты 598 092,0

в том числе:  
На укрепление материально-технической базы государственных 

органов 17 461,0

На размещение государственного социального заказа в 
неправительственных организациях 4 856,0

На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, 
проживающих в сельской местности 11 115,0

На социальное обеспечение лиц с инвалидностью 2 939,0
На оказание единовременной социальной  помощи ветеранам 

Афганской войны к празднованию  Дня вывода советских войск из 
Афганистана  

518,0

На выплату государственной адресной социальной помощи 4 713,0
На материально-техническое оснащение организаций спорта 20 002,0
На ремонт автомобильных дорог 400 000,0
На жилищно-коммунальное хозяйство 136 488,0

Названа максимальная пенсия в Казахстане
Максимальный размер пенсии, которая 
выплачивается из ЕНПФ, на 1 декабря 
составил более 700 тысяч тенге, 
передает корреспондент Tengrinews.kz.
По состоянию на 1 декабря пенсионные 
накопления казахстанцев составили более 14,4 
триллиона тенге. При этом, по данным ЕНПФ, с 
начала года этот показатель увеличился более 
чем на 1,3 триллиона тенге (или 10,2 процента). 
Примерно такой же прирост — 1,2 триллиона 
тенге — продемонстрировали накопления на 
индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) по 
обязательным пенсионным взносам (ОПВ).
На 1 декабря на этих счетах накоплено более 13,9 
триллиона тенге. Сумма пенсионных накоплений 

по обязательным профессиональным пенсионным 
взносам (ОППВ) составила порядка 436 миллиардов 
тенге, увеличившись за 11 месяцев на 20,7 
процента. Наибольший прирост — 94,5 процента 
с начала года — продемонстрировали накопления 
по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), 
которые превысили 3,3 миллиарда тенге. Выплаты 
из ЕНПФ с начала года превысили 1,1 триллиона 
тенге. Большую часть выплат по-прежнему 
составляют единовременные пенсионные 
выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных 
условий и лечение — 902 млрд тенге. Объем 
выплат на альтернативные цели по сравнению 
с прошлым годом снизился на 58 процентов.

«Выплаты по возрасту увеличились на 22,6 
процента и составили порядка 109 миллиардов 
тенге. Стоит отметить, что сумма средней 
ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в 
связи с достижением пенсионного возраста) 
составила 29 876 тенге, а максимальная сумма 
ежемесячной выплаты — 707 326 тенге», — 
отметили в ЕНПФ.
Напомним, по состоянию на 1 ноября, 
по данным Минтруда, средний размер 
пенсионных выплат (с учетом базовой 
пенсионной выплаты) составил 108 993 тенге. 
Запустили специальный канал про финансы, 
экономику и новости бизнеса.

Актуально

продолжение в сл.номере
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Егіндікөл жастар форумы-2022

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
жариялағандай биыл Қазақстан Республикасының 
«Балалар жылы» аясында  ағымдағы жылдың 20 
желтоқсанында Егіндікөл ауданының мәдениет үйінде  

«Егіндікөл жастары-2022» жастар форумы өтті. Кездесу 
барысында түрлі мәселелер талқыланып, жас мамандар 
яғни соңғы уақытта белсенділігімен көзге түсіп жүрген 
№ 1 Егіндікөл жалпы білім беретін мектебінің даярлық 
сыныбының жетекшісі Гүлназ Рамазанқызы, Егіндікөл 
ауданы бойынша білім бөлімі Спиридиновка ауылының 
жалпы білім беретін мектебінің орыс тілі әдебиетінің 
мұғалімі  Нурумов Арсен, ішкі саясат, мәдениет, тілдерді 
дамыту және спорт бөлімінің СММ менеджері Аманжол 
Сұрағанов, Егіндікөл ауылының хоккей командасының 
ойыншысы Саттар Ерсұлтан спикер ретінде сөз сөйледі. 
Сонымен қатар Егіндікөл ауданының әкімі Мұхамедин 
Ерлан Қыздарбекұлы іс-шара барысында ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосқан жастарды 
Алғыс хаттармен марапаттап, бағалы сыйлықтар табыс 
етті. 
Аудан әкімі алғыс хатымен : 
1.Сағнаев Сабыр Еркеғалиұлы-Фотограф.
2.Мерғалиева Гүлназ Рамазанқызы-Жастар белсендісі.
3.Егіндікөл  хоккей командасы.
4. Каусар Қайратовна - Шабыт тобының бишісі, жас 
ақын қыз.
5.»АСАР» -еріктілер волонтерлық клубы.
6. Мәдениева Нұрай Нұрланқызы жастар белсендісі, 

В хоккей играют настоящие мужчины

жүргізуші «Балауса» би тобының жетекшісі.
7. Нұрхамитова Мадина Дулатқызы-Педагог психолог.
8. Комарова Динара-жастар белсендісі марапатталды
Сондай-ақ жастар форумына арнайы қонақ ретінде;
 Сергей Цырульников-әлемнің төрт дүркін рекордшысы, 
Гиннес кітабының рекордсмені және Қазақстанның 
алты дүркін рекордсмені, волейболдан спорт шебері, 
гір спортынан спорт шеберіне үміткер, Қажымұқан 
Мұңайтпасов пен Балуан Шолақтың дәстүрлерін 
жалғастырушы; 

 Ілияс Сүлейменов халықаралық  дәрежедегі спорт 
шебері, Қазақстан Республикасының үш дүркін 
чемпионы 2010,2012,2017 ж. АҚШ 2010 жылғы әскерилер 
арасындағы әлем чемпионатының күміс жүлдегері. 
2011 жылғы Азия чемпионатының күміс жүлдегері. 2013 
жылғы әлем чемпионатының қатысушысы. 2012 жылғы 
Лондондағы ХХХ жазғы Олимпиада ойындарының 
қатысушысы. 2014 жылғы Азия ойындарының чемпионы. 
Қазақстан Республикасы Президентінің Кубогының 
чемпионы 2012. 2017. Astana-Arlans құрамындағы 
WSB World Series 2017 чемпионы, WSB 2018  қатысты.
Іс-шара соңында Егіндікөл ауданының әкімі Мұхамедин 
Ерлан Қыздарбекұлы жастар форумының конақтары 
Сергей Цырульников пен Ілияс Сүлейменовты арнайы 
Алғыс хатпен марапаттады. Мотивациялықпен эмоцияға 
толы болған жастар форумы келесі жылы жалғасын 
табатынына сенімдіміз

Аманжол Сұрағанов

23 декабря 2022  года в селе Егиндыколь на хоккейном 
корте спорткомплекса  «Отан» состоялся традиционный 
областной турнир по хоккею с шайбой среди юношей, 
на кубок директора ТОО СХП «Шарафутдинов и К», 
посвященного Году детей Республики Казахстан с 
участием сборных команд: Астраханского района, 
которые являются победителями недавнего турнира 
в селе Родина, Целиноградского района – команда 
является чемпионом Акмолинской области хоккейного 
сезона 2021-2022 гг. и команды Егиндыкольского района 
– являющиеся бронзовыми призерами Акмолинской 
области среди школьников.
Спонсором данных соревнований являлся меценат 
спорта, директор ТОО – Шарафутдинов Игорь 
Шамильевич. 
На торжественном открытии турнира аким района 
Ерлан Мухамедин пожелал хоккеистам красивых и 
захватывающих игр и победы сильнейшим. Спонсор 
соревнований Игорь Шарафутдинов поздравил 

участников с Годом детей в Казахстане и 
пожелал бескомпромиссных игр. Зрители, 
собравшиеся в этот день на хоккейном корте, 
в течении всего дня болели за свою команду, 
сопровождая овациями каждый сольный 
проход хоккеистов и, конечно же, голы в 
исполнении игроков.  
В первой игре между командами села 
Родина Целиноградского района 
и командой Астраханской ДЮСШ 
победа была на стороне астраханцев.
Во второй игре между хоккеистами 
Целиноградского и Егиндыкольского 
района победу одержали гости, 
хоккеисты села Родина.

Ну и в завершающей игре между Астраханкой 
и Егиндыколем развернулась нешуточная игра, 
проигрывая по ходу матча 4 : 1, егиндыкольцы в 
третьем периоде сравняли счет и в концовке встрече 
вырвали победу 4 : 5.
В итоге, три команды набрали одинаковое количество 
очков и результат соревнований подводился по 
разнице забитых и пропущенных шайб. В результате 
места определились следующим  образом: I место  
завоевали хоккеисты Астраханского района, II 
место – спортсмены Целиноградского района, 
III место – хоккеисты Егиндыкольского района. 
Были учреждены призы по номинациям – лучшим 
нападающим признан Гридасов Александр, лучшим 
защитником признан один из младших игроков в нашей 
сборной Шарафутдинов Ринат, лучший вратарем – 
Рейн Яков, лучшим бомбандиром – Марат Арсен, 
лучшим игроком – Рибачёк Артем. 
Хотелось бы отметить активно участвовавших в роли 

судей игроков взрослой команды: Пахомов Вячеслав и 
Циммерман Вольдемар.
Всем игрокам были вручены грамоты, медали и 
ценные призы, а командам - грамоты и кубки, ценными 
призами также были награждены игроки по линиям. 
ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развития 
языков и спорта Егиндыкольского района» и 
Егиндыкольская ДЮСШ  выражает благодарность 
директору ТОО «СХП Шарафутдинов и К» Игорю 
Шарафутдинову за большой вклад в развитие и 
популяризацию хоккея с шайбой в районе, а также 
укрепление спортивных и общественных связей между 
районами. 

В. Шевцов, 
главный специалист отдела 

внутренней политики, культуры, 
развития языков и спорта 


