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Ұлан ауданының мәслихаты

Шығыс Қазақстан облысы Ұлан
ауданы мәслихатының 2019
жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешімі.
Шығыс Қазақстан облысының
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жылғы 24 сәуірде № 5877 болып
тіркелді
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Маслихат Уланского района

«2019-2021 жылдарға арналған Ұлан ауданының ауылдық округтер мен
кенттер бюджеті туралы» Ұлан аудандық мәслихатының 2018 жылдың
28 желтоқсандағы № 265 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 109-1-бабына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі
басқару туралы» Заңының 6-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына, сәйкес Ұлан
аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ұлан аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 «20192021 жылдарға арналған Ұлан ауданының кенттер мен ауылдық округтер
бюджеттері туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу Тізілімінде 5-17-213 нөмірімен тіркелген, 2019 жылғы 31 қаңтарда
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау
банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
1, 2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. 2019-2021 жылдарға арналған Аблакет ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 1, 2, 3 - қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 30022,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер - 4004,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
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негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 26018,0 мың теңге;
2) шығындар – 30746,9 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 724,9 мың теңге.
2. 2019 жылға арналған Аблакет ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 13179,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
3. 2019 жылы Аблакет ауылдық округінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 12839,0 мың теңге сомасында
қарастырылсын.»;
4, 5 және 6-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«4. 2019-2021 жылдарға арналған Айыртау ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 4, 5, 6-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27302,4 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3496,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 121,4 мың теңге;
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негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 23685,0 мың теңге;
2) шығындар – 28460,3 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1157,9 мың теңге.
5. 2019 жылға арналған Айыртау ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 13450,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
6. 2019 жылы Айыртау ауылдық округінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 10235,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.
»;
7, 8 және 9-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. 2019-2021 жылдарға арналған Асубұлақ кентінің бюджеті тиісінше 7, 8,
9-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 27543,9 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 6064,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 19,9 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
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трансферттер түсімі – 21460,0 мың теңге;
2) шығындар – 28372,8 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 828,9 мың теңге.
8. 2019 жылға арналған Асубұлақ кентінің бюджетіне аудандық бюджеттен
берілетін субвенция көлемі 11225,0 мың тенге сомасында белгіленгені ескерілсін.
9. 2019 жылы Асубұлақ кентінің бюджетте аудандық бюджеттен ағымдағы
нысаналы трансферттер 10235,0 мың теңге сомасында қарастырылсын. »;
10, 11 және 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«10. 2019-2021 жылдарға арналған Бозанбай ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 10, 11, 12-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24826,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2895,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 21931,0 мың теңге;
2) шығындар – 25345,9 мың теңге;
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3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 519,9 мың теңге.
11. 2019 жылға арналған Бозанбай ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 11696,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
12. 2019 жылы Бозанбай ауылдық округінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 10235,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.
»;
13, 14 және 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«13. 2019-2021 жылдарға арналған Қасым Қайсенов кентінің бюджеті
тиісінше 13, 14, 15-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 51887,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 12047,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 79,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 39761,0 мың теңге;
2) шығындар – 53902,4 мың теңге;
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3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2015,4 мың теңге.
14. 2019 жылға арналған Қасым Қайсенов кентінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 29526,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
15. 2019 жылы Қасым Қайсенов кентінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 10235,0 мың теңге сомасында қарастырылсын.
»;
16, 17 және 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. 2019-2021 жылдарға арналған Саратовка ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 16, 17, 18-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 26933,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1536,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 25397,0 мың теңге;
2) шығындар – 27526,1 мың теңге;
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3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 593,1 мың теңге.
17. 2019 жылға арналған Саратовка ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 14362,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
18. 2019 жылы Саратовка ауылдық округінің бюджетте аудандық
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 11035,0 мың теңге сомасында
қарастырылсын.»;
19, 20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«19. 2019-2021 жылдарға арналған Таврия ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 19, 20, 21-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 31624,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 8492,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 23132,0 мың теңге;
2) шығындар – 33044,6 мың теңге;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1420,6 мың теңге.
20. 2019 жылға арналған Таврия ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 12896,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
21. 2019 жылы Таврия ауылдық округінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 10236,0 мың теңге сомасында
қарастырылсын.»;
22, 23 және 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«22. 2019-2021 жылдарға арналған Тарғын ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 22, 23, 24-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 29223,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 4230,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 24993,0 мың теңге;
2) шығындар – 30435,2 мың теңге;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1212,2 мың теңге.
23. 2019 жылға арналған Тарғын ауылдық округінің бюджетіне аудандық
бюджеттен берілетін субвенция көлемі 12869,0 мың тенге сомасында белгіленгені
ескерілсін.
24. 2019 жылы Тарғын ауылдық округінің бюджетте аудандық бюджеттен
ағымдағы нысаналы трансферттер 12124,0 мың теңге сомасында
қарастырылсын.»;
25, 26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«25. 2019-2021 жылдарға арналған Төлеген Тоқтаров ауылдық округінің
бюджеті тиісінше 25, 26, 27-қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға
мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 24155,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 4895,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 19260,0 мың теңге;
2) шығындар – 24581,4 мың теңге;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге;
қаржы активтерін сатып алу - 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0,0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0,0 мың
теңге;
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 426,4 мың теңге.
26. 2019 жылға арналған Төлеген Тоқтаров ауылдық округінің бюджетіне
аудандық бюджеттен берілетін субвенция көлемі 9025,0 мың тенге сомасында
белгіленгені ескерілсін.
27. 2019 жылы Төлеген Тоқтаров ауылдық округінің бюджетте аудандық
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 10235,0 мың теңге сомасында
қарастырылсын. »;
аталған шешімінің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 – қосымшалары осы
шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.
2. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы
Ұлан аудандық мәслихат хатшысы

А. Тулунгазинов
О. Сыдыков

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 1
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 1 қосымша
Ұлан ауданының Аблакет ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1
01
2
04

Салықтық түсімдер

4004,0

Табыс салығы

1096,0

Жеке табыс салығы

1096,0

Меншiкке салынатын салықтар

2908,0

1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
06
1
4
02
3

30022,0

46,0
443,0
2419,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

26018,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

26018,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

26018,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

12839,0

Субвенциялар

13179,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

30746,9

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

17796,0

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

17796,0

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
04
2
124
005
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

17796,0

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

15095,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

2701,0

Бiлiм беру

626,0

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

626,0

Аудандық маңызы бар қала,ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

626,0

Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және одан алып кайтуды ұйымдастыру

626,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12124,9

Елді-мекендерді көркейту

12124,9

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12124,9

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

424,9

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10200,0

12
1
124
013

Көлiк және коммуникация

200,0

Автомобиль көлiгi

200,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0

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

200,0

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
8
01
1

1500,0

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

724,9

Бюджет қаражаты қалдықтары

724,9

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

724,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 2
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 4 қосымша
Ұлан ауданының Айыртау ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1

27302,4

Салықтық түсімдер
01
2
04

3496,0

Табыс салығы

576,0

Жеке табыс салығы

576,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
01
5
06
1
4
02
3

2920,0
71,0
181,0
2668,0

Салықтық емес түсімдер

121,4

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

121,4

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

121,4

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

23685,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23685,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23685,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10235,0

Субвенциялар

13450,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

01

2

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

28460,3

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

16081,0

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

1
124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

16081,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16081,0

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

15509,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

572,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12179,3

Елді-мекендерді көркейту

12179,3

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12179,3

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

1379,3

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10100,0

12
1
124
013

8
01
1

700,0

Көлiк және коммуникация

200,0

Автомобиль көлiгi

200,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

200,0

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

200,0

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

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1157,9

Бюджет қаражаты қалдықтары

1157,9

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1157,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 3
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 7 қосымша
Ұлан ауданының Асубұлақ кентінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1
01
2
04

27543,9

Салықтық түсімдер

6064,0

Табыс салығы

1468,0

Жеке табыс салығы

1468,0

Меншiкке салынатын салықтар

4596,0

1

Мүлiкке салынатын салықтар

101,0

3

Жер салығы

797,0

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
01
5
06
1
4
02
3

3698,0

Салықтық емес түсімдер

19,9

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

19,9

Мемлекеттік меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

19,9

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

21460,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21460,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21460,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10235,0

Субвенциялар

11225,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР
01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

28372,8
1727,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

1
124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

16727,9

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

16727,9

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

15940,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

787,9

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11144,9

Елді-мекендерді көркейту

11144,9

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11144,9

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

744,9

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10200,0

12
1
124
013

8
01
1

Көлiк және коммуникация

500,0

Автомобиль көлiгi

500,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

500,0

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

500,0

III.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

V.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

828,9

Бюджет қаражаты қалдықтары

828,9

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

828,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 4
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 10 қосымша
Ұлан ауданының Бозанбай ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1

24826,0

Салықтық түсімдер
01
2
04

2895,0

Табыс салығы

527,0

Жеке табыс салығы

527,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
06
1
4
02
3

2368,0
90,0
265,0
2013,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

21931,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

21931,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

21931,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10235,0

Субвенциялар

11696,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

25345,9

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

13632,9

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

13632,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

13632,9

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

13292,9

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

340,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11313,0

Елді-мекендерді көркейту

11313,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11313,0

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

895,0

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10218,0

12
1
124
013

8
01
1

Көлiк және коммуникация

400,0

Автомобиль көлiгi

400,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

400,0

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

400,0

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

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

519,9

Бюджет қаражаты қалдықтары

519,9

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

519,9

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 5
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 13 қосымша
Ұлан ауданының Қасым Қайсенов кентінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

1
01
2
04

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР

51887,0

Салықтық түсімдер

12047,0

Табыс салығы

5661,0

Жеке табыс салығы

5661,0

Меншiкке салынатын салықтар

6386,0

1

Мүлiкке салынатын салықтар

426,0

3

Жер салығы

900,0

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

5

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге ішкі салықтар

36,0

Салықтық емес түсімдер

79,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

79,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

79,0

2
01
5
06
1
4
02
3

5024,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

39761,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

39761,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

39761,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10235,0

Субвенциялар

29526,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

3

4
II. ШЫҒЫНДАР

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6
53902,4

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

01
1
124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19376,0

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

19376,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19376,0

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

16307,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

3069,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

34226,4

Елді-мекендерді көркейту

34226,4

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

34226,4

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

10000,0

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

4182,4

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

20044,0

12
1
124
013

8
01
1

Көлiк және коммуникация

300,0

Автомобиль көлiгi

300,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0

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

300,0

III.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

V.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2015,4

Бюджет қаражаты қалдықтары

2015,4

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2015,4

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 6
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 16 қосымша
Ұлан ауданының Саратовка ауылдық округінің 2019 жылға арналған
бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1

26933,0

Салықтық түсімдер
01
2
04

1536,0

Табыс салығы

396,0

Жеке табыс салығы

396,0

Меншiкке салынатын салықтар

1140,0

1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

163,0

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

930,0

2
06
1
4
02
3

47,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

25397,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

25397,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

25397,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

11035,0

Субвенциялар

14362,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

27526,1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15346,1

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

15346,1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

15346,1

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

14164,1

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1182,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11880,0

Елді-мекендерді көркейту

11880,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11880,0

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

240,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10240,0

12
1
124
013

8
01
1

1400,0

Көлiк және коммуникация

300,0

Автомобиль көлiгi

300,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0

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

300,0

III.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

V.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

593,1

Бюджет қаражаты қалдықтары

593,1

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

593,1

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 7
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 19 қосымша
Ұлан ауданының Таврия ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1
01
2
04

31624,0

Салықтық түсімдер

8492,0

Табыс салығы

2642,0

Жеке табыс салығы

2642,0

Меншiкке салынатын салықтар

5850,0

1

Мүлiкке салынатын салықтар

110,0

3

Жер салығы

495,0

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
06
1
4
02
3

5245,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

23132,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

23132,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

23132,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10236,0

Субвенциялар

12896,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

33044,6

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

19992,0

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

19992,0

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
07
3
124

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19992,0

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

19592,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12259,0

Елді-мекендерді көркейту

12259,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12259,0

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

700,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10300,0

124
013
15
1
124

1259,0

Көлiк және коммуникация

720,6

Автомобиль көлiгi

720,6

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

720,6

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

720,6

Трансферттер

73,0

Трансферттер

73,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты
048

73,0

Пайдалынылмаған (толық пайдаланылмаған)
Нысаналы трансферттерді қайтару

1

400,0

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

1

01

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

008

12

8

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

73,0

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

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1420,6

Бюджет қаражаты қалдықтары

1420,6

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1420,6

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 8
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 22 қосымша
Ұлан ауданының Тарғын ауылдық округінің 2019 жылға арналған бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1

29223,0

Салықтық түсімдер
01
2
04

4230,0

Табыс салығы

518,0

Жеке табыс салығы

518,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
06
1
4
02
3

3712,0
50,0
574,0
3088,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

24993,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

24993,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

24993,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

12124,0

Субвенциялар

12869,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

30435,2

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

18550,4

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

18550,4

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

18550,4

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

16627,4

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1923,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

11584,8

Елді-мекендерді көркейту

11584,8

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

11584,8

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

600,0

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

200,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10784,8

12
1
124
013

8
01
1

Көлiк және коммуникация

300,0

Автомобиль көлiгi

300,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0

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

300,0

III.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

V.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1212,2

Бюджет қаражаты қалдықтары

1212,2

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

1212,2

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Ұлан аудандық мәслихаттың
2019 жылғы 12 сәуірдегі № 277 шешіміне № 9
қосымша
Ұлан аудандық мәслихаттың
2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 265 шешіміне
№ 25 қосымша
Ұлан ауданының Төлеген Тоқтаров ауылдық округінің 2019 жылға арналған
бюджеті
Санаты
Сыныбы
Кіші сыныбы

1

2

3

Атауы

сомасы (мың теңге)

4

5

I. КІРІСТЕР
1

24155,0

Салықтық түсімдер
01
2
04

4895,0

Табыс салығы

681,0

Жеке табыс салығы

681,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

Мүлiкке салынатын салықтар

3

Жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

2
06
1
4
02
3

4214,0
56,0
567,0
3591,0

Салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Трансферттер түсімі

19260,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

19260,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

19260,0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

10235,0

Субвенциялар

9025,0

Функционалдық топ
Кіші функция
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі
Бағдарлама

1

2

01
1

3

4

Атауы

сомасы (мың теңге)

5

6

II. ШЫҒЫНДАР

24581,4

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

12155,0

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

124
001
022
07
3
124

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

12.04.2019
23.01.2020
12.04.2019
23.01.2020

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы
және басқа органдар

12155,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12155,0

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

11716,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

439,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12126,4

Елді-мекендерді көркейту

12126,4

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

12126,4

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

400,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10726,4

12
1
124
013

8
01
1

1000,0

Көлiк және коммуникация

300,0

Автомобиль көлiгi

300,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

300,0

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

300,0

III.Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV.Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0

V.Бюджет тапшылығы (профициті)

0,0

VI.Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

426,4

Бюджет қаражаты қалдықтары

426,4

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

426,4

