каз

Облыстық мәсли

2018 жылғы 22 ақпанына облыстық бюджеттің нақтылануына ұсынылға
шығындар тізімі
№

Мақсаты
ШЫҒЫНДАР, барлығы:
Білім басқармасы
"Бакытты балалық шақ" бағдарламасын жүзеге асыру ("Әсем"

1

2
3
4

5

6

1

лагерінің оқу корпусының құрылысы - 250,0 млн.тг, Ақтөбе қаласы және 12
аудандарда жазықтық спорт ғимараттарын орнату - 72,8 млн.тг, білім
мекемелерін интерактивтік құрылғылармен жабдықтау - 75,2 млн.тг, Алға
ауданы Бестамақ селосындағы 100 орындық жазғы сауықтандыру лагеріне
ағымды жөндеу жүргізу - 71,9 млн.тг, балалардың жазғы демалысын
ұйымдастыру, халықаралық деңгейдегі лагерьлерге жолдама - 35,0 млн.тг,
облыстық масштабтағы семинарлар, конкурстар өткізу - 31,5
млн.тг)"Бакытты балалық шақ" бағдарламасын жүзеге асыру
("Әсем" лагерінің оқу корпусының құрылысы - 250,0 млн.тг, Ақтөбе қаласы
және
12 аудандарда
спорт
ғимараттарын
орнату
млн.тг,
"Ақтөбе
облыстық жазықтық
білім алуға
ерекше
қажеттіліктері
бар- 72,8
балаларға
білім мекемелерін интерактивтік құрылғылармен жабдықтау - 75,2
арналған
арнайы
ұстау жазғы
млн.тг, Алға
ауданы(түзетім)
Бестамақбалабақша"
селосындағы ММ
100 орындық
сауықтандыру
лагеріне
ағымды
жөндеу
жүргізу6- мектептерін
71,9 млн.тг, балалардың
Ақтөбе
қаласының
2017
жылы
енгізілген
ұстау
жазғы демалысын ұйымдастыру, халықаралық деңгейдегі лагерьлерге
жолдама
- 35,0 млн.тг,
облыстық
масштабтағы
семинарлар,білім
конкурстар
Ақтөбе қаласы
"Сымбат"
жеке мектебінде
мемлекеттік
беру
өткізу
31,5
млн.тг)
"Бакытты
балалық
шақ"
бағдарламасын
тапсырысын орналастыру
жүзеге
("Әсем" лагерініңколледжі"
оқу корпусының
- 250,0 млн.тг,
"Ақтөбеасыру
ауылшаруашылығы
МҚМқұрылысы
оқу корпусы,
Ақтөбе қаласы және 12 аудандарда жазықтық спорт ғимараттарын
жатақханасы
мен ағаш ұста шеберханасына күрделі жөндеу
орнату - 72,8 млн.тг, білім мекемелерін интерактивтік құрылғылармен
жүргізу
(колледж
ғимаратының
қызметін
тоқтату
туралы соттың
жабдықтау
- 75,2 млн.тг,
Алға ауданы
Бестамақ
селосындағы
100 орындық
шешімі
бар)"Ақтөбе
ауылшаруашылығы
колледжі"
МҚМ
оқу
корпусы,
жазғы сауықтандыру лагеріне ағымды жөндеу жүргізу - 71,9 млн.тг,
жатақханасы
мен ағаш
ұста шеберханасына
жөндеудеңгейдегі
жүргізу
балалардың жазғы
демалысын
ұйымдастыру, күрделі
халықаралық
(колледж
ғимаратының
қызметін
тоқтату
туралы
соттың
шешімі
Алға
және
Мәртөк
аудандарында
мектепке
дейінгі
білім
беру
лагерьлерге жолдама - 35,0 млн.тг, облыстық масштабтағы
семинарлар,
бар)"Ақтөбе
ауылшаруашылығы
колледжі"
оқу корпусы,
жатақханасы
мекемелерінде
мемлекеттік
беруМҚМ
тапсырысын
орналастыру
конкурстар өткізу
- 31,5 млн.тг)білім
"Бакытты
балалық
шақ"
мен ағаш ұста шеберханасына күрделі жөндеу жүргізу (колледж
бағдарламасын
жүзеге
асыру ("Әсем"
корпусының
ғимаратының қызметін
тоқтату
туралылагерінің
соттың оқу
шешімі
бар)"Ақтөбе
құрылысы
250,0
млн.тг,
Ақтөбе
қаласы
және
12
аудандарда
жазықтық
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестік
ауылшаруашылығы колледжі" МҚМ оқу корпусы, жатақханасы мен
ағаш
спорт
ғимараттарынкүрделі
орнатужөндеу
- 72,8 млн.тг,
білім
мекемелерін
ұста
шеберханасына
жүргізу
(колледж
ғимаратының
Мемлекеттік-жекешелік
әріптестігінің
3 жобасы
бойынша
интерактивтік
құрылғылармен
жабдықтау
75,2 млн.тг, Алға ауданы
қызметін
тоқтату
туралы соттың
шешімі-бар)"Ақтөбе
мемлекеттік
міндеттемелерді
орындауға,
оның
ішінде:
Бестамақ
селосындағы
100 орындық
жазғы
сауықтандыру
лагеріне
ағымды
ауылшаруашылығы
колледжі"
МҚМ оқу
корпусы,
жатақханасы
мен ағаш
жөндеу
жүргізу
71,9
млн.тг,
балалардың
жазғы
демалысын
ұйымдастыру,
ұста шеберханасына күрделі жөндеу жүргізу (колледж ғимаратының
халықаралық
деңгейдегі
лагерьлерге
жолдама
- 35,0 млн.тг, облыстық
қызметін тоқтату
туралы
соттың шешімі
бар)"Ақтөбе
масштабтағы
семинарлар,
конкурстар
өткізу -жатақханасы
31,5 млн.тг) "Бакытты
ауылшаруашылығы
колледжі"
МҚМ оқу корпусы,
мен ағаш
балалық
шақ" бағдарламасын
("Әсем"
лагерінің оқу
ұста шеберханасына
күрделі жөндеужүзеге
жүргізуасыру
(колледж
ғимаратының
қызметін
тоқтату
туралы
соттың
корпусының
құрылысы
- 250,0
млн.тг,шешімі
Ақтөбебар)"Ақтөбе
қаласы және 12 аудандарда
ауылшаруашылығы
колледжі" МҚМ
оқу корпусы,
жатақханасы
мен ағаш
жазықтық спорт ғимараттарын
орнату
- 72,8 млн.тг,
білім мекемелерін
ұста
шеберханасына
күрделі жөндеу
жүргізу- 75,2
(колледж
ғимаратының
интерактивтік
құрылғылармен
жабдықтау
млн.тг,
Алға ауданы
қызметін
туралы
соттың
шешімі
бар)
Бестамақтоқтату
селосындағы
100 орындық
жазғы
Страница
1 сауықтандыру лагеріне ағымды
жөндеу жүргізу - 71,9 млн.тг, балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру,
халықаралық деңгейдегі лагерьлерге жолдама - 35,0 млн.тг, облыстық
масштабтағы семинарлар, конкурстар өткізу - 31,5 млн.тг) "Бакытты
балалық шақ" бағдарламасын жүзеге асыру ("Әсем" лагерінің оқу
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№

Мақсаты
Психикалық дамуы нашар балаларға арналған арнайы балалар
үйін орналастыру үшін "Батыс-2" мөлтек ауданында 320
орындық мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің техникалық
сүйемелдеуі және коммуналдық меншікке беру
Ақтөбе қаласындағы жалпы аумағы 10 500 кв.м. кем емес 5
алаңнан тұратын спорт кешенін жалдау
Бюджеттік сала қызметкерлер орналастыру үшін 70 пәтерге
арналған шағын отбасылар жатақханасын коммуналдық
меншікке беру

Құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы
әлеуметтік сала
Ақтөбе қаласындағы №9,21,27 және 29 мектептерге жапсарлас
1 ғимараттардың құрылысы
Мәртөк ауданының мәртөк селосына құрылымдық-сауықтандыру
2 кешенінің құрылысы
Қарғалы ауданының Бадамша селосында, Темір ауданының
Шұбарши және Шұбарқұдық ауылдарында 60 және 70 орындық
жатақханасы бар 320 орындық мектептердің құрылысы (қоса

қаржыландыру)Қарғалы ауданының Бадамша селосында, Темір ауданының
Шұбарши және Шұбарқұдық ауылдарында 60 және 70 орындық жатақханасы
бар 320 орындық мектептердің құрылысы (қоса қаржыландыру)Қарғалы
ауданының Бадамша селосында, Темір ауданының Шұбарши және
Шұбарқұдық ауылдарында 60 және 70 орындық жатақханасы бар 320
3 орындық мектептердің құрылысы (қоса қаржыландыру)Қарғалы ауданының
Бадамша селосында, Темір ауданының Шұбарши және Шұбарқұдық
ауылдарында 60 және 70 орындық жатақханасы бар 320 орындық
мектептердің құрылысы (қоса қаржыландыру)Қарғалы ауданының Бадамша
селосында, Темір ауданының Шұбарши және Шұбарқұдық ауылдарында 60
және 70 орындық жатақханасы бар 320 орындық мектептердің құрылысы
(қоса қаржыландыру)Қарғалы ауданының Бадамша селосында, Темір
ауданының Шұбарши және Шұбарқұдық ауылдарында 60 және 70 орындық
жатақханасы бар 320 орындық мектептердің құрылысы (қоса қаржыландыру)

Темір ауданы Темір қаласында 50 келушіге арналған дәрігерлік
4 амбулатория құрылысы
5 Ойыл ауданы Ойыл ауылындағы Мәдениет үйін газдандыру
инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым
Страница 2
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5
6

Мақсаты
Ақтөбе қаласы Заречный-2 тұрғын массивін электрмен жабдықтау
жүйелерінің құрылысы
Ақтөбе қаласы К.Нокин ауылын су құбыры жүйелерінің құрылысы

Алға ауданы Алға қаласынынң №2 тұрғын массивін электрмен
6 жабдықтау, сумен жабдықтау және газбен жабдықтау жүйелерінің
құрылысы (3 жоба)
Мәртөк ауданы Сарыжар ауылындағы жаңа құрылыс ауданын
7 сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы
Хромтау ауданы Хромтау қаласының №22 аз қабатты тұрғын
8 кварталын электрмен жабдықтау, сумен жабдықтау және газбен
жабдықтау жүйелерінің құрылысы (3 жоба)
Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы Болашақ тұрғын
9 массивін электрмен қамту, сумен қамту және су бұру жүйелерінің
құрылысы
Алға ауданы Қайыңдысай және Бескопа ауылдарындағы
10 электрмен қамту жүйелерінің құрылысы (2 жоба)
Мәртөк ауданында газ құбыры (136 жер телімі) және электр
11 жүйелері (103 жер телімі) құрылысы
Алға ауданы Алға қаласындағы Подхоз тұрғын массивін жеткізуші
12 газ құбырлары және ауылішілік газбен қамту жүйелерінің
құрылысы
13

14
15
16
17

Мұғалжар ауданы, Қандыағаш қаласында Самал шағын
ауданының жаңа жеке тұрғын үйлеріне жаңа сумен қамту
жүйелерінің құрылысы
ЖСҚ әзірлеу
Алға, Мәртөк, Ырғыз және Шалқар аудандарында дәрігерлік
амбулаториялардың құрылысы (10 жоба)
Алға ауданы Алға қаласындағы 5 қабатты 60 пәтерлі 2 тұрғын
үйлердің құрылысы
Темір ауданы Шітібек, Құмсай, Шұбарши және Қопа
аулыдарындағы дамба құрылысы
Шалқар ауданы Шалқар қаласындағы даму аймағында (Жагельдин
ауылы) сумен қамту жүйелерінің құрылысы
Страница 3
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№
18

Мақсаты
Шалқар ауданы Бозой ауылындағы даму аймағындағы газбен
қамту, сумен қамту және электрмен қамту жүйелерінің құрылысы

БЖК-2020 бағдарламасы аясында инженерліккоммуникациялық инфрақұрылымды жеткізу
Благодарный ауылдық округі "Эльмира" шаруа қожалығының
20
суармалы жер теліміне сыртқы инфрақұрылымды жеткізу
21

Айтеке би ауданы Айке ауылындағы "Жол бойы кемпингі және
дөңгелек жөндеу қызметі бар ТҚС инфрақұрылымды жеткізу

Мұғалжар ауданы, Еңбек ауылдық округі, Сағашилі ауылындағы
"Ел-Коныс" шаруа қожалығына ВЛ-10 кВ құрылысы
Қарғалы ауданындағы жол бойы кемпингі ғимаратына газ құбыры
23
құбыры құрылысы (ИП "Быкова")
22

Байғанин ауданы Қарауылкелді селосындағы Барақ батыр көшесі
24 99 А мекен жайында орналасқан асфальтобетон зауытын газбен
қамту
тұрғын-үй
Хромтау ауданы Хромтау қаласынынң №22 аз қабатты тұрғын
25 кварталында әлеуметтік жағдайы төмен тұрғындарға 4 қабатты 48
пәтерлі 2 тұрғын үй құрылысы (қоса қаржыландыру)
Алға ауданы Алға қаласындағы 5 қабатты 60 пәтерлі жалдамалы26
коммуналды тұрғын үй құрылысын аяқтауға
өзге
Хромтау ауданы Хромтау қаласындағы жаңа 22 квартал шағын
27 ауданында әкімшілік ғимаратын жылытуға арналған қазандық
құрылысы
28

БЖК-2020 бағдарламасының 8 жобасының жерге орналастыру
жұмыстары бойынша сәйкестендіру құжаттарын әзірлеу
Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы
басқармасы

даму
Хромтау ауданы Жазық селосына жеткізуші және ауылішілік газ
1
құбырлары жүйесінің құрылысы
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Қобда ауданы Калиновка селосының су құбыры жүйелерін
реконструкциялау
Қобда ауданы Талдысай селосында сумен қамту нысандарының
3
құрылысы
Ақтөбе қаласы "Батыс-1" тұрғын массивінің №5,6 шағын ауданы
4 территориясынан жаңбыр және еріген қар суларын бұру үшін кәріз
су ағарының құрылысы
2

"Нұр-Ақтөбе" ауданындағы қазандықты кеңейту, ПС 220/110/35/10
кВ "Ақжар-2" құрылысы және "Ақтөбе-Ситиге" арналған
5
"Восточная" ПС 110/10 кВ құрылысымен қатар, ВЛ-110 кВ алаңнан
тыс электрмен қамту желілерінің құрылысы
ағымдағы шығындар
Ақтөбе қаласы аумағында спорт және балаларға арналған ойын
6
алаңдарын орнату
7 Ақтөбе қаласы аумағында тротуарлар мен бордюрлар салу
10 Ақтөбе қаласы көшелерін жарықтандыру
Хромтау ауданы Коктау ауылындағы электр желілерін күрделі
жөндеу
Шалқар ауданы Мөңке би ауылындағы аумақты абаттандыруға
12
ағымдағы жөндеу
ЖСҚ әзірлеу
11

13

Айтеке би ауданы Аккөл, Сарат және Аралтоғай ауылдарындағы
сумен қамту жүйелерінің құрылысы (3 жоба)

14 Ақтөбе қаласындағы кәріздендіру тазалау нысандарын жаңғырту
15

Ойыл ауданы Ақкемер, Көсембай және Ақшатау ауылдарындағы
сумен қамту жүйелерінің құрылысы (3 жоба)

16

Темір ауданы Кеңкияқ ауылындағы сумен қамту жүйелерін
реконструкциялау.

17

Мәртөк ауданы Қаратаусай және Байтұрасай ауылдарына
жеткізуші газ құбырларының құрылысы

18

Әйтеке би ауданы Құмқұдық ауылына жеткізуші газ құбырларының
құрылысы
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Мақсаты
Ырғыз ауданы Құтыкөл ауылына жеткізуші және ауылішілік газ
құбырларының құрылысы

20 Темір ауданы Тасқопа ауылында су құбыры желілерінің құрылысы
21
22

1
2
3

1

Темір ауданы Шұбарқұдық Промысел селосындағы КНС және
кәріздендіру жүйелерін күрделі жөндеу
Мұғалжар ауданы Жем қаласындағы биотазалау нысаны
қазандығын реконструкциялау
Дене шынықтыру және спорт басқармасы
Дене шынықтыру саласы бойынша балаларға қосымша білім беру
Әр түрлі спорт түрлері бойынша Республикалық және
халықаралық жарыстарға дайындау және қатысу
ҚР құрама командасына кіретін Ақтөбе облысының спортшыларын
ұстау
Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы
Хромтау ауданы Хромтау қаласы жаңа 22 квартал шағын
ауданындағы көшелердің автомобиль жолдарының құрылысы

2 Ақтөбе қаласы топырақ жолдарының ағымды жөндеу жұмыстары
3

Алға ауданы Алға қаласындағы 7 көшенің автомобиль жолдары
құрылысына ЖСҚ әзірлеу

4

Алға ауданы Маржанбұлақ селосында автомобиль жолдары
құрылысына ЖСҚ әзірлеу

Алға ауданы "Нұрбұлақ ауылы-Ақтөбе" автомобиль жолының
құрылысына ЖСҚ әзірлеу (Ново-Альджан комбинаты)
Облыс әкім аппараты
Облыстың қауіпті елді мекендерде 6 бірлік өрт сөндіру бекеттерін
құру және 6 бірлік өрт тіркемесін сатып алу Облыстың қауіпті елді
1 мекендерде 6 бірлік өрт сөндіру бекеттерін құру және 6 бірлік өрт
тіркемесін сатып алу
18 этномәдени құрылымдарға 46 орындық автокөлік (автобус)
2
сатып алу
5
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3 Облыстық шақыру медициналық комиссиясын қаржыландыру
Облыс әкімдігі бөлмелеріне ағымды жөндеу жүргізу және
4 терроризмге қарсы қорғау мақсатында конференц-залдарын
жабдықтандыру
Мәртөк ауданының Мәртөк селосындағы азаматтық қорғау
7 бойынша Оқу пунктін жабдықтандыру
Денсаулық сақтау басқармасы
Облыстың медицина мекемелеріне автокөліктер сатып алу (10
1 бірлік)
2 Денсаулық сақтау мекемелері қызметкерлерін қайта даярлау
Мәртөк ОАА ғимаратының күрдеоі жөндеуі бойынша ЖСҚ әзірлеу
3 (шатырын ауыстыру, алдыңғы бетін кірпішбен қалау)
Мәдениет, мұрағаттар жән құжаттама басқармасы
1 "Рухани жаңғыру" шеңберінде іс-шаралар өткізу
Алға ауданы Қарақобда және Үшқұдық селоларының Мәдениет
1 үйлеріне жөндеу жүргізу
Облыстың 6 мәдениет мекемелерін жабдықтандыру және ағымды
4 шығындар (коммуналдық қызметтер, оргтехника және жиhаздар,
мемлекеттік символдар сатып алу)

Терроризмге қарсы іс-шаралар жоспары шеңберінде "Өнер
5 орталығы" ғимаратының ағымды шығындары
Мәртөк ауданының Достық үйіне автокөлік (микроавтобус) сатып
6 алу және Мәртөк ауданының мәдениет үйі ғимараты күрделі
жөндеуіне ЖСҚ әзірлеу
Кәсіпкерлік басқармасы
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу
1 үшін бюджеттік кредиттер беруге (қоса қаржыландыру)
Бизнес-инкубаторды дамыту бойынша операторлық қызметтерін
2 төлеу (еңбек ақы, коммуналдық және байланыс қызметтер т.б)
Сыртқы байланыстар және туризм басқармасы
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Инвестициялық беделді күшейту бойынша шаралар өткізу және
басқарманың ағымды шығындары (облыстың инвестициялық

1 қызметін ақпараттық және PR сүйемелдеу, Ақтөбе облысында Орынбор

күдерін өткізу, Ақтөбе және Ульянов облыстарының аймақаралық бизнесфорумын өткізу және т.б.)

Облыстық басқармалар
Облыстық басқармалардың ағымды шығындары (Жұмыспен
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы - 10
1 млн.тг; Ішкі саясат басқармасы - 5,4 млн.тг; Дін істері басқармасы - 4,9
млн.тг; Индустриялық-инновациялық даму басқармасы - 3,0 млн.тг. және
т.б)

Экономика және бюджеттік жоспарлау
басқармасының басшысы
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Облыстық мәслихатқа

лануына ұсынылған

Сомасы
(мың.теңге)
3 698 428,0
853 323,0

536 500,0

91 000,0
85 058,0
69 162,0

46 442,0

25 161,0
452 576,0
452 576,0
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Сомасы
(мың.теңге)

306 000,0

74 960,0
71 616,0
802 251,0
319 000,0
190 000,0
70 000,0

15 000,0

30 000,0
14 000,0
271 364,0
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Сомасы
(мың.теңге)
50 000,0
50 000,0
40 752,0
35 273,0
25 000,0

22 494,0
15 808,0
15 572,0
11 465,0

5 000,0
84 384,0
30 000,0
20 000,0
16 857,0
6 860,0
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Сомасы
(мың.теңге)
10 667,0
62 726,0
24 225,0
13 652,0
12 512,0
6 200,0
6 137,0
34 155,0
30 000,0
4 155,0
30 622,0
25 000,0
5 622,0
603 693,0
194 580,0
53 793,0
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Сомасы
(мың.теңге)
49 299,0
38 265,0
30 000,0

23 223,0
253 638,0
100 000,0
50 000,0
70 000,0
28 646,0
4 992,0
155 475,0
45 000,0
30 081,0
16 500,0
15 000,0
13 000,0
10 000,0
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Сомасы
(мың.теңге)
10 000,0
7 000,0
5 600,0
3 294,0
307 841,0
151 200,0
120 000,0
36 641,0
206 512,0
75 000,0
50 000,0
38 869,0
34 343,0
8 300,0
148 830,0
42 600,0
26 000,0
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Сомасы
(мың.теңге)
22 300,0
45 930,0
12 000,0
110 240,0
58 000,0
50 000,0
2 240,0
117 737,0
30 000,0
48 907,0
11 927,0
11 903,0
15 000,0
41 753,0
36 753,0

5 000,0
21 772,0
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Сомасы
(мың.теңге)

21 772,0
31 900,0
31 900,0

О.Смағұлов
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