"Ақтөбе облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы"ММ
2018-2020 жылдар бюджетіне арналған түсіндірме жазбасы .
Басқарманың жалпы көлемі жөніндегі шығыстары
на 2018 год

на 2019 год

на 2020 год

48216,0

48048,0

47930,0

мың теңге

мың теңге

мың теңге

Бюджеттік бағдарлама бойынша басқару шығыстары 724 001 000
2018 жылға арналған «Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-құрылыс
бақылау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер», құрылымы 48216,0 мың теңге сомасында облыстық бюджет
қаражаты есебінен соның ішінде:
"Еңбек ақы" шығыстары бойынша 23526,0 мың теңге D санаты
туралы штат саны 16 бірлік құрайды.
Санаты
D-O-1
D-O-2
D-O-3
D-O-4
D-O-6
ИТОГО:

Атаулары
Басқарма басшысы
Басшы орынбасары
Бөлім басшысы
Бас маман
Маман

Штат бірліктерінің саны
1
1
3
9
2
16

"Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу" шығыстары 5645,0
мың теңге сомасындағы жалақы – D блогы 12 бірлік, оның ішінде 2 бірлік
көлік жүргізушілері.
"Өтемақы төлемдері" өтемақы төлемдеріне арналған шығыстар
3921,0 мың теңге, сомасы мемлекеттік қызметшілерге сауықтыруға арналған
жәрдемақы мөлшері 2 айлықақы.
"Әлеуметтік салық" 1270,0 мың теңге сомасында шығыстар
бюджетке төлеген мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу қорының
салық салу және есептеу бойынша - 6%-ға шаққандағы орташа пайызды
құрайды.
«Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
аударымдар» Мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеу салық
салынатын қорының бюджетке аудару әлеуметтік аударымдары 1059,0 мың
теңге сомасындағы шығыстар 5% құрайды.
"Міндетті әлеуметтік аударымдар медициналық сақтандыру"
353,0 мың теңге сомасында шығыстар 1,5 пайызды құрайды.

"Техникалық
персонал
бойынша
жұмыс
берушілердің
жарналары" шығыстар 637,0 мың теңге сомасында, оның ішінде әлеуметтік
салық – 305,0 мың теңге – 254,0 мың теңгені құрайды, әлеуметтік
аударымдар Міндетті әлеуметтік аударымдар медициналық сақтандыру –
78,0 мың теңге еңбекақы төлеу штаттан тыс қызметкерлерге.
«Мiндеттi сақтандыру жарналары құралдары» шығыны 32,0 мың
теңге сомасында 2 автокөлікке азаматтық-құқықтық жауапкершілікті
сақтандыру.
«Техникалық персоналдың ел iшiндегi iс сапарлары мен қызметтiк
жол жүрулері» шығыны 799,0 мың теңге көрініс тапқан. Ескере отырып,
2018 жылы іс сапар АЕК 2428 теңге сомасының есебінен жоспарына штаттан
тыс қызметкерлерге сәйкес болып табылады.
«Отын, жанар-жағар май материалдарын сатып алу» 1705,0
мың.теңге, шығыстар бойынша оның ішінде: 2 автокөлікке арналған отын
АИ-92, Газ және жанар-жағар май материалдары.
АИ-92 жанар-жағар майы (9700л*142,99 теңге)=1387,0 мың теңге,
Мотор майы (187л*1700 теңге) =318,0 мың теңге
«Өзге де қорларды сатып алу» Оның ішінде 2265,0 мың теңге
сомасында қажетті кеңсе тауарларын сатып алу бойынша, атап айтқанда:
-Мерзімді баспа басылымдарын жазылу 122,0 мың теңге сомаға (Газеттер:
Заң, Актюбинский вестник, Ақтөбе, Егемен Қазақстан, Казахстанская
правда, Заң, Құрылыс хабаршысы, Заң хабаршысы, Үш таған, Вестник
КазНИИССА).
- Қосалқы бөлшектер 2 қызметтік автокөлігіне Тoyota Land Cruiser мен
Hyundai Sonata сомасына 1047,0 мың теңге (генератор, радиатор
кондиционер, алдыңғы суппорт, роликті ГРМ белбеуін, крестовина, ішкі
граната).
Тауардың атауы
Саны
Бағасы
Сомасы
Қағаз А4
310
968
300,0
картридждер
76
5434
413,0
Мәтіндік таңбалауыштар жиыны
32
520
16,6
Қалам
390
126
49,1
Қапсырма қойғыш
89
80
7,1
Степлер №24/6, 26/6, 25 параққа
5
1200
6,0
Кеңсе түйрегіш
20
125
2,5
Металл қысқыш қағаздар
40
925
37,0
Жазуға арналған қағаз
16
560
9,0
Бетбелгілер жабысқақ
50
250
12,5
Тіркеуші қалта
100
650
65,0
Flash сақтауыш
11
4409
48,5
Файл қалта
3000
15
45,0
А4 дәптершелер
16
3000
48,0
Үстел аудармалы күнтізбе
16
550
8,8
Қабырғалық тоқсандық күнтізбе
9
1350
12,1
Қарындаш қарапайым
48
68
3,2
Стикерлер жалаушалар
42
300
12,6
ИТОГО:
1093,5

"Байланыс қызметіне ақы төлеу" шығыстар саны 2000,0 мың теңге
сомасында, оның ішінде:
Абоненттік төлем 13 нөмірлер *1214 теңге = 189,0 мың теңге;
Интернетке қосылу қызметін құрайтын шығыстар 1376,0 мың теңге;
Пошталық-телеграф жалпы шығыс сомасы – 135,0 мың теңге;
Қалааралық келіссөздер айына 5,0 мың теңге, (5 тел) орташа саны жылға –
300,0 мың теңге.
"Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу" жалпы шығыс саны
2502,0 мың теңге сомасында, оның ішінде:
Банктердің қызметтері карт-шот еңбек ақы алу үшін 100,0 мың теңге
сомасында;
Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру, оқыту курстарын,
семинарларды, 340,0 мың теңге сомасында 7 бірлік мемлекеттік
қызметшілерді;
Заң сүйемелдеу дереқоры 118,0 мың теңге сомасында;
Картридждерді толтыру жөндеу және техникалық қызмет орг. техника
мен Кіші АТС 362,0 мың теңге сомасында;
Техникалық қызмет көрсету және Бағдарламаға техникалық қызмет
көрсету 1С 400,0 мың теңге сомасында;
Техникалық қызмет көрсету бойынша бюджетке Каз Парус бағдарламалар
бойынша 676,0 мың теңге сомасында;
Техникалық қызмет көрсету және автокөлік құралдарын жөндеу 2
қызметтік автокөлігіне 506,0 мың теңге сомасында.
"Ел iшiндегi iс сапарлар мен қызметтiк сапарлар" шығыны 2487,0
мың теңге көрініс тапқан. Ескере отырып, 2018 жылға арналған іс сапар
АЕК 2428 теңге сомасының есебінен жоспарына сәйкес құрайды.
«Өзге де ағымдағы шығындар» шығыстары 15,0 мың теңге құрайды.
2 автокөлікке қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлемақы.
Жоспарлы кезеңді іске асыру мерзімі 2018-2020 жж.
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