«Ақтөбе облысының ветеринария басқармасы» ММ-нің 2018 жылға
арналған бюджеттік өтініміне
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
2018
жылға
арналған
бюджеттік
өтінім
Қазақстан
Республикасының Қаржы министрлігінің 2014 жылғы 24 қарашадағы
№511 «Бюджеттік өтінімді жасау және ұсыну қағидаларын бекіту
туралы» бұйрығы және 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің
12 бөлімінің,64-67 баптарына сәйкес, сомасы - 146213.0 мың тенгені
құрайды.
719001015 «жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы
мемлекеттік
саясатты
іске
асыру
жөніндегі
қызметтер»
бағдарламасы бойынша барлық қаражат–28873.0 мың теңгені
құрайды.
111 «Еңбек ақы» ерекшелігі бойынша 15487,0 мыңтеңге құрайды,
(штаттық саны 10 адам).
Есеп Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы
7-наурыздағы
№23
«Мемлекеттік
әкімшілік
қызметшілер
лауазымдарының тізілімі туралы» Жарлығымен және Қазақстан
Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы №1284
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық
Банкінің
сметасы
(бюджеті)
есебінен
қамтылған
Қазақстан
Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай
жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес әзірленген.
113«Өтемақы төлемдері» ерекшелігі бойынша №1284 жарлығы
және №1400 қаулысына сәйкес,сондай-ақ Қазақстан Республикасы
заңдарында қарастырылған өтемақы төлемдері, біржолғы жәрдемақы
бойынша есептер шығыны 2018 жылы 4193,0 мың теңгені құрайды.
121 «Әлеуметтік салық» ерекшелігі бойынша 2018 жылға
әлеуметтік салық -836,0 мың тенге құрайды. ҚР 2001 жылғы
12 маусымдағы №209 «Салық және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер» кодексіне сәйкес (салық кодексі).
122 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
аударымдар» ерекшелігі бойынша 2018 жылға шығындар есебі
697,0 мың тенгені құрайды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004
жылғы 21 маусымдағы N 683 «Әлеуметтік аударымдарды есептеу және
аудару ережесiн бекiту туралы» Қаулысына сәйкес жасалынған.
123 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк
аударымдар» ерекшелігі бойынша 2018 жылға шығындар есебі 15,0
мың тенгені құрайды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы
21 маусымдағы N 683 «Әлеуметтік аударымдарды есептеу және аудару
ережесiн бекiту туралы» Қаулысына сәйкес жасалынған
124
«Мiндеттi
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
жарналары» ерекшелігі бойынша 2018 жылға шығындар есебі 226,0
мың теңгені құрайды.
131 «Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу»
ерекшелігі бойынша 2018 жылға шығын 1294,0 мың теңгені құрайды.
(штаттық саны 3 адам).

Есеп Қазақстан Республикасы Президентінің
2004 жылғы
17 қаңтардағы №1284 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған
Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы
төлеудің бірыңғай жүйесі туралы» Жарлығына сәйкес әзірленген.
135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
жарналары» ерекшелігі бойынша 2018 жылға-әлеуметтік салық
сомасы–68,0
мың
тг,әлеуметтік
аударымдар–57,0
мың.тг.
әлеуметтік
аударымдар–19,5
мың.тг
Есеп
Қазақстан
Республикасының «Салық және бюждетке төленетiн басқа да мiндеттi
төлемдер туралы» Кодексіне (Салық кодексі) және Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы N 683 «Әлеуметтік
аударымдарды есептеу және аудару ережесiн бекiту туралы»
Қаулысына сәйкес жасалынған.
136 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
жарналары» ерекшелігі бойынша 2018 жылға-әлеуметтік салық
сомасы–177,0 мың тг
144 «Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің
жарналары» ерекшелігі бойынша 2018 жылға-әлеуметтік салық
сомасы–576,0 мың тг, бюждетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер
туралы» Кодексіне (Салық кодексі) және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2004 жылғы 21 маусымдағы N 683 «Әлеуметтік
аударымдарды есептеу және аудару ережесiн бекiту туралы»
Қаулысына сәйкес жасалынған.
149 «Өзге де қорларды сатып алу» ерекшелік бойынша 2018
жылға шығындар сомасы–435,0 мың теңге, сонын ішінде 2018 жылға
қажетті кеңсе тауарларын (А4 қағаз 100 *770тг=77,0 мың тг, факске
арналған қағаз 12*510тг=6,0 мың тг, принтерлерге және МФУ-ге
арналған картридждер 60дана *4690 теңге =281,0 және т.б.) сатып алу,
басқалары басқарманың өндірістік және кезеңді басылымдары үшін
(газеттер, журналдар).
152 ерекшелік бойынша–«Байланыс қызметтеріне ақы төлеу»
2017 жылға шығындар – 671,0 мың теңге., 5 абоненттік нөмірлерге
шығын – 64,0 мың.тг. құрайды. Интернет желісінен күнделікті қажетті
және уақытылы ақпарат алу қажеттілігіне байланысты, сонымен қоса
тоқсандық салықтық есеп жіберу (СОНО), «Казначейство-Клиент» АЖ,
«Минфин» АЖ, «Е-Қызмет» АЖ–интернет желісіне рұқсат қызметіне
және АЖ «Бірыңғай электрондық құжат айналымы жүйесі» (БЭҚАЖ),
әкімшілік айыппұлдар ЕУСС және БД Закон қызметтерін жақсарту үшін
шығындар–584,0 мың.тг. құрайды.
Пошта-телеграфтық шығындар айына–1,1 мың.тг. құрайды. Жыл
бойына жалпы шығындар – 13,0 мың.тг. құрайды.
Есеп жасау үшін негіз болып Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы 31 наурыздағы № 335 «Мемлекеттік органдардың
аппаратын және ерекше үй-жайларын орналастыруға арналған алаңдар
нормалары мен телефон байланысын пайдалану үшін тиесілілік
нормалары
және
Қазақстан
Республикасы
Үкіметінің
кейбір

шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қаулысы,
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі N 567 «Байланыс
туралы» Заңы табылады.
159 «Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу»
ерекшелік бойынша жалпы шығындар–2821,0 мың теңге құрайды.
«Өзге де қызметтер мен жұмыстар» шығындар 2821,0 мың.тг.
мөлшерінде көрсетілген, шығындарды есептеу үшін арналған
қызметтер мен жұмыстар төлемі бойынша-13,0 мың.тг.–0,3% банктік
қызметтер;
«Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін
арттыру»
мемлекеттік қызметшілердің квалификациялық дәрежелерін арттыру
мақсатындағы шығындардың жалпы соммасы–58,0 мың.тг., семинарлар
жоспары жобасына сәйкес курстар, тренингтар және т.б. – 195,0 мың.тг,
КАЗ ПАРУС бухгалтерлік бағдарламасына қызмет көрсету 353,0
мың.тг,КАЗ ПАРУС жобалау бағдарламасын қолдауға
676,0
мың.тг,компьютерлерді
жөндеу
және
қызмет
көрсету–212,0
мың.тг.Cерверлік құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуге 1080,0
мың теңге және автомашинаға техникалық қызмет көрсетуге 130,0 мың
теңге
161 «Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар»
ерекшелік бойынша шығындар 1297,0 мың теңгені құрайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 22 қыркүйектегі N 1428
«Мемлекеттiк бюджеттiң есебiнен ұсталатын мемлекеттiк мекемелер
қызметкерлерiнiң, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының Парламенті
депутаттарының Қазақстан Республикасының шегiндегi қызметтiк
iссапарлары туралы ереженi бекiту туралы» Қаулысына сәйкес.
719028000 бағдарламасы бойынша–«Уақытша сақтау пунктіне
ветеринариялық
препараттарды
тасымалдау
бойынша
қызметтері» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі
«Ветеринария
туралы»
заңының
10-бабына,Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66 «Агроөнеркәсіптік
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу
туралы» Заңының 13 бабының 2 тармағына сәйкес 2196,0 мың теңге
шығынды көрсетеді.
719030000 бағдарламасы бойынша–«Орталықтандырылған
энзоотиялық
жануарлар
ауруларының
алдын
алу және
диагностика үшін ветеринарлық препараттар сатып алу,
диагностикалау, олардың алдын алу бойынша қызметтер мен
олардың сақтау тасымалдау (жеткізу) аудандардың жергілікті
атқарушы органдардың (облыстық маңызы бар қалалардың)
ұйымдастыруы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10
шілдедегі «Ветеринария туралы» заңының 10 бабына ,Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66 «Агроөнеркәсіптік
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу
туралы» Заңының 13 бабының 2 тармағына сәйкес 27958,0 мың теңге
шығынды көрсетеді.Ақтөбе облысының әкімдігінің 2013 жылғы
28 желтоқсандағы №428 қаулысы.
719113000 бағдарламасы бойынша - «Жергілікті
бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 113
ерекшелігіне
«Алып
қойылатын
және
жойылатын
ауру

жанурарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың
құнын 30 пайызға дейін өтеу үшін» 87186,0 мың теңге шығынды
көрсетеді, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі
«Ветеринария
туралы»
заңының
10
бабына
,Қазақстан
Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі № 66 «Агроөнеркәсіптік
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу
туралы» Заңы.
Басқарма басшысы

К.К.Канадбаев

