
Хабарландыру
Қазақстан Республикасы ІІМ Қылмыстық-атқару 
жүйесіне қатардағы және басшы құрам лауазымдарына 
жұмысқа шақырамыз.
Қылмыстық-атқару жүйесінде қызмет атқарудың 
артықшылықтары:
- жұмыс берушінің есебінен бастапқы оқыту және 
біліктілікті арттыру;
-қызмет өтілі мен арнаулы атағына байланысты 
лауазымдық жалақы мөлшерінің ұлғаюы мен тұрақты 
және уақтылы жалақы;
- сауықтыруға арналған жыл сайынғы жәрдемақылар;
- мансаптық өсу;
- ІІМ ведомстволық емдеу мекемелерінде тегін 
медициналық қызмет көрсету;
- арнаулы атағына байланысты 48 жастан бастап 
зейнетке шығу;
- қызметтің жеңілдіктік кезеңі (1,5 айда 1 ай);
- тұрғын үйді жалдау (жалға алу) не ипотекалық кредит 
беруді ресімдеу үшін тұрғын үй төлемдері;
Талаптар:
- жасы 35-тен аспаған;
- бойы кемінде 170 см. ерлер үшін, әйелдер үшін 
кемінде 165 см.;
- орта білім (қатардағы және сержанттық құрам 
лауазымына);
- жоғары (қызмет бағытына байланысты орта басшы 
құрам лауазымына);
- Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің уәкілетті органы 
беретін тестілеуден өткені туралы сертификаттың 
болуы;
- денсаулық  жағдайы бойынша жарамдылығы (әскери-
дәрігерлік комиссиямен анықталады).
Толық ақпарат алу үшін мына телефондарға 
хабарласуға болады:
- Ақмола облысы бойынша ҚАЖД: 8(7162)78-11-03, 
87057826757;

Егіндікөл ауданының пробация қызметі тобы

Приглашаем на работу в Департамент уголовно-
исполнительную систему по Акмолинской 
области КУИС МВД Республики Казахстан на 
должности рядового и начальствующего состава. 
Преимущества прохождения службы в уголовно-
исполнительной системе: 
- первоначальное обучение и повышение 
квалификации за счет работодателя;
- стабильная и своевременная заработная плата 
с увеличением размера должностного оклада в 
зависимости от стажа службы и специального звания;
- ежегодные пособия на оздоровление;
- карьерный рост;
- бесплатное медицинское обслуживание в 
ведомственных лечебных учреждениях МВД;
- льготный период службы (1 месяц за 1,5 месяца);
- жилищные выплаты для найма (аренды) жилья либо 
оформления ипотечного кредитования;
                           Требования: 
- возраст не старше 35 лет;
- рост не ниже 170 см. для мужчин, не ниже 165 см. для 
женщин;
- образование среднее (на должность рядового и 
сержантского состава);
- высшее (на должность среднего начальствующего 
состава, в зависимости от направления службы);
- наличие сертификата о прохождении тестирования, 
выдаваемого уполномоченным органом Агентства по 
делам государственной службы;
- пригодность по состоянию здоровья (определяется 
военно-врачебной комиссией).
Для получения полной информации обращаться по 
телефонам: 
- ДУИС по Акмолинской области 8(7162)78-11-03, 
87057826757;

Группа службы пробации Егиндыкольского района

О подробностях январских событий
 рассказали в Мажилисе

5 января в  стенах Мажилиса уже во второй раз 
депутаты заслушали информацию Генерального 
прокурора и руководителей правоохранительных 
органов о трагических событиях, произошедших в 
январе прошлого года. Это был устный ответ на запрос 
депутатской группы «Жаңа Қазақстан». Мероприятие 
началось с минуты молчания в память о погибших 
в дни январской трагедии. Основным докладчиком 
выступил Генеральный прокурор РК Берик Асылов. Он 
оценил произошедшее как попытку государственного 
переворота и заявил, что расследование близится 
к завершению. По его словам, на сегодня 
восстановлены все подробности произошедшего.
– Следственные органы установили хронологию 
событий, основных организаторов. Среди них 
были высокопоставленные чиновники и члены 
организованных преступных групп. Мы установили 
личности всех погибших и причины их смерти. Поиски 
оружия продолжаются, - сообщил Берик Асылов. 
Глава Министерства внутренних дел РК Марат 
Ахметжанов сообщил, что 255 задержанных в ходе 
беспорядков освобождены с учётом смягчающих 
обстоятельств по поручению Главы государства. 
– Всего полиция расследовала 4 623 уголовных дела, 
связанных с январскими событиями. Большинство 
из них – убийства (91), кражи (2504), незаконный 
оборот оружия (440), вандализм (368), умышленное 
повреждение чужого имущества (188), - отметил министр. 
На заседании слово было предоставлено 
общественникам, занимающимся независимым 
расследованием январских событий, а также 
полицейским, врачам, бизнесменам, волонтерам, 
которые оказались в центре происходящего и 
на себе пережили все трудности тех дней. С 
заявлениями выступили депутаты Мажилиса. 
Едил Жанбыршин отметил, что фейковая 
информация, искажённая в ходе январских 
событий, распространялась с несколькими целями. 
– Дискредитировать Президента перед народом 
Казахстана и международным сообществом и 
свергнуть его. Несомненно, что происходящие 
в нашей стране политические и экономические 
преобразования не нравятся старой власти. Поэтому, 

распространяя такую ложную информацию, люди 
противодействуют позитивным изменениям, - 
сказал мажилисмен. Ерлан Саиров отметил, что 
январские события начинались с мирных протестов 
граждан, уставших от системной несправедливости. 
- Мирные, обоснованные требования этих граждан 
использовались реваншистами. В результате их 
политико-экстремистских провокационных действий 
были допущены массовые беспорядки, совершено 
вооруженное нападение на государственные органы, 
Алматы и другие города погрузились во мрак, - заявил 
Е.Саиров. В этом мнении его поддержал мажилисмен 
Айдос Сарым. Он подчеркнул, что нельзя путать 
мирное шествие и массовые беспорядки, мирный 
протест и государственный переворот. Резюмируя 
все выступления, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов 
отметил, что депутатам были представлены факты, 
наглядно доказывающие, что январские события были 
хорошо спланированной попыткой государственного 
переворота. А его организаторы цинично воспользовались 
мирными митингами, используя людей вслепую.
 - Откровенно говоря, это был заговор против 
Независимости. И только благодаря решительным 
шагам Президента, сплоченности и солидарности 
нашего народа, героизму простых полицейских, 
врачей, волонтеров и многих других мы защитили нашу 
государственность и не позволили погрузиться стране 
в хаос – подчеркнул Ерлан Кошанов. В завершении 
Председатель Мажилиса отметил, что теперь важно 
извлечь из январской трагедии правильные уроки, чтобы 
не допустить её повторения в будущем. Мероприятие 
транслировалось в эфире национального телевидения 
и в интернете. Перед началом Пленарного заседания 
была организована выставка с оружием, обнаруженным 
в ходе следствия. Это автоматы, снайперские винтовки, 
гранатометы, охотничьи ружья, пистолеты, обрезы и 
многое другое. Также было представлено полицейское 
обмундирование – щиты, каски, бронежилеты, – 
пострадавшее в ходе беспорядков в январе прошлого 
года. 

Источник: https://parlam.kz/ru/mazhilis/news-details/

Актуально



 2 № 1Алтын астық
Егіндікөл

аудандық мәслихаттың 2022 жылғы 31 желтоқсандағы № 7С31-2 
«2023-2025 жылдарға арналған Егіндікөл ауданы ауылдарының

және ауылдық округтерінің бюджеттері туралы»
шешімі

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»  Қазақстан  
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2023-2025 жылдарға арналған Абай ауылының бюджеті тиісінше    1, 2, 3-қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  4 793,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 50,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 4 743,0 мың теңге;
2) шығындар – 4 793,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
2. 2023-2025 жылдарға арналған Спиридоновка ауылының бюджеті тиісінше 4, 5, 
6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  145 306,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 885,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 143 421,0 мың теңге;
2) шығындар – 145 306,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
3. 2023-2025 жылдарға арналған Қоржынкөл ауылының бюджеті тиісінше 7, 8, 9-қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  100 825,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 360,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 98 465,0 мың теңге;
2) шығындар – 100 825,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
4. 2023-2025 жылдарға арналған Бауман ауылының бюджеті тиісінше               10, 11, 
12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  26 755,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 416,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 24 339,0 мың теңге;
2) шығындар – 26 755,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
5. 2023-2025 жылдарға арналған Егіндікөл ауылының бюджеті тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға 
сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  198 251,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 23 643,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 174 608,0 мың теңге;
2) шығындар – 198 251,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
6. 2023-2025 жылдарға арналған Буревестник ауылының бюджеті тиісінше 16, 17, 
18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  15 701,0 мың теңге, оның ішінде:

Решение
Егиндыкольского  районного маслихата

от 23 декабря  2022 года № 7С31-2 «О бюджетах сельских округов
и сел Егиндыкольского района на 2023-2025 годы»

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 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 бюджет села Абай на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 793,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –  0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 743,0 тысяч тенге;
2) затраты – 4 793,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет села Спиридоновка на 2023-2025 годы согласно приложениям 4, 5, 6 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 145 306,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 885,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –  0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 143 421,0 тысяч тенге;
2) затраты – 145 306,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет села Коржинколь на 2023-2025 годы согласно приложениям 7, 8, 9 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 100 825,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 360,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 465,0 тысяч тенге;
2) затраты – 100 825,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет села Бауманское на 2023-2025 годы согласно приложениям 10, 11, 12 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 755,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 416,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –  0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 339,0 тысяч тенге;
2) затраты – 26 755,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет села Егиндыколь на 2023-2025 годы согласно приложениям 13, 14, 15 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 198 251,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 643,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 174608,0 тысяч тенге;
2) затраты – 198 251,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет села Буревестник на 2023-2025 годы согласно приложениям 16, 17, 18 
соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 701,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 670,0 тысяч тенге;
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салықтық түсімдер – 1 670,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 14 031,0 мың теңге;
2) шығындар – 15 701,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
7. 2023-2025 жылдарға арналған Алакөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 19, 20, 
21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  49 970,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 1 904,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 48 066,0 мың теңге;
2) шығындар – 49 970,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
8. 2023-2025 жылдарға арналған Ұзынкөл ауылдық округінің бюджеті тиісінше 22, 23, 
24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  116 539,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 2 730,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 113 809,0 мың теңге;
2) шығындар – 116 539,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
9. 2023-2025 жылдарға арналған Жалманқұлақ ауылдық округінің   бюджеті тиісінше 25, 26, 
27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2023 жылға келесі көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер –  15 708,0 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 547,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 15 161,0 мың теңге;
2) шығындар – 15 708,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 мың теңге, оның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0 мың теңге; 
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0 мың теңге:
қарыздар түсімі – 0 мың теңге;
қарыздарды өтеу –0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 мың теңге.
10. 2023 жылға аудандық бюджеттен ауыл және ауылдық округтердің бюджеттеріне берілетін 
бюджеттік субвенция көлемінің 153 232,0 мың теңге екені 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.
11. 28-қосымшаға сәйкес 2023 жылға арналған ауылдық округтер мен ауылдар бюджеттерінде 
жоғары тұрған бюджеттерден нысаналы трансферттер көзделгені ескерілсін.
12. Осы шешім 2023  жылдың 1 қаңтардан бастап  қолданысқа  енгізіледі.

Егіндікөл аудандық 
мәслихатының хатшысы       Б. Абилов

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2   

                                                                                шешіміне  1 қосымша

Абай ауылының  2023 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 4 793,0
1   Салықтық түсімдер 50,0

 04  Меншiкке салынатын салықтар 46,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 3,0
  3 Жер салығы 1,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 42,0

неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 14 031,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15 701,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Алакольского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 
19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 970,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 904,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 066,0 тысяч тенге;
2) затраты – 49 970,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Узынкольского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 
22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 116 539,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 730,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 113 809,0 тысяч тенге;
2) затраты – 116 539,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Жалманкулакского с/о на 2023-2025 годы согласно приложениям 25, 26, 
27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 15 708,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 547,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 15 161,0 тысяч тенге;
2) затраты – 15 708,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5)  дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0,0 тысяч тенге.
10. Учесть объемы бюджетных субвенций на 2023 год, передаваемых из районного бюджета 
бюджетам сел и сельских округов в сумме 153 232,0 тысяч 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.
11. Учесть, что в бюджетах сельских округов и сел на 2023 год предусмотрены целевые 
трансферты из вышестоящих бюджетов, согласно приложению 28.
12. Настоящее решение вводится  в действие  с 1 января  2023 года. 

  
Секретарь Егиндыкольского
районного маслихата                                                                                                       Б. Абилов

Приложение 1 к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 23 декабря 2022 года №7С31-2 

Бюджет села Абай на 2023 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 4 793,0
1   Налоговые поступления 50,0

 04  Hалоги на собственность 46,0
  1 Hалоги на имущество 3,0
  3 Земельный налог 1,0

  4 Hалог на транспортные средства 42,0



4 Алтын астық №1
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 

салықтар 4,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 4,0

4   Трансферттер түсімі 4 743,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 4 743,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 4 743,0

Функционалдық топ

мың теңге сома Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 4 793,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 4 723,0

01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 4 723,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 4 723,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 70,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 70,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 70,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

                                                                               Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                               2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2  

                                                                                шешіміне  2 қосымша

Абай ауылының  2024 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 20 569,0

1   Салықтық түсімдер 251,0

 01  Табыс салығы 50,0
  2 Жеке табыс салығы 50,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 185,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 14,0
  3 Жер салығы 11,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 160,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар 16,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 16,0

4   Трансферттер түсімі 20 318,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 20 318,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 20 318,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

  Бағдарлама
   Атауы
 

  II. Шығындар 20 569,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 20 277,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 20 277,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20 277,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 292,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 292,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 292,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2   

                                                                                шешіміне  3 қосымша
Абай ауылының  2025 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          

 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 4,0

  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 4,0
4   Поступления  трансфертов 4 743,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 4 743,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 4 743,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 4 793,0

01   Государственные услуги общего характера 4 723,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 4 723,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 4 723,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 70,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 70,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 70,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0

   Приобретение финансовых активов 0,0

   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

Приложение 2 к решению Егиндыкольского районного
 маслихата от 23декабря  2022 года № 7С31-2

Бюджет села  Абай  на 2024 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 20 569,0
1   Налоговые поступления 251,0

 01  Подоходный налог 50,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 50,0
 04  Hалоги на собственность 185,0
  1 Hалоги на имущество 14,0
  3 Земельный налог 11,0
  4 Hалог на транспортные средства 160,0

 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 16,0

  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 16,0

4   Поступления  трансфертов 20 318,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 20 318,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 20 318,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 20 569,0

01   Государственные услуги общего характера 20 277,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 20 277,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 20 277,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 292,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 292,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 292,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

Приложение 3
к решению Егиндыкольского районного

маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С31-2

Бюджет села Абай  на 2025 год



5Алтын астық№ 1
Санаты   

мың теңге сома Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 20 030,0
1   Салықтық түсімдер 267,0

 01  Табыс салығы 53,0
  2 Жеке табыс салығы 53,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 197,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 15,0
  3 Жер салығы 12,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 170,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар 17,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 17,0

4   Трансферттер түсімі 19 763,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 19 763,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 19 763,0

Функционалдық топ

мың теңге сома Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 20 030,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 19 726,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 19 726,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 19 726,0

07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 304,0
 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 304,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 304,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2  

                                                                                шешіміне  4 қосымша
Спиридоновка  ауылының  2023 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 145 306,0
1   Салықтық түсімдер 1 885,0

 01  Табыс салығы 85,0
  2 Жеке табыс салығы 85,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 777,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 80,0
  3 Жер салығы 99,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 598,0

 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi 
салықтар 23,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 23,0

4   Трансферттер түсімі 143 421,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 143 421,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 143 421,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 145 306,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 29 424,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 29 424,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 29 424,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 964,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 964,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 964,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 762,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 1 762,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 762,0

12   Көлiк және коммуникация 102 821,0

12 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 102 821,0

12 123 013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық 
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 17 923,0

Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 20 030,0
1   Налоговые поступления 267,0

 01  Подоходный налог 53,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 53,0
 04  Hалоги на собственность 197,0
  1 Hалоги на имущество 15,0
  3 Земельный налог 12,0
  4 Hалог на транспортные средства 170,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 17,0

  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 17,0

4   Поступления  трансфертов 19 763,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 19 763,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 19 763,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 20 030,0

01   Государственные услуги общего характера 19 726,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 19 726,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 19 726,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 304,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 304,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 304,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

          Приложение 4 к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С31-2

          

Бюджет села Спиридоновка на 2023 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 145 306,0
1   Налоговые поступления 1 885,0

 01  Подоходный налог 85,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 85,0
 04  Hалоги на собственность 1 777,0

  1 Hалоги на имущество 80,0

  3 Земельный налог 99,0

  4 Hалог на транспортные средства 1 598,0

 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 23,0
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 23,0

4   Поступления  трансфертов 143 421,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 143 421,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 143 421,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 145 306,0

01   Государственные услуги общего характера 29 424,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 29 424,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 29 424,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 964,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 964,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на 
дому 964,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 762,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 1 762,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 762,0
12   Транспорт и коммуникации 102 821,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 102 821,0

  013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в 
городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 17 923,0



6 Алтын астық № 1
  045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық 

округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 84 898,0

13   Басқалар 10 335,0
13 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық 

округ әкімінің аппараты 10 335,0

13 123 040 Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға 
жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға ауылдық елді 
мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске 
асыру

10 335,0

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

   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0

   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

8   Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 0,0

 01  Бюджет қаражаты қалдықтары 0,0

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2   

                                                                                шешіміне  5 қосымша
Спиридоновка  ауылының  2024 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          

                                           
Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 39 097,0
1   Салықтық түсімдер 1 928,0

 01  Табыс салығы 120,0
  2 Жеке табыс салығы 120,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 795,0
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 75,0
  3 Жер салығы 100,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 620,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 13,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 13,0

4   Трансферттер түсімі 37 169,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 37 169,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 37 169,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 39 097,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 36 020,0

01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 36 020,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 36 020,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 464,0

06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 1 464,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 1 464,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 613,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 1 613,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 613,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының    
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2  

                                                                                шешіміне  6 қосымша

Спиридоновка  ауылының  2025 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          
                                           

Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 41 903,0
1   Салықтық түсімдер 2 084,0

 01  Табыс салығы 130,0
  2 Жеке табыс салығы 130,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 1 940,0

  1 Мүлiкке салынатын салықтар 80,0

  3 Жер салығы 110,0

  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 750,0

  045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах 
районного значения, селах, поселках, сельских округах 84 898,0

13   Прочие 10 335,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 10 335,0

  040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства 
населенных пунктов в реализацию мер по содействию 
экономическому развитию регионов в рамках Государственной 
программы развития регионов до 2025 года

10 335,0

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

  1 Свободные остатки бюджетных средств 0,0

Приложение 5 к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С31-2

Бюджет села  Спиридоновка  на 2024 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 39 097,0
1   Налоговые поступления 1 928,0

 01  Подоходный налог 120,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 120,0
 04  Hалоги на собственность 1 795,0
  1 Hалоги на имущество 75,0

  3 Земельный налог 100,0

  4 Hалог на транспортные средства 1 620,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 13,0

  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 13,0

4   Поступления  трансфертов 37 169,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 37 169,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 37 169,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование

   II. Затраты 39 097,0
01   Государственные услуги общего характера 36 020,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 36 020,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 36 020,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 1 464,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 1 464,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 1 464,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 613,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского 

округа 1 613,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 613,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0
   VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0,0
   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

Приложение 6 к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С31-2

Бюджет села Спиридоновка  на 2025 год

Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 41 903,0
1   Налоговые поступления 2 084,0

 01  Подоходный налог 130,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 130,0
 04  Hалоги на собственность 1 940,0

  1 Hалоги на имущество 80,0

  3 Земельный налог 110,0

  4 Hалог на транспортные средства 1 750,0
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 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 14,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 14,0

4   Трансферттер түсімі 39 819,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 39 819,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 39 819,0

Функционалдық топ

мың теңге сома
 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

  Бағдарлама

   Атауы
   II. Шығындар 41 903,0

01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 38 233,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 38 233,0

01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 38 233,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 1 992,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 

аппараты 1 992,0

06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 1 992,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 678,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің 
аппараты 1 678,0

07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 678,0
   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0

   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0

   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

                                                                                Егіндікөл   аудандық   мәслихатының     
                                                                                2022 жылғы 23 желтоқсандағы № 7С31-2  

                                                                                шешіміне  7 қосымша
Қоржынкөл ауылының  2023 жылға арналған бюджеті                                                                                                                                          

                                           
Санаты   

мың теңге сома
 Сыныбы

  
Кіші сыныбы
 Атауы

   I. Кірістер 100 825,0
1   Салықтық түсімдер 2 360,0

 01  Табыс салығы 210,0
  2 Жеке табыс салығы 210,0
 04  Меншiкке салынатын салықтар 2 140,0

  1 Мүлiкке салынатын салықтар 100,0

  3 Жер салығы 40,0
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 2 000,0
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 10,0

  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 
түсiмдер 10,0

4   Трансферттер түсімі 98 465,0

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн 
трансферттер 98 465,0

  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен 
трансферттер 98 465,0

Функционалдық топ

мың теңге 
сома

 Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
  Бағдарлама
   Атауы
   II. Шығындар 100 825,0
01   Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15 505,0
01 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15 505,0
01 123 001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін 

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15 505,0

06   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 461,0
06 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 461,0
06 123 003 Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету 461,0
07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1 521,0

 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 521,0
07 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 521,0
12   Көлiк және коммуникация 83 338,0
12 124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 83 338,0
  045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде 

автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 83 338,0

   III.  Таза бюджеттік кредиттеу 0,0
   Бюджеттік кредиттер 0,0
   Бюджеттік кредиттерді өтеу 0,0
   IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0,0
   Қаржы активтерін   сатып алу 0,0
   Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер 0,0
   V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0,0
   VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0,0
   Қарыздар түсімі 0,0
   Қарыздарды өтеу 0,0

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

  1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0,0

 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 14,0
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 14,0

4   Поступления  трансфертов 39 819,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 39 819,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 39 819,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование

   II. Затраты 41 903,0
01   Государственные услуги общего характера 38 233,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 38 233,0

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного 
значения, села, поселка, сельского округа 38 233,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 1 992,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 1 992,0

  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 1 992,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 678,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, 

сельского округа 1 678,0

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 678,0
   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0

   Приобретение финансовых активов 0,0

   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

Приложение 7 к решению Егиндыкольского районного
маслихата от 23 декабря 2022 года № 7С31-2

Бюджет села Коржинколь на 2023 год
Категория   

тысяч тенге 
сумма 

 Класс

  
Подкласс
 Наименование

   I. Доходы 100 825,0
1   Налоговые поступления 2 360,0

 01  Подоходный налог 210,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 210,0
 04  Hалоги на собственность 2 140,0
  1 Hалоги на имущество 100,0
  3 Земельный налог 40,0
  4 Hалог на транспортные средства 2 000,0
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 10,0

  3 Поступления за использование природных и других 
ресурсов 10,0

4   Поступления  трансфертов 98 465,0

 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного 
управления 98 465,0

  3 Трансферты из районного (города областного значения) 
бюджета 98 465,0

Функциональная группа

тысяч тенге 
сумма

 Администратор бюджетных программ
  Бюджетная программа
   Наименование
   II. Затраты 100 825,0

01   Государственные услуги общего характера 15 505,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 15 505,0
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, 

села, поселка, сельского округа 15 505,0

06   Социальная помощь и социальное обеспечение 461,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 461,0
  003 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 461,0

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 1 521,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 521,0
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1 521,0

12   Транспорт и коммуникации 83 338,0
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 83 338,0
  045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного 

значения, селах, поселках, сельских округах 83 338,0

   III. Чистое бюджетное кредитование 0,0
   Бюджетные кредиты 0,0
   Погашение бюджетных кредитов 0,0
   IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
   Приобретение финансовых активов 0,0
   Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0
   V. Дефицит (профицит) бюджета 0,0

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

   Поступления займов 0,0
   Погашение займов 0,0

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

продолжение.начало в номере 48. продолжение в следующем номере
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ХАБАРЛАНДЫРУ

Егіндікөл ауданы Буревестник ауылының жергілікті 
қоғамдастық мүшелері жиналысының хаттамасынан 
үзінді №10     30.12.2022 ж.
                                КҮН ТӘРТІБІ:
Буревестник ауылының атауын «Жарлыкөл» ауылы 
етіп өзгерту туралы.

ШЕШТІ:
Буревестник ауылы атауын Жарлыкөл ауылына өзгерту 
туралы облыстық ономастика комиссиясына ұсыныс 
берілсін.

«Егіндікөл ауданы Буревестник ауылы
әкімі аппараты» ММ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выписка из протокола собрания членов местного 
сообщества села Буревестник Егиндыкольского района 
№ 10 от 30.12.2022 г.
                                    ПОВЕСТКА ДНЯ:
О переименовании села «Буревестник» в село 
«Жарлыкөл».

РЕШИЛИ:
Представить предложение в областную 
ономастическую комиссию о переименовании села 
Буревестник в село Жарлыкөл.

ГУ «Аппарат акима села Буревестник
Егиндыкольского района»

Егиндыколь спортивный

Спорт  - в массы 
В преддверии празднования нового года, 22 декабря 
прошло открытие вторых сельских игр среди работников 
предприятий, организаций, служб и ведомств села 
Егиндыколь. 
Соревнования проводятся по инициативе акима 
Егиндыкольского района Ерлана Мухамедина. На 
торжественном открытии аким района пожелал 
участникам успеха на местной спартакиаде и хорошего 
времяпровождения всем работникам и населению 
села. 
По пожеланиям участников, этом году увеличилось 
количество видов спорта до девяти, добавились 
соревнования по национальным видам спорта 

и лыжным гонкам. Увеличилось и количество 
участвующих команд.
Сельские игры начались по национальной игре «Тогыз 
кумалак». Соревнования проводятся среди мужчин и 
среди женщин, далее очки складываются и выводятся 
командные места.
По итогам турнира 1 место среди мужчин занял 
Идрисов Кайрат (РДК), 2 место – Алпыс Аргын 
(ДЮСШ), 3 место – Мекембай Мызакелді (ОШ №1). 
Среди женщин чемпионкой стала Шевченко София 
(ОШ №2), 2 место – Шаймардан Куандык (ОШ №1), 3 
место – Башарова Айнур (ДЮСШ). 
После первого вида спорта командные места 

распределились следующим образом: 1 место заняла 
команда Общеобразовательной школы №2,  2 место 
– у работников районного Дома культуры, впервые 
участвующих в сельской спартакиаде, 3 место заняли 
тренеры детско-юношеской спортивной школы. 
Следующие соревнования по другим 
видам спорта продолжатся в новом году. 
 Желаем крепкого здоровья и новых успехов на спортивных 
площадках!

Владимир Шевцов

Продолжается подписка на 
районную газету «Алтын астық»!

В соответствии с Законом 
РК «О Республиканском 
бюджете на 2023-2025 
годы» от 01 декабря 
2022 года № 163-VII 
ЗРК с 1 января 2023 
года установлены:
-минимальный размер 
пенсии – 53 076 тенге;
-минимальный размер 
государственной базовой 
пенсионной выплаты – 24 
341 тенге;
-месячный расчетный 
показатель (МРП) для 
исчисления пособий и 
иных социальных выплат – 3 450 тенге; 
-величина прожиточного минимума (ПМ) для 
исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 
567 тенге; 
-минимальный размер заработной платы -  70 000 
тенге.

Размер с 
01.04.2022 г.

 Размер 
2023 г.

минимальный размер пенсии 48 032 53 076
минимальный размер государственной 
базовой пенсионной выплаты

20 191 24 341

месячный расчетный показатель (МРП) 3 180 3 450
величина прожиточного минимума 
(ПМ)

37 389 40 567

минимальный размер заработной 
платы

60 000 70 000

С 1 января 2023 года повышаются размеры 
пенсионных выплат по возрасту и пенсионных выплат 
за выслугу лет на 10,5 %.
Максимальный доход, учитываемый для исчисления 
размеров вновь назначенных пенсий в 2023 году не 
может превышать 55-кратный размер МРП (189 750 
тенге). 
В связи с повышением максимального дохода, 
учитываемого для исчисления размеров пенсионных 
выплат по возрасту с 46 МРП до 55 МРП, повышены 
размеры пенсий, состоявшихся до 1 января 2023 года 
пенсионеров, в случае если их среднемесячный доход 
был ограничен при исчислении размера пенсионных 
выплат по возрасту. При этом размер пенсионных 
выплат по возрасту, исчисленный исходя из дохода в 
пределах 55 МРП, не может быть ниже получаемого 
размера, повышенного на 10,5%.
Размеры государственной базовой пенсионной 
выплаты с 1 января 2023 года устанавливаются в 

соответствии со статьей 4 
Закона Республики Казахстан 
«О пенсионном обеспечении 
в Республике Казахстан» в 
процентном соотношении 
к новому размеру ПМ. С 
1 января 2023 года – при 
наличии десяти и менее лет 
стажа участия в пенсионной 
системе либо его отсутствии в 
размере 60 процентов (вместо 
54 процента) от величины ПМ, 
с увеличением ее размера 
за каждый полный год 
стажа участия в пенсионной 
системе сверх десяти лет на 

2 процента, но не более 100 процентов от величины 
ПМ, установленной на соответствующий финансовый 
год законом о республиканском бюджете. Это касается 
как новых, так и состоявшихся на 1 января 2023 года 
пенсионеров.
Размеры государственных социальных пособий 
по инвалидности и по случаю потери кормильца;  
государственного пособия родителям, опекунам, 
воспитывающим детей-инвалидов; специального 
государственного пособия лицам, осуществляющим 
уход за инвалидом первой группы, с 1 января 2023 
года повышаются в связи с увеличением размера ПМ 
на 8,5%.
Размеры государственных специальных пособий по 
Спискам №1 и №2; единовременного государственного 
пособия в связи с рождением ребенка; государственного 
пособия по уходу за ребенком по достижению им возраста 
полутора лет; специальных государственных пособий; 
государственных пособий многодетным семьям, 
имеющим четырех и более совместно проживающих 
несовершеннолетних детей; государственных пособий 
многодетным матерям, награжденным подвесками 
«Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее 
звание «Мать-героиня» и награжденные орденом 
«Материнская слава 1,2 степени», с 1 января 2023 года 
повышаются в связи с увеличением размера МРП на 
8,5%.
В случае возникновения вопросов, вы можете 
обратиться в Контакт-центр социально-трудовой 
сферы по номеру 1414 «Правительство для граждан» 
(звонок бесплатный). 

Управление мониторинга социальных выплат 
филиала НАО «ГК «Правительство для граждан»

Подписку на нашу газету вы можете оформить в любом 
отделении АО «Казпочта». Cтоимость годовой подписки на 
издание составляет 3183 тенге, полугодовой – 1592 тенге. 
Периодичность выхода газеты – один  раз в неделю по 
понедельникам. Подписка на электронную версию газеты 
Вы можете оформить в бухгалтерии редакции. Вы будете 
получать выпуски газеты в формате PDF на свой адрес 
электронной почты в момент сдачи газеты в типографию. 
Стоимость полугодовой подписки на электронную версию 
газеты –1000 тенге.
Подписка полугодовая с получением газеты в редакции (ул. 
Победы,7) – 1300 тенге. Оформить этот вариант подписки Вы 
можете в бухгалтерии редакции.
Если Вы подписались на нашу газету, и она к Вам не пришла 
или пришли не все номера, то просим сообщить об этом 
факте в редакцию «Алтын астық» по телефону: 2-13-69.
Газета издается на государственном и русском языках. 
В нашей газете вы найдете для себя много интересного 
и полезного, будете в курсе новостей в районе, увидите 
материалы и фото себя и своих коллег!
Газета с любовью издается для всех, кто неравнодушен к 
жизни в нашем Егиндыкольском районе.


