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2020 жылғы 18 наурызы
Сарыағаш қаласы

№ 49-440-VI
город Сарыагаш

Сарыағаш аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы
№47-432-VI «2020-2022 жылдарға арналған қала, кент және ауылдық
округтердің бюджеттері туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет
кодексінің 109-1 бабының 4 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 6-бабының
2-7 тармағына және Сарыағаш аудандық мәслихатының 2020 жылғы
6 наурыздағы №48-437-VI «Сарыағаш аудандық мәслихатының 2019 жылғы
20 желтоқсандағы №46-417-VI «2020-2022 жылдарға арналған аудандық
бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы» Нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5529 тіркелген шешіміне сәйкес,
Сарыағаш аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарыағаш аудандық мәслихатының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы
№47-432-VI «2020-2022 жылдарға арналған қала, кент және ауылдық
округтердің бюджеттері туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №5360 нөмірімен тіркелген, 2020 жылғы 10 қаңтарда
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық
бақылау банкінде электронды түрде жарияланған) шешіміне мынадай
өзгерістер енгізілсін:
1-14 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
1. Сарыағаш қаласының 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 1, 2 және
3-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 895 725 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 102 517 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 793 208 мың теңге;
2) шығындар – 924 216 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
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бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 28 491 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 28 491
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 28 491 мың теңге.
2. Көктерек кентінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 4, 5 және
6-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 126 319 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 4 521 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 121 798 мың теңге;
2) шығындар –128 632 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 313 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 313
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 313 мың теңге.
3. Жемісті ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 7, 8
және 9-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 91 949 мың теңге:
салықтық түсiмдер –3 004 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 88 945 мың теңге;
2) шығындар – 93 033 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 5537 болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 01.04.2020.

3

қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 084 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 084
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 084 мың теңге.
4. Қызылжар ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті
10, 11 және 12-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай
көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 99 312 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 3 481 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 95 831 мың теңге;
2) шығындар – 101 003 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 691 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 691
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 691 мың теңге.
5. Дарбаза ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 13,
14 және 15-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 100 279 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 4 871 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 95 408 мың теңге;
2) шығындар – 101 943 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
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мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -1 664 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 1 664
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 1 664 мың теңге.
6. Жібек жолы ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті
16, 17 және 18-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай
көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 248 755 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 8 393 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 240 362 мың теңге;
2) шығындар – 254 143 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 388 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 388
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 388 мың теңге.
7. Құркелес ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 19,
20 және 21-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 533 220 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 11 150 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 522 070 мың теңге;
2) шығындар – 542 005 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
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5) бюджет тапшылығы (профициті) – -8 785 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 8 785
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 8 785 мың теңге.
8. Дербісек ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 22,
23 және 24-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 200 277 мың теңге:
салықтық түсiмдер –7 419 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 192 858 мың теңге;
2) шығындар – 204 891 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -4 614 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 4 614
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 4 614 мың теңге.
9. Ақжар ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 25, 26
және 27-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 99 194 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 3 970 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 95 224 мың теңге;
2) шығындар – 99 525 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -331 мың теңге;
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6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 331
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 331 мың теңге.
10. Қабланбек ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті
28, 29 және 30-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай
көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 285 317 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 9 141 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 276 176 мың теңге;
2) шығындар – 290 448 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 131 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 131
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 131 мың теңге.
11. Тегісшіл ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті
31, 32 және 33-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай
көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 118 102 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 4 182 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 113 920 мың теңге;
2) шығындар – 118 929 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -827 мың теңге;
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6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 827
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 827 мың теңге.
12. Жылға ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 34,
35 және 36-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 95 488 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 2 515 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 92 973 мың теңге;
2) шығындар – 97 827 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -2 339 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 2 339
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 2 339 мың теңге.
13. Жарты төбе ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті
37, 38 және 39-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай
көлемде бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 379 295 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 5 830 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 373 465 мың теңге;
2) шығындар – 385 108 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -5 813 мың теңге;
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6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 5 813
мың теңге:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 5 813 мың теңге.
14. Әлімтау ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті 40,
41 және 42-қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2020 жылға мынадай көлемде
бекiтiлсiн:
1) кiрiстер – 38 360 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 1 851 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 36 447 мың теңге;
2) шығындар – 38 360 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
қаржы активтерін сатып алу – 0;
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 0:
қарыздар түсімі – 0;
қарыздарды өтеу – 0;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0.
15. «Сарыағаш аудандық мәслихат аппараты» мемлекеттік мекемесі
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:
1) осы шешімнің «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Түркістан
облысының Әділет департаменті» Республикалық мемлекеттік мекемесінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы шешімді оның ресми жарияланғаннан кейін Сарыағаш аудандық
мәслихат аппаратының интернет-ресурсына орналастыруын қамтамасыз етсін.
16. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы
Сарыағаш аудандық мәслихат
хатшысы

Б. Умирзаков
Б. Садыков

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 01.04.2020
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