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Аягөз ауданының мәслихаты

Шығыс Қазақстан облысы Аягөз
аудандық мәслихатының 2019
жылғы 5 шілдедегі № 39/268-VI
шешімі. Шығыс Қазақстан
облысының Әділет
департаментінде 2019 жылғы 15
шілдеде № 6073 болып тіркелді.
Күші жойылды - Шығыс
Қазақстан облысы Аягөз аудандық
мәслихатының 2020 жылғы 10
қаңтардағы № 43/300-VI
(01.01.2020 бастап қолданысқа
енгізіледі) шешімімен
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Маслихат Аягозского района
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Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VІ «2019-2021 жылдарға арналған Аягөз қаласының, Ақтоғай
кенттік округінің, Баршатас ауылдық округінің, Мамырсу ауылдық
округінің, Тарлаулы ауылдық округінің, Тарбағатай ауылдық округінің
бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
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Ескерту. Күші жойылды - Шығыс Қазақстан облысы Аягөз аудандық
мәслихатының 10.01.2020 № 43/300-VI (01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі)
шешімімен.
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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-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және Аягөз
аудандық мәслихатының 2019 жылғы 27 маусымдағы № 39/260-VI «2019-2021
жылдарға арналған Аягөз ауданының бюджеті туралы» Аягөз аудандық
мәслихатының 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №33/214-VІ шешіміне өзгерістер
енгізу туралы» шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде 6051 нөмірімен тіркелген) сәйкес, Аягөз аудандық мәслихаты
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1. Аягөз аудандық мәслихатының 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №33/223VІ «2019-2021 жылдарға арналған Аягөз қаласының, Ақтоғай кенттік округінің,
Баршатас ауылдық округінің, Мамырсу ауылдық округінің бюджеттері туралы»
шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 5-6-192
нөмірімен тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкінде 2019 жылдың 22
қаңтарында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

н

1- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
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«1. 2019-2021 жылдарға арналған Аягөз қаласының бюджеті тиісінше 1, 2
және 3 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде
бекітілсін:
1) кірістер – 772394,1 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 198139,0 мың теңге;
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салықтық емес түсімдер – 3616,0 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі –570639,1 мың теңге;
2) шығындар – 778228,3 мың теңге;

Кү

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, соның
ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 5834,2 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5834,2
мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
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бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5834,2 мың теңге.»;
3- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«3. 2019-2021 жылдарға арналған Ақтоғай кенттік округінің бюджеті
тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 55715,2 мың теңге, соның ішінде:

ға

салықтық емес түсімдер – 38,0 мың теңге;

н

салықтық түсімдер – 23934,0 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
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трансферттер түсімі – 31743,2 мың теңге;
2) шығындар – 71149,9 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
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бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның
ішінде:

Кү

қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 15434,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 15434,7
мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 15434,7 мың теңге.»;
5- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«5. 2019-2021 жылдарға арналған Баршатас ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
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1) кірістер – 32959,3 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 3541,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 63,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 29355,3 мың теңге;
2) шығындар – 35626,8 мың теңге;
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бюджеттік кредиттер – 0,0 мың теңге;
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3) таза бюджеттік кредиттеу – 0,0 мың теңге, соның ішінде:
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бюджеттік кредиттерді өтеу – 0,0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның
ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
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мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2667,5 мың теңге;
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6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2667,5
мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2667,5 мың теңге.»;
7- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«7. 2019-2021 жылдарға арналған Мамырсу ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 10, 11 және 12 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 35759,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 5443,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 74,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 30242,0 мың теңге;
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2) шығындар – 38663,4 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, соның
ішінде:
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қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
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мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 2904,4 мың теңге;
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6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2904,4
мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
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қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;

бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2904,4 мың теңге.»;
9- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
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«9. 2019-2021 жылдарға арналған Тарлаулы ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 32016,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 1600,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 0,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 30416,0 мың теңге;
2) шығындар – 32840,7 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;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
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4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0,0 мың теңге, соның
ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 824,7 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 824,7
мың теңге, соның ішінде:
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қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
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қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
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бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 824,7 мың теңге.»;
11- тармақ келесі редакцияда жазылсын:
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«11. 2019-2021 жылдарға арналған Тарбағатай ауылдық округінің бюджеті
тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес, соның ішінде 2019 жылға мынадай
көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 30265,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 2840,0 мың теңге;
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салықтық емес түсімдер – 10,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
трансферттер түсімі – 27415,0 мың теңге;
2) шығындар –31774,7 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, соның
ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 0,0 мың теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 1509,7 мың теңге;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
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Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1509,7
мың теңге, соның ішінде:
қарыздар түсімі – 0,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 0,0 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1509,7 мың теңге.»;
аталған шешімнің 1, 4, 7, 10, 13 және 16 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3,
4, 5 және 6 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

ға

н

2. Осы шешiм 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Кү

ш
іж

ой
ыл

Сессия төрағасы, Аягөз аудандық мәслихат хатшысы

С. Искаков

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268-VI шешіміне
1 қосымша

н

Аягөз аудандық маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
1 қосымша

ға

2019 жылға Аягөз қаласының бюджеті

Сыныбы
Iшкi сыныбы
Ерекшелiгi

ой
ыл

Санаты

Сома (мың теңге)

Атауы

I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

112224,0

Жеке табыс салығы

112224,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

112224,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

02
3

02
4

198139,0

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

772394,1

85802,0

Мүлiкке салынатын салықтар

2740,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

2740,0

Жер салығы

9829,0

Жер салығы

9829,0

Көлiк құралдарына салынатын салық

73233,0

01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

3933,0

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

69300,0

05
4
30

2
01
5
10

Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар

113,0

Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар

113,0

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер,
ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген
белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы

113,0

Салықтық емес түсiмдер

3616,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

2272,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

2272,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлкін жалға беруден түсетін кірістер

2272,0

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

06
1
09

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1344,0

Басқа да салықтық емес түсiмдер

1344,0

Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер

1344,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

4

Трансферттер түсімі

570639,1

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

570639,1

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

570639,1

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

543620,1

03

Субвенциялар

02
3

0,0

27019,0
Сома (мың теңге)

н

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ

ға

Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi

Кіші бағдарлама

ой
ыл

Бағдарлама

Атауы

ІІ. Шығындар

1
124
001
022

124

053

04
1
124

004
07

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

118127,5

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

118127,5

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

69013,5

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

49114,0

Қаржылық қызмет

11753,3

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

11753,3

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

11753,3

Бiлiм беру

0,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0,0

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

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

0,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
2
124
014
3
124

12

129880,8

Кү

2

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

ш
іж

01

778228,3

336808,8

Коммуналдық шаруашылық

1000,0

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

1000,0

Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру

1000,0

Елді-мекендерді көркейту

335808,8

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

335808,8

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

98448,0

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

236825,8

Көлiк және коммуникация

305704,5

0,0
535,0

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

124
013
15
1
124
048

305704,5

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

305704,5

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

305704,5

Трансферттер

5834,2

Трансферттер

5834,2

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

5834,2

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді
қайтару

5834,2

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

ға

0,0

ой
ыл

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
Қарыздар түсімі
Қарыздарды өтеу

1

0,0
-5834,2
5834,2
0,0
0,0
5834,2

Бюджет қаражаты қалдықтары

5834,2

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5834,2

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

5834,2

Кү

01

ш
іж

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары
01

0,0

ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

8

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Автомобиль көлiгi

н

1

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268- VI шешіміне
2 қосымша

н

Аягөз ауданы маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
4 қосымша

ға

2019 жылға Ақтоғай кенттік округінің бюджеті

Сыныбы
Iшкi сыныбы
Ерекшелiгi

ой
ыл

Санаты

Сома (мың теңге)

Атауы

I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

15007,0

Жеке табыс салығы

15007,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

15007,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

02
3

02
4

23934,0

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

55715,2

8927,0

Мүлiкке салынатын салықтар

243,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

243,0

Жер салығы

1839,0

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

1839,0

Көлiк құралдарына салынатын салық

6845,0

01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

229,0

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

6616,0

2
01
5
10
6

Салықтық емес түсiмдер

38,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

38,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

38,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлкін жалға беруден түсетін кірістер

38,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері

0,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

Трансферттер түсімі

31743,2

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

31743,2

1
17

02

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
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Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

31743,2

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

16891,2

03

Субвенциялар

14852,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Атауы
71149,9

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

24453,0

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

24453,0

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

24453,0

124

ой
ыл

ға

1

ІІ. Шығындар

н

01

22691,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0,0

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

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

0,0

001

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

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1762,0

Бiлiм беру
1
124
004

07
3

34109,3

Елді-мекендерді көркейту

34109,3

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

34109,3

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0,0

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

10505,2

Көлiк және коммуникация

2832,5

Автомобиль көлiгi

2832,5

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

2832,5

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

2832,5

Басқалар

6435,0

Басқалар

6435,0

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

6435,0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейнгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
ауылдық елдімекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске
асыру

6435,0

Трансферттер

3320,1

Трансферттер

3320,1

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

3320,1

12
1
124
013
13
9
124
040

15
1
124

0,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

Кү

124

ш
іж

04

23604,1

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

048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0
0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

ІV. 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)

-15434,7

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

15434,7

Кү

ш
іж

ой
ыл

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

ға

Бюджет қаражаты қалдықтары

н

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1

3320,1

Бюджеттік кредиттеу

Қарыздарды өтеу

01

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

Қарыздар түсімі

8

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

0,0
15434,7
15434,7
15434,7

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268-VI шешіміне
3 қосымша

н

Аягөз ауданы маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
7 қосымша

ға

2019 жылға Баршатас ауылдық округінің бюджеті

Сыныбы
Iшкiсыныбы
Ерекшелiгi
Атауы
I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

02
3

3541,0
855,0
855,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

855,0
2686,0

Мүлiкке салынатын салықтар

61,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

61,0

Жер салығы

168,0

02

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

168,0

09

Елдi мекендердің жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығын қоспағанда,
жер салығы

4

Көлiк құралдарына салынатын салық
01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

2
01
5
10
06
1
17
3

32959,3

Жеке табыс салығы

Меншiкке салынатын салықтар
1

Сома (мың теңге)

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

ой
ыл

Санаты

0,0
2457,0
0,0
2457,0

Салықтық емес түсімдер

63,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

63,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

63,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлкін жалға беруден түсетін кірістер

63,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері

0,0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

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

4

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Трансферттер түсімі

29355,3

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

29355,3

Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

29355,3

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

18182,3

03

Субвенциялар

11173,0

02
3

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама
Кіші бағдарлама

н

Атауы

01

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

Аудандық маңызы бар қала, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты

19759,3

001

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

18346,3

022

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру

1
124
004

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызметкөрсетуді ұйымдастыру

0,0

13128,1

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

13128,1

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқадамдарды жерлеу

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

013
13
9
124
040

13128,1

Елді-мекендерді көркейту

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

124

15

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

008

1

0,0
0,0

Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық

12

1413,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

Кү

07

ш
іж

04

124

19759,3
19759,3

124

3

35626,8

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

ой
ыл

1

ға

ІІ. Шығындар

2228,1
500,0
0,0
10400,0

Көлік және коммуникация

310,0

Автомобиль көлігі

310,0

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

310,0

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

310,0

Басқалар

2400,0

Басқалар

2400,0

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

2400,0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейнгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2400,0

Трансферттер

29,4

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

1
124
048

29,4

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

29,4

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,4

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатыпалу

0,0

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

ға

Қарыздар түсімі
Қарыздарды өтеу

2667,5
0,0
0,0
2667,5

Бюджет қаражаты қалдықтары

2667,5

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2667,5

ой
ыл

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

Кү

ш
іж

1

0,0
-2667,5

н

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

01

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Трансферттер

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

8

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268-VI шешіміне
4 қосымша

н

Аягөз ауданы маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
10 қосымша

ға

2019 жылға Мамырсу ауылдық округінің бюджеті

Сыныбы
Iшкiсыныбы
Ерекшелiгi

ой
ыл

Санаты

Сома (мың теңге)

Атауы

I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

1

02
3

02
4

2478,0

Жеке табыс салығы

2478,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

2478,0

Меншiкке салынатын салықтар

2965,0

Мүлiкке салынатын салықтар

74,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

74,0

Жер салығы

163,0

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

163,0

Көлiк құралдарына салынатын салық
01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

2
01
5
10
06

5443,0

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

35759,0

2728,0
23,0
2705,0

Салықтық емес түсiмдер

74,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

74,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

74,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлкін жалға беруден түсетін кірістер

74,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері

0,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

Трансферттер түсімі

30242,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30242,0

1
17

02

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

3

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30242,0

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

17998,0

03

Субвенциялар

12244,0
Сома (мың теңге)

Функционалдық топ
Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Атауы

01

38663,4

н

ІІ. Шығындар
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

17421,0

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

17421,0

124
001
022

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру

1
124
004
07

124

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

0,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

18043,0

Елді-мекендерді көркейту

18043,0

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

18043,0

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

9
124
040

15
1
124
048

0,0

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

008

13

1423,0

0,0

Кү

3

15998,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

ш
іж

04

ой
ыл

ға

1

17421,0

3917,0
0,0
0,0
14126,0

Басқалар

3170,0

Басқалар

3170,0

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

3170,0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейнгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

3170,0

Трансферттер

29,4

Трансферттер

29,4

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

29,4

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,4

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

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

0,0

ІV. Қаржы активтері мен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатыпалу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0
-2904,4

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

01

2904,4

Қарыздар түсімі

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2904,4

Бюджет қаражаты қалдықтары

2904,4

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

2904,4

Кү

ш
іж

ой
ыл

ға

н

1

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Бюджеттік кредиттерді өтеу

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

8

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268-VI шешіміне
5 қосымша

н

Аягөз ауданы маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
13 қосымша

ға

2019 жылға Тарлаулы ауылдық округінің бюджеті

Сыныбы
Iшкi сыныбы
Ерекшелiгi

ой
ыл

Санаты

Сома (мың теңге)

Атауы

I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

350,0

Жеке табыс салығы

350,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

350,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

02
3

02
4

1600,0

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

32016,0

1250,0

Мүлiкке салынатын салықтар

20,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

20,0

Жер салығы

120,0

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

120,0

Көлiк құралдарына салынатын салық

1110,0

01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

210,0

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

900,0

2

Салықтық емес түсiмдер

0,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

0,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

0,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлікін жалға беруден түсетін кірістер

0,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Басқада салықтық түсімдер

0,0

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері

0,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

Трансферттер түсімі

30416,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

30416,0

01
5
10
06
1
17

02

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

3

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

30416,0

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

21376,0

03

Субвенциялар

9040,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Атауы
32840,7

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

15763,0

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар

15763,0

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

15763,0

124
001
022

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
Бiлiм беру

1
124
004
07
3

715,0
0,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0,0

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

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

0,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

14954,2

Елді-мекенді көркейту

14954,2

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

14954,2

Кү

124

15048,0

ш
іж

04

ой
ыл

ға

1

ІІ. Шығындар

н

01

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру

12
1
124
013
13
9
124
040

15

1000,0
354,2
0,0
14000,0

Көлiк және коммуникация

0,0

Автомобиль көлiгi

0,0

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

0,0

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

0,0

Басқалар

1694,0

Басқалар

1694,0

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

1694,0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейнгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

1694,0

Трансферттер
1

Трансферттер
124

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

29,5
29,5
29,5

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

048

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

0,0
0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0
-824,7

Қарыздарды өтеу

Бюджет қаражаты қалдықтары

ш
іж

ой
ыл

Бюджет қаражатының бос қалдықтары

ға

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

Кү

824,7
0,0

н

Қарыздар түсімі

1

29,5

Бюджеттік кредиттер

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

01

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

8

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

0,0
824,7
824,7
824,7

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

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Аягөз аудандық маслихатының
2019 жылғы 05 шілдедегі
№ 39/268-VI шешіміне
6 қосымша

н

Аягөз ауданы маслихатының
2018 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 33/223-VI шешіміне
16 қосымша

ға

2019 жылға Тарбағатай ауылдық округінің бюджеті

Сыныбы
Iшкi сыныбы
Ерекшелiгi

ой
ыл

Санаты

Сома (мың теңге)

Атауы

I. Кірістер
Салықтық түсімдер
01
2
02

322,0

Жеке табыс салығы

322,0

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

322,0

Меншiкке салынатын салықтар
1

02
3

02
4

50,0

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

50,0

Жер салығы

18,0

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

18,0

01

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

02

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

01
5
10
06

2518,0

Мүлiкке салынатын салықтар

Көлiк құралдарына салынатын салық

2

2840,0

Табыс салығы

Кү

04

ш
іж

1

30265,0

2450,0
0,0
2450,0

Салықтық емес түсiмдер

10,0

Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер

10,0

Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер

10,0

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің
мүлікін жалға беруден түсетін кірістер

10,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Басқа да салықтық емес түсімдер

0,0

Жергілікті өзін-өзі басқарудың қолма-қол ақшаны бақылау шотынан қаражат қалдықтарының түсімдері

0,0

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

0,0

4

Трансферттер түсімі

1
17

27415,0

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

02

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер

27415,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер

27415,0

01

Ағымдағы нысаналы трансферттер

17945,0

03

Субвенциялар

3

9470,0

Функционалдық топ

Сома (мың теңге)

Функционалдық кіші топ
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi
Бағдарлама
Кіші бағдарлама
Атауы

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар
124
001
022

124
004

3
124

17270,0

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

16795,0

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

475,0
0,0

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту

0,0

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

0,0

Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру

0,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

12200,2

Елді-мекендерді көркейту

12200,2

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

12200,2

Кү

07

17270,0

17270,0

Бiлiм беру
1

31774,7

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

ш
іж

04

ой
ыл

1

ға

01

н

ІІ. Шығындар

008

Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

009

Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету

0,0

010

Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу

0,0

011

Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру
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2200,2

10000,0

Басқалар

2275,0

Басқалар

2275,0

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

2275,0

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейнгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыруға
ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған іс-шараларды іске асыру

2275,0

Трансферттер

29,5

Трансферттер

29,5

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

29,5

Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару

29,5

ІІІ. Таза бюджеттік кредиттеу

0,0

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

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

ІV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер

0,0
-1509,7

VІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

1509,7

Бюджет қаражаты қалдықтары

1509,7

Бюджет қаражатының бос қалдықтары
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1509,7

Қарыздар түсімі
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10.01.2020
08.04.2020
10.01.2020
08.04.2020

Бюджеттік кредиттер

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

8
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