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желтоқсанындағы №346 «2016-2017 жылдарға арналған облыстық бюджет
туралы» қаржыландырудағы бекітілген жиынтық жоспар 112 867,0 млн.теңге.
Облыстық бюджеттің орындалуы барысында облыс әкімдігімен 7 рет
мәслихаттың қарауына бекітілген бюджетке кіріс түсімдерінің болжамын
ұлғайту жағын түзетуге, атқарымдық топтар арасында қаржыны қайта бөлуге,
еңбек ақы көлемін ұлғайтуға, жыл басындағы бос қалдықтарын пайдалануға,
республикалық бюджеттен кредиттер мен бөлінген трансферттердің түсуіне
байланысты нақтыланған ұлғайту сомасы 32 186,8 млн.теңге.
2016 жылы облыстық бюджет кірістеріне жоспарланғаны 139 831,6
млн.теңге, ал нақты түскені 141 584,9 млн.теңге немесе жоспардан тыс 1 753,3
млн.теңге, 101,3 пайызды құрайды, соның ішінде:
- салықтық түсімдер жоспар бойынша 32 265,4 млн.теңге, ал нақты түсімі
33 929,0 млн.теңге немесе 105,2 пайыз (қоршаған орта эмиссиясы үшін
төлемдер негізінде артығымен орындау есебінен 1,5 млрд.теңге)
- салықтық емес түсімдер жоспар бойыша 2 637,9 млн. тенге, ал нақты
түсімі 3 664,8 млн. теңге немесе 138,9 пайыз (облыстың коммуналдық
меншігіндегі мүлікті жалға беру негізінде артығымен орындалу есебінен 16,6
млн.теңге, әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар
мемлекеттік мекемелері мен салынатын ішкі істер департаменттері,
облыстық бюджеттен қаржыландырылатын – 199,1 млн. теңге, салыққа
жатпайтын өзге де түсімдер 808,5 млн. теңге).
- трансферттен түскен жоспар бойынша 104 928,2 млн.теңге нақты
түсім 103 985,2 млн.теңге немесе 99,1 пайыз. Толық түспеген қаражат көлемі
943,0 млн.теңге (Темір және Хромтау аудандарындағы бюджеттің кіріс бөлігі
орындалмауына байланысты)
Республикалық бюджеттен түскен нысаналы трансферттер тұтастай
алғанда жалпы сомасы 82 202,5 млн.теңгені құрап, 2015 жылмен салыстырғанда
38 089,5 млн. теңге сомаға артық.
Бұл қаражат жергілікті бюджеттердің шығын және облыстың
экономикалық тұрақтылық үшін өтемақы қамтамасыз ету бойынша 7 076,6
млн.теңге бөлінді. ҚР Үкіметінің арнайы резервінен 1 015.3 млн теңге бөлініп,
«Жұмыспен қамту жол картасы-2020» бағдарламасы аясында ағымдағы жөндеу
үшін коммуналдық ТКШ объектілерін инфрақұрылым аясында облыстық
маңызы мен жетілдіру ауылдарында, ауылдық округ, кенттер, қалалар
субсидиялауға ауыл шаруашылығы саласындағы 3842,3 млн. теңге, жаңа
үлгісіне көшу азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің жергілікті
бюджеттерден қаржыландырылатын, сондай-ақ оларға төленетін ай сайынғы
үстемеақы ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық жалақыларына 11 504
млн. теңге бөлінді және ҚР Ұлттық қорынан бөлінген 14 494,0 млн. теңге,
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Шығыстар жоспары бойынша 158 401,9 млн.теңге, ал орандалғаны
157 846,0 млн.теңге немесе 99,7 пайыз.
Облыс бойынша жалпы игерілмегені 555,9 млн. теңге, оның ішінде 232,1
млн. теңге тиесілі нысаналы трансферттер республикалық бюджеттен бөлінген
(үнемдеу мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша 104,0 млн. теңге
үнемделген еңбекақы қоры бойынша 31,4 млн. теңге, конкурстық рәсімдерді
уақытылы өткізбеуі 96,7 млн. теңге).
Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 2008 жылғы 4
желтоқсандағы №95-ІV 44 бабының 8 тармағына сәйкес республикалық
бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару
қамтамасыз етілген.
2016 жылы басымдығы мемлекеттік сектор қызметкерлерінің жалақы
шығыстарының уақытылы және толық қаржыландыру болғандығын атап өткен
жөн.
Функционалдық топтар тұрғысында бюджетті игеру мынадай
деректермен сипатталады:
Функционалды шығыстар бойынша 1 топ "Жалпы сипаттағы
мемлекеттік қызметтер" жоспарда 1 894,2 млн.теңге, ал игерілген бюджеттік
қаражаттардың жалпы сомасы 1 883, 3 млн.теңге немесе 99,4 пайыз, соның
ішінде республикалық бюджеттен жоспарланған ағымдағы нысаналы
трансферттер 185,9 млн.теңге, ал игерілгені 178,6 млн.теңге.
Осы топқа сәйкес мемлекеттік органдардың қызметін қамтамасыз ету
үшін қызметтерді қаржыландырылады.
Сонымен, жалақы аударымдарымен игерілгені 833,8 млн. теңге, іссапар
және қызметтік жол жүрулеріне – 56,3 млн. теңге, коммуналдық
қызметтерге – 123,6 млн. теңге, күрделі шығыстарға - 136,1 млн. теңге.
2 «Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша жоспарланғаны 154,6
млн.теңге, ал игерілгені 154,2 млн.теңге немесе 99,7 пайыз. Оның ішінде
республикалық бюджеттен жоспарланған ағымдағы нысаналы трансферттер 6,6
млн.теңге, ал игерілгені 6,3 млн.теңге (95,5 пайыз).
Осы топқа шығыстар бойынша жүргізуге бағытталған іс-шараларды
орындау шеңберінде облыстық ауқымдағы жалпыға бірдей әскери міндеттілік,
төтенше жағдайларды ескерту және жою. (арнайы автомашина сатып алынды
УАЗ-396295-440 (1 бірл.) және ТРЭКОЛА (1 бірл.)), газқағарлар, интерактивті
тақта, респираторлар, сиреналар).
3 «Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік құқықтық қылмыстық-атқарушы
қызмет» функционалдық тобы бойынша жоспар бойынша 6 394,7 млн.теңге,
ал игерілгені 6 351,4 млн.теңге немесе 99,3 пайыз. Оның ішінде республикалық
бюджеттен жоспарланған ағымдағы нысаналы трансферттер 441,3 млн.теңгенің
440,2 млн.теңгесі игерілді (99,8 пайыз).
Осы топқа шығыстар бойынша қамтамасыз етуге бағытталған
облыстық ішкі істер департаментінің, оның ішінде жалақы төлеуге
аударымдарымен 3180,6 млн.теңге, іссапар шығындарына 67,7 млн. теңге,
коммуналдық қызметтерге 248,6 млн. теңге, күрделі шығыстарына 1066,8
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млн. теңге, ғимараттарды күрделі жөндеуге 576,3 млн. теңге (Заречный ПБнің ғимаратын Ақпараттық орталықтың Елек ПБ-нің ғимаратын АЖО Елек
ПБ-нің, үй-жайларын күрделі жөндеу, қасбеті мен сыртқы бөлігінің әкімшілік
ғимаратының гараж және ІІД).
2016 жылы облыстың ІІД бекеттік және патрульдік қызметтерінің
қызметшілерін ауыстыруды жүзеге асыру үшін (жеке құрамнан 100 адам)
қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша ведмоствоаралық оқужаттығуды өткізу аясында оқу-жаттығу өткізу пункттеріне Ақтөбе-ҚызылордаАқтөбе бағытында чартерлік рейстерді орындауға шарт жасалды.
4 «Білім» функционалдық тобы бойынша жоспарланғаны 18 920,5
млн.теңге, ал игерілгені 18 911,9 млн.теңге (100,0 пайыз), оның ішінде
республикалық бюджеттен жоспарланған нысаналы трансферттер 9758,0
млн.теңгеден 9 752,3 млн.теңге игерілді (100,0 пайыз).
Қаражаттар негізінен мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындардың
қызметкерлеріне жалақы төлеуге, коммуналдық қызметтерге және іс-шаралар
жоспарларында қаралған бірінші кезектегі шығындарға бағытталған.
Есептелген жалақыны төлеуге 5 068,9 млн.теңге, коммуналдық
қызметтерге 155,7 млн.теңге, азық-түлік өнімдерін сатып алуға 427,8
млн.теңге, дәрі-дәрмек құралдарын және медициналық мақсаттағы басқа
өнімдерді сатып алуға 4,0 млн.теңге бағытталды.
Облыстық бюджеттің қаражаттары есебінен білім беру объектілерінің
материалдық-техникалық базасын нығайтуға 28,4 млн.теңге бөлінді және
игерілді, есту қабілеті бұзылған мектеп-интернаттары үшін жаңа мамандықтар
бойынша колледждерде, есту жабдықтары аппараттары сатып алынды.
Мектеп олимпиадаларына, мектептен тыс іс-шаралар және облыстық
көлемде жоспар бойынша 120,0 млн.теңге бөлініп, 116,8 млн.теңгесі игерілді.
Облыстың мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтарды, оқуәдістемелік кешендерді сатып алуға және жеткізуге 26,6 млн.теңге бөлініп және
игерілді.
Облыста техникалық және кәсіби білім беру жүйесі 41 колледжде 26 796
студент контингентімен көрінеді, онда 89 мамандықта және 139 біліктілік
бойынша оқытылады, оның ішінде 28 колледжде мамандарды даярлауға 12 857
студенттерге мемлекеттік тапсырысқа орын бөлінген.
Техникалық және кәсіби білім беру ұйымдарына мамандарды даярлауға
жергілікті бюджеттен 3 300,9 млн.теңге бөлініп және игерілді.
Техникалық және кәсіби оқу орындарында мемлекеттік білім
тапсырысымен 12 857 адам оқыды, оның ішінде 8 020 студент 1 106,3 млн.теңге
шәкіртақы алды.
Басқа қаладан келген 4775 студент үшін жеңілдігі бар жол жүру ақысына
38,7 млн.теңге бөлінді және игерілді.
312 жетім бала мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және көп
балалы отбасынан шыққан , аз қамтылған отбасыларынан шыққан балаларға,
қамқоршылыққа алынған – 870 студентті тамақтандыруға 159,2 млн.теңге
бөлініп және игерілді.
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Облыстық бюджеттен төменгі тұрған бюджеттерге білім беру саласы
бойынша 812,3 млн.теңге нысаналы трансферттер бөлінді, соның ішінде:
- патронатты тәрбиелеушілерге берілген баланы бағуға және балалар
мен жасөспірімдердің психикалық денсаулығын тексеруге және тұрғындарға
психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру көмегін көрсетуге –
164,7 млн.теңге;
- кітапхана қорын толтыруға қорландыру циклі бойынша – 23,7
млн.теңге;
- білім беру объектілеріне жөндеу жүргізуге 103,4 млн.теңге бөлініп, оның
ішінде: күрделі жөндеуге 44,9 млн.теңге және ағымдағы жөндеуге 58,5
млн.теңге;
- «Орта білім беретін үздік ұйым» байқаудың қорытынды гранты
бойынша 18,3 млн.теңге.
- 2016 жылы ашылған мектепке дейінгі тәрбие мен жеке балабақшаларда
мемлекеттік тапсырыстарды орналастыруға-5,2млн.тенге;
- Алға ауданындағы 2016 жылғы 19 қыркүйектегі №401 облыс әкімдігінің
қаулысымен 33 штаттық бірлігін қамтамасыз етуге облыстық бюджеттен
9,3 млн.теңге бөлінді.
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы ағымды трансферттер
білім беру саласы бойынша мыналар:
-мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік білім беру тапсырыстарын
іске асыру үшін 2579,5 млн.тенге бөлінді және игерілді.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы 2011-2020 жылдарға
арналған Қазақстан білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы атап
айтқанда, мектепке дейінгі білім беру және оқытуды жүзеге асыру
жалғастырылуда.
2016 жылы 41 мектепке дейінгі 4655 орындық ұйымы ашылды,оның
ішінде: Ақтөбе қаласында – 3316 орындық 30 балабақша, Алға ауданында – 284
орындық 3 балабақша, Байғанинде – 50 орындық 1 балабақша, Ырғызда – 150
орындық 1 балабақша, Мәртөкте – 200 орындық 1 балабақша, Мұғалжарда –
300 орындық 2 балабақша, Хромтауда – 50 орындық 1 балабақша, Шалқарда –
305 орындық 3 балабақша.
- техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында мамандар даярлау
үшін мемлекеттік тапсырысты арттыруға 419,3 млн теңге бөлініп және
жұмсалған ;
- техникалық және кәсіптік білім беру мекемелерінде оқитындардың
стипендия мөлшерін өсіруге 446,8 млн.тенге бөлініп игерілді ;
- жол картасы-2020 жұмыспен қамту бағдарламасы аясында ауылдық
аумақтарды дамыту бойынша бөлінген білім беру 199 объектілерін күрделі
жөндеу бойынша 1 672 500 000 теңге бөлініп және игерілді, 163 адам жұмыс
орнымен қамтамасыз етілді;
- сандық білім беру инфрақұрылымын құру үшін 107, 1 млн теңге
бөлініп және оның 99,3 млн.теңгесі игерілді.
Сонымен қатар, 10-11сыныптарда орта білім беру мекемелері халықтың жан
басына шаққандағы қаржыландыру тестілеу бойынша республикалық
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бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 720,5 млн.теңге бөлінді және
720,5 млн тенге игерілді. 27 желтоқсан 2012 жылғы ҚР БҒМ №573 бұйрығымен
облыста білім беру ұйымдарының 15 мектеп тізімі бекітілді.
- білім беруге ҚР Үкіметі 50 нысанға ағымдағы жөндеу жүргізуге 264,8
млн.теңге.
Білім беру объектілерін салуға және қайта жаңартуға жоспар бойынша
5 063,3млн.теңгенің, 5 063,3 млн.теңгесі игерілді.
- Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін
трансферттер есебінен 3 млрд. 534 млн. 620 мың теңге қарастырылды.
- облыстық бюджет қаражаты есебінен 1 млрд. 528 млн. 760,9 мың
теңге.
2015-2019 жылдарға арналған «НҰРЛЫ ЖОЛ – БОЛАШАҚҚА
БАСТАР ЖОЛ» мемлекеттік инфрақұрылым бағдарламасының аясында 2
балабақша 320 орынды Қарғалы ауылында және Ақтөбе қаласы Батыс шағын
ауданында 320 орынды балабақшаның құрылысы аяқталып, пайдалануға
берілді.
Заречный – 3 поселкесінде 600 орынды ОМ, Кірпішті поселкесінде 320
орынды ОМ, «Нұр Ақтөбе» т/м 1200 орынды ОМ Ақтөбе қаласында – 3
мектептің құрылыстары аяқталып, пайдалануға берілді.
Осыдан басқа, Мәртөк ауданы Аққайың ауылында 100 орынды ОМ, Алға
ауданы Қарақұдық ауылында 100 орынды Черновод ОМ және Қарғалы ауданы
Әлімбетов ауылында 100 орынды ОМ облыстық бюджет есебінен 3 мектептің
құрылысы аяқталып, пайдалануға берілген.
Сонымен қатар, Алға ауданы Маржанбұлақ ауылының ОМ автономды газ
қазандығының құрылысы аяқталды.
Облыстық бюджеттен ЖСҚ әзірлеуге 104,9 млн. теңге бөлінді. Оның
ішінде 11 ЖСҚ білім беру объектілерін салуға жалпы сомасы 98,5 млн. теңге
және ЖСҚ әзірлеу бойынша 8 жоба аяқталатын 2017 жылы жалпы сомасы 6,4
млн. теңге әзірленді.
5 «Денсаулық сақтау» функционалдық тобы бойынша жоспар 28 581,3
млн.теңге бөлініп, игерілгені 28 575,5 млн.теңге (100 пайыз), оның ішінде
республикалық бюджеттен жоспарланған нысаналы трансферттер 20 456,7
млн.теңгеден игерілгені 20 455,3 млн.теңге.
Осы топ бойынша есептелген жалақыны төлеу аударымдары мен
медициналық мекемелерде 13 869,5 млн.теңге, азық-түлікке сатып алуға 435,4
млн.теңге, коммуналдық қызметтерге 740,3 млн.теңге, дәрі-дәрмектер және
медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алуға 10 502,5 млн.теңге.
Дәрілік заттар, вакциналар және басқа да иммундік биологиялық
препараттар 3 471,9 млн.теңгеге сатып алынды.
Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарын материалдық-техникалық
жарақтандыруға және тегін медициналық көмекке 15 594,3 млн.теңге игерілді.
Халықтың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейінде дәрілік
заттармен және мамандандырылған балалар және емдік тамақ өнімдерімен
қамтамасыз етуге 526,0 млн.теңге бөлінді;
Ана мен баланы қорғау қызметіне 30,3 млн.теңге.
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Салауатты өмір салтын насихаттауға 7,8 млн.теңге және денсаулық сақтау
ұйымдарының күрделі шығыстарына 1 691,4 млн.теңге бағытталып, оның
ішінде:
- республикалық бюджет есебінен қамтамасыз ету ұйымдары қазіргі
заманғы медициналық 22 бірлік жабдықтарды сатып алуға (ЭКО жабдықтар,
ангиограф, видеоэндоскопиялық кешен) 511,0 млн. теңге сомасына;
- жергілікті бюджет қаражаты есебінен қазіргі заманғы медициналық 26
бірлік жабдықтармен (ЭКО жабдықтар, ангиограф, видеоэндоскопиялық кешен)
қамтамасыз ету сомасы 1 180,4 млн.теңге.
Денсаулық сақтау объектілерін салуға және қайта жаңартуға
республикалық бюджеттен 500,0 млн.теңге. Аталған қаражат Ақтөбе
қаласындағы облыстық туберкулезге қарсы 300 орындық диспансер салуға
бағытталған.
Сондай-ақ, бюджет есебінен 213,4 млн.теңге қаражат бөлініп, игерілгені
209,5 млн.теңге (98,2 пайыз). Осы бюджеттік бағдарлама аясында салынған
медициналық пункттер, Алға, Мұғалжар, Әйтеке би, Ырғыз аудандарында.
6 «Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтасыз ету» функционалдық
тобы бойынша жоспарланған 2 302,1 млн.теңгеден 2 275,6 млн.теңге игеріліп,
оның ішінде республикалық бюджеттен жоспарланған нысаналы трансферттер
1 132,8 млн.теңге, игерілгені 1 108,3 млн.теңге (97,9 пайыз).
Мемлекеттік саясат жөніндегі қызметтер облыстың жұмыспен қамтуды
қамтамасыз ету үшін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға
бағытталған, екі интернат үйлердің (психоневралогиялық науқасы бар қарттар
мен мүгедектерге арналған) мемлекеттік мекемелерін ұстауға 596,9 мың.теңге
бөлінді.
Жеке оңалту бағдарламасына сәйкес мүгедектерді әлеуметтік қолдауға
255,6 млн. теңге бағытталды, оның ішінде республикалық бюджеттен 116,4
млн.теңге:
- мүгедектерді техникалық қосалқы құралдармен және арнайы қозғалыс
құралдармен қамтамасыз етуге 116,4 млн.теңге бөлінді және игерілді. Соның
ішінде
370
мүгедектерге
сурдотехникамен,
394
мүгедектерге
тифлотехникамен қызметтер көрсетілді. 1 103 мүгедектерге қосалқы
жабдықтармен 457 мүгедектер кресло-коляскалармен қамтамасыз етілді;
- мүгедектерді және мүгедек балаларды санаториялық-курорттық
сауықтырумен қамтамасыз етуге 53,8 млн.теңге бөлініп және игерілді. 940
мүгедектер санаториялық-курорттық емдеумен қамтамасыз етілді;
- протездеу бойынша протездік ортопедиялық құралдармен қамтамасыз
ету және оларды пайдалануды үйрету бойынша медициналық қызметтерді
көрсетуге – 85,4 млн.теңге 738 мүгедек протездік ортопедиялық құралдармен
қамтамасыз етілді.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру үшін үкіметтік емес
ұйымдарға топтық жұмысқа 14 мүгедек тартылып, жоспар бойынша 76,6
млн.теңге бөлініп, 61,7 млн.теңгесі игерілді.
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Жұмыспен қамту – 2020 бағдарламасының аясында ағымдағы ісшараларды іске асыру жоспарланған 539,3 млн.теңгенің 539,1 млн.теңгесі
игерілді, соның ішінде:
-республикалық бюджеттің трансферт шотынан 526,3 млн. теңге игерілді,
оның ішінде;
- кадрларды кәсіби және қайта даярлауға 52,5 млн.теңге;
- көшуге арналған субсидияларға 0,5 млн.теңге;
- жастар тәжірибесіне 156,9 млн.теңге;
- жалақыны ішінара субсидиялауға 82,3 млн.теңге;
- жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз етуге 226,0
млн.теңге;
-ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізуге және кәсіпкерлік
негіздеріне оқытуға – 8,0 млн. теңге;
-Ұлттық қордан -12,8 млн теңге қаражат игерілді, оның ішінде:
- 55 жастан 64 жасқа дейінгі адамдардың біліктілігін арттыру және
қайта даярлау үшін 10,8 млн.теңге
- кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша 2,0 млн. теңге.
Қазақстан Республикасында 2012-2018 жылдарға арналған өмір сүру
сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар сапасын жақсартуды іске асыру
жөнінде жоспарланған 185,4 млн.теңге соның ішінде:
- мүгедектердің 1 885 міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз
ету нормаларын ұлғайтуға, 143,9 млн. теңге;
- мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруды дамытуға 1
"Инватакси" қызметі 4 - автомобильдерімен 13,8 млн. теңге;
- "бағдарламаларын сүйемелдеу сурдоаударуға 19,2 млн. теңге;
-Ақтөбе қаласында жарық және дыбыс ұйымдар орналасқан жерлерде,
мүгедектерге қызмет көрсетуге бағдарланған164 жол белгілерін орнатуға 8,5
млн. теңге.
«Өрлеу» жобасы бойынша қаржылық көмекті жүзеге асыру үшін 20,9
млн.теңге қаражат бөлінген:
- 96 отбасы 473 адамға отбасылық материалдық көмек төлеуге 8,8
млн.теңге;
- қызметтерді төлеуге 19 ассистент және 4 әлеуметтік жұмыс
жөніндегі кеңесшілерге 12,1 млн.теңге.
кохлеарлы имплантация үшін сөйлеу процессорлар конфигурациялау
ауыстыру және реттеу қызметі үшін және кохлеарлы имплантация бойынша 10
сөйлеу процессорын қалыпқа келтіруге 39,7 млн теңге бөлінді.
«Тұрғын
үй
–
коммуналдық
шаруашылық»
7-ші
функционалдық тобы бойынша
жоспарланған 18 758,7 млн.теңгеден
игерілгені 18 649,0 млн.теңге (99,5 %). Оның ішінде республикалық бюджеттен
жоспарланған нысаналы трансферттер 14 671,5 млн.теңгенің 14 564,7
млн.теңгесі игерілді (99,3 пайыз).
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«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша 116
жобаны іске асыруға 6 178,4 млн.теңге бөлінді, игерілгені 6 032,7 млн.теңге,
немесе 97,6 %, оның ішінде:
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту және салу, жастарға арналған жатақаханаларды салып бітіруге –
516,7 млн.теңге.
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруға –
10,8 млн.теңге.
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
ауылдық жерлерде кәсіпкерлікті дамытуға бюджеттік кредит беру – 1 810,0
млн.теңге;
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде
қалалар мен ауылдық елді мекендерді дамытуға – 3 693,2 млн.теңге.
«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыруға
Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резервінен 165 тұрғын үйкоммуналдық шауруашылық объктілерін
ағымдағы жөндеуден өткізуге
аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтерге 1 015,3 млн.теңге
бөлініп 1 000,6 млн.теңгесі игерілді, немесе 98,6 млн.теңге, оның ішінде:
- 50 білім беру объектілерін ағымдағы жөндеу – 264,8 млн.теңге;
- 21 мәдениет нысандарын ағымдағы жөндеу – 163,1 млн.теңге;
- 26 спорт нысандарын күрделі жөндеу – 163,1 млн.теңге;
- 32 нысан жолаушылар көлігі және автомобиль жолдарын ағымдағы
жөндеу – 133,3 млн.теңге;
- 2 денсаулық сақтау объектілерін ағымдағы жөндеу – 1,4 млн.теңге;
- 27 нысан энергетика эәне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
саябақтарды аббаттандыру және ағымдағы жөндеу – 55,2
млн.теңге;
- 7 әлеуметтік қамтамасыз ету нысандарын ағымдағы жөндеу – 133,3
млн.теңге.
«Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде
республикалық бюджеттен 2 081,4 млн.теңге бөлініп, оның 2 053,4 млн.теңге
игерілді, немесе 98,7 %, оның ішінде:
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында ауылда
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдем ретінде кредит беру – 500,0 млн.теңге;
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы шеңберінде
қалалар мен елді мекендерді дамытуға – 966,1 млн.теңге;
- «Жұмыспен қамту жол картасы 2020» бағдарламасы аясында
қызметтік тұрғын үй салуға, инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды
дамыту және салу, жастарға арналған жатақаханаларды салып бітіруге –
61,1 млн.теңге.
«Нұрлы жол» бағдарламасы шеңберінде инженерлік - коммуникациялық
инфрақұрылымды дамытуға және жайластыру үшін 39 нысанға 8 635,0 млн.
теңге қарастырылып, оның 8 513,1 млн.теңгесі игерілді немесе 98,6 %.
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8 «Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңестік»
функционалдық тобы бойынша жоспарланған 6 846,2 млн.теңгеден
игерілгені 6 599,3 млн.теңге. Оның ішінде республикалық бюджеттен
жоспарланған нысаналы трансферттер 601,0 млн.теңге, ал игерілгені 593,3
млн.теңге.
Осы топ бойынша дене шынықтыру және спорт саласындағы тілдерді
дамыту мәдени іс-шараларға қаражат қарастырылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резервінің есебінен ісшаралар ағымдағы жөндеуге 21 мәдени объектілер үшін 135,6 млн теңге
бағытталған.
Сондай-ақ, дене шынықтыру саласы 9 264 балалар мен жасөспірімдер
айналысатын олимпиадалық резервті даярлау орталығын және жоғары спорт
мектебін, 13 жасөспірімдер спорт мектептерін қамтамасыз етеді.
ҚР Үкіметінің арнайы резерві есебінен іс-шаралар өткізуге 26 спорт
объектілерін жөндеуге 164,1 млн. теңге бөлініп, игерілгені 163,1 млн. теңге.
Сонымен қатар, бөлінген облыстық бюджеттен ағымдағы нысаналы
трансферттер қызметін қамтамасыз ету аудандық және қалалық
мамандандырылмаған балалар мен жасөспірімдер спорт мектептеріне 699,9
млн.теңге бөлінді.
Спорт объектілерін дамыту бойынша жоспарланған 267,6 млн.теңге, ал
кассалық шығыстар 267,1 млн.теңгені құрайды.
9 «Отын-энергетика кешені және жер қойнауларын пайдалану»
функционалдық тобы бойынша жоспарланған 745,6 млн.теңгеден игерілгені
742,9 млн.теңге. Оның ішінде республикалық бюджеттен жоспарланған
нысаналы трансферттер 556,5 млн.теңге, ал игерілгені 553,8 млн.теңге.
«Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты
суларына іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу»
бағдарламасы бойынша республикалық бюджеттен 556,5 млн.теңге бөлініп,
553,8 млн.теңгесі игерілді.
«Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бағдарламасы бойынша бөлінгені
және игерілгені 188,1 млн.теңге.
Қарғалы ауданы Жусалы-Кемпірсай ауылы, Шалқар ауданы Байқадам
ауылы және Мәртөк ауданы Жайсаң поселкесі газ құбырын жабдықтау
құрылысына шығыстар бағытталған.
Сонымен қатар, қаражаттар сәйкестендіру құжаттарын дайындауға
орындаумен байланысты технологиялық жұмыстарды жер учаскесіндегі
газпромның
КС-13-Шетиргиз-Ырғыз
Ырғыз
ауданында
«Құрылыс
жабдықталды».
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары» функционалдық тобы бойынша жоспарланған 11 263,0
млн.теңгеден игерілгені 11 233,1 млн.теңге. Оның ішінде республикалық
бюджеттен жоспарланған нысаналы трансферттер 5 114,6 млн.теңге, ал 5 108,9
млн.теңгесі игерілді.
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Осы топ бойынша бағытталған шығындар субсидиялау ауыл
шаруашылығы жалпы сомасы 9 604,0 млн.теңге. Оның ішінде: асыл тұқымды
мал шаруашылығын дамытуға және өнімдерінің өнімділігін және сапасын
арттыруға - 5443,9 млн. теңге;
- тұқым шаруашылығын қолдауға арналған 47,3 млн. теңге,
субсидиялауға 530,3 тонна бидай, күздік бидай – 11,4 тн., сұлы – 0,5 тн., арпа –
6,7 тн., тритикале – 0,9 тн., күнбағыс – 43,3 тн., жүгері – 53,3 тн., картоп – 39,9
тн., біржылдық шөптер – 0,022 тн. және көп жылдық шөптер – 8,7 тн. гектарға
егілді – 0,3 тн.;
- өнімінің шығымдылығы мен сапасын арттыруды құнын арзандату және
өсімдік шаруашылығы жанар-жағар май және ТМҚ үшін қажетті көктемгі-егіс
және егін жинау жұмыстарын басым дақылдар өндіруді субсидиялау арқылы
876,6 млн. теңге, субсидияланған басымды дақылдар бойынша: дәнді және
дәнді-бұршақты дақылдар – 292,4961 мың га; майлы дақылдар – 28,191 мың га;
көкөніс және бақша дақылдары – 0,9014 мың га; картоп – 1,1729 мың га;
жемшөп дақылдары – 46,6548 мың га.; азықтық және дәнді дақылдар суармалы
– 2,499 мың га.;
- ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге гербицидтердің,
биоагенттердің
(энтомофагтардың)
және
биопрепараттардың
құнын
субсидиялау ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеуге арналған өсімдіктерді
қорғау мақсатында192,8 млн.тенге бөлінді және игерілді. Тапсырысына сәйкес
АШТӨ субсидияланған 119,0 мың литр гербицидтер арзандатылды;
- агроөнеркәсіптік кешен субъектісі инвестициялық салынымдар кезінде
көтерген шығыстарының бөліктерін өтеуге 2 049,3 млн.теңге жұмсалды. 311
жоба субсидияланды.
Шығыстар алуға бағытталған сараптама объектілерінің құрылысы
бойынша суармалы сумен қамтамасыз ету, қайта құру көлдетіп суару, ауыл
шаруашылығы объектілерін дамытуға 252,3 млн. теңге бөлінді және игерілді.
Бағдарламалары бойынша табиғи ресурстар және қоршаған ортаны
қорғау объектілерін дамытуға 92,4 млн. теңге бөлінді және игерілді. Ақтөбе
қаласы Елек өзенінің аумағында тасқын ағын судың ластануын болдырмау
үшін арнасын өзгерту аяқталды.
11 «Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі»
функционалдық тобы бойынша жоспарланған 1 143,1 млн.теңгеден
игерілгені 1 119,0 млн.теңге. Оның ішінде республикалық бюджеттен
жоспарланған нысаналы трансферттер 71,5 млн.теңге, ал 67,7 млн.теңге
игерілді.
Мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша жергілікті деңгейде құрылыс,
сәулет және қала құрылысына 1 098,1 млн. теңге бөлініп, 1 074,0 млн. теңгесі
игерілді, оның ішінде:
- жергілікті бюджеттерден дамытуға бағытталған 50,5 млн. теңге, Ақтөбе
қаласы Батыс тұрғын үй массивінің сумен жабдықтау және кәріз жолдарын
жөндеуге және де Ақтөбе қаласының орталық ҚР Тұңғыш президенті атындағы
саябағын сараптама жасау жөніндегі қайта жаңартуға ЖСҚ әзірлеуге
жұмыстарды жүргізуге бағытталған.
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- Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы резерві есебінен Қарғалы
ауданы Желтау ауылындағы "Актеп" ЖШС-нің су тоғанын салу және
инфрақұрылымды ұйымдастыру үшін суармалы 1 және 2 учаскелерге 244,8
млн. теңге және 11 объектілерінің инженерлік желілерінің құрылысын салуға,
оралым ішін және аудандардың газ құбырына 486,7 млн. теңге бөлінді.
12 «Көлік және коммуникация» функционалдық тобы бойынша
жоспарланған 6 786,7 млн.теңгеден игерілгені 6 783,4 млн.теңге. Оың ішінде
республикалық бюджеттен жоспарланған нысаналы трансферттер 1 585,0
млн.теңге, ал игерілгені 1 584,5 млн.теңге.
Көлік инфрақұрылымын дамытуға бөлінген 1 617,9 млн. теңге,
республикалық бюджеттен бөлінген 1 579,5 млн. теңге автомобиль жолының
"Ақтөбе-Орск" 0-8 км, Ақтөбе қаласы автомобиль жолын қайта құру "Оңтүстік
айналма жолы», Ақтөбе қаласы учаске 0-21,5 км, сондай-ақ қайта жаңғыртуды
жалғастыруға автожолының «Шұбарқұдық-Ойыл-Қобда-Соль-Илецк» 267-307
км қайта жаңартуға бағытталған.
Облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының ағымдағы жөндеуге және
күтіп-ұстауды қамтамасыз етуге 252,9 млн.теңге бағытталды.
Сонымен қатар, Ақтөбе қаласы Авиагородок ауданында автомобиль
жолының құрылысына, автомобиль жолын салу және салынып жатқан ХҚО
Ақтөбе қаласы, Қызылжар, Благодар а/о жолдарға жүргізілген жұмыстардың
шығыстары.
Күрделі және орташа жөндеу үшін автомобиль жолдарына бағытталғаны
4 130, 6 млн. теңге, оның ішінде күрделі, орташа және ағымдағы жөндеу
аудандық маңызы бар автомобиль жолдарына 2 564,6 млн. теңге.
Жолаушылар тасымалдарын субсидиялау бойынша әлеуметтік маңызы
бар ауданаралық қатынастар бойынша 206,5 млн.теңге.
«Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен іс-шаралар
өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін
трансферттер» бағдарламасы бойынша бөлінгені және игерілгені 257,7
млн.теңге. Ақтөбе қаласы және көше жолдары аудандарға ағымдағы және
орташа жөндеу қаражат бағытталды.
13-ші «Басқалар» функционалдық тобы бойынша 21 518,9 млн.теңге
бөлінді, оның 21 475,2 млн.теңгесі игерілді немес 99,8 %.
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында кредиттер
бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 1 130,6 млн.теңге
бағытталған, 157 шағын және орта бизнес субъектілерін субсидиялар беріліп
және 2 500 жұмыс орындары ашылды.
«Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасы аясында ішінара кепілдік
беру бойынша шағын және орта бизнеске кредиттер бөлініп, игерілгені 180,6
млн.теңге. Кредит алуға 93 шағын және орта бизнес субъектілеріне кепілдік
берілген.
«Бизнестің жол картасы-2020» бірыңғай бағдарламасы аясында бизнесті
дамытудың кәсіпкерлік қызметті қолдауға және бизнес-инкубатор дамытуға
3,4 млн.теңге бағытталған.
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«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай
бағдарламасы шеңберінде индустриялық (индустриялық) инфрақұрылымды
дамытуына 3 объектінің құрылысына жалпы сомасы 1 914,8 млн. теңге
қарастырылып, 1 893,6 млн. теңгесі игерілді немесе 98,9%.
Аудандардың
бюджеттеріне
жергілікті
бюджеттерден
қаржыландырылатын азаматтық қызметшілерге еңбекақы төлеу жүйесінің
жаңа моделіне көшуге, сонымен қатар оларға лауазымдық айлықақыларына
ерекше еңбек жағдайлары үшін, ай сайынғы үстемеақы төлеуге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер – 12 140,7 млн.теңге.
Аудандардың бюджеттеріне жергілікті бюджеттердің шығыстарын өтеуді
және өңірлердің экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуге берілетін
ағымдағы нысаналы трансферттер -4 919,5 млн.теңге.
14-ші «Борышқа қызмет көрсету» функционалдық тобы бойынша
бөлінгені 2,5 млн.тнңге, игерілгені 2,5 млн.теңге немесе 99,9 %.
15 –ші «Трансферттер» функционалдық тобы бойынша бөлінгені
және игерілгені 15 879,8 млн.теңге немесе 100 %.
Аудандарға субвенция – 15609,7 млн.теңге.
Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді
қайтару –29,8 млн.теңге.
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді
қайтару – 3,2 млн.теңге.
Мемлекеттік органдардың функцияларын мемлекеттік басқарудың төмен
тұрған деңгейлерінен жоғарғы деңгейлерге беруге байланысты жоғары тұрған
бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 216,9 млн.теңге
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