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2020 жылғы 18 қыркүйегі
Сарыағаш қаласы

№ 55-487-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
7 қыркүйектегі №54-484-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 №5795 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 – 1 016 876 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 202 346 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 814 530 мың теңге;
2) шығындар – 1 045 367 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 – 139 101 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 13 303 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 125 798 мың теңге;
2) шығындар –141 414 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 – 100 681 мың теңге:
салықтық түсiмдер –4 432 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 96 249 мың теңге;
2) шығындар – 101 765 мың теңге;
3) таза бюджеттiк кредиттеу – 0:
бюджеттік кредиттер – 0;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0:
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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 – 101 999 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 6 168 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 95 831 мың теңге;
2) шығындар – 103 690 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 – 111 855 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 7 280 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 104 575 мың теңге;
2) шығындар – 113 519 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 – 261 198 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 20 836 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 240 362 мың теңге;
2) шығындар – 266 586 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 – 566 287 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 26 238 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 540 049 мың теңге;
2) шығындар – 575 072 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 – 205 625 мың теңге:
салықтық түсiмдер –15 767 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 189 858 мың теңге;
2) шығындар – 210 239 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 – 100 494 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 5 270 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 95 224 мың теңге;
2) шығындар – 100 825 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 – 305 835 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 21 439 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 284 396 мың теңге;
2) шығындар – 310 966 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 – 119 940 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 6 020 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 113 920 мың теңге;
2) шығындар – 120 767 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 – 99 471 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 6 498 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 92 973 мың теңге;
2) шығындар – 101 810 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 – 389 038 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 15 573 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 0;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 373 465 мың теңге;
2) шығындар – 394 851 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 – 38 963 мың теңге:
салықтық түсiмдер – 2 454 мың теңге;
салықтық емес түсiмдер – 62 мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 0;
трансферттердiң түсiмдерi – 36 447 мың теңге;
2) шығындар – 38 963 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. Көрсетілген шешімнің 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40
қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
16. «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.
17. Осы шешім 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.

Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы
Сарыағаш аудандық мәслихат
хатшысы

К. Пердекулов
Б. Садыков
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________ облысының/қаласының Әділет департаменті
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Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 5818 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Главный специалист-юрист Сабит Улугбекович Манапов,
25.09.2020 15:47:50, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Секретарь маслихата Сарыагашского района Бахытжан
Молдабекович Садыков, 25.09.2020 15:50:56, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Аудандық мәслихат сессиясының төрағасы Кайрат
Куралбаевич Пердекулов, 25.09.2020 15:52:51, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Туркестанской области - Заместитель руководителя Айдос Мусиралиевич Тогузбаев,
25.09.2020 17:46:22, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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