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Айталық, соңғы үш жылда мұнай 
бағасы айтарлықтай өзгерді. Бірақ 
нарықта өзгеріс жоқ. Жанармай бағасы 
тұрақты түрде өсумен келеді. Зерттеулерге 
сүйенсек, мұнай өндіруші компаниялар 
ішкі нарыққа «қара алтынның» 30-50 
процентін өзіндік құны бойынша, яғни 
бір баррельді 25-30 долларға жеткізеді. 
Ал бензиннің бөлшек саудадағы құны 
оның мұнай өңдеу зауытындағы көтерме 
бағасына байланысты қалыптасады. Бұл 
жерде зауыттан жанар-жағармай құю 
стансасына жеткізуге дейінгі шығындар 
толық ескеріледі. Аталған шығындарға 
өнімді мұнай базасында сақтау, 
операциялық шығыстар, салықтар, банктік 
қызмет көрсету, қосылған құн салығы, 
жұмысшылардың еңбекақысы, алыс-
беріс маржасы жатады. Бұл ретте баға 
белгілеудегі мұнайдың үлесі бар-жоғы 

11-14% ғана құрайды. Ал жанар-жағармай 
құю стансаларының маржасы немесе таза 
пайдасы литріне небәрі 1-3 теңгеге зорға 
жетеді. Цифрлар жақсы сөйлейді, барлығы 
тап-тамаша, алайда өмірде керісінше. 

Бірақ бізде қызық жағдай қалыптасқан. 
Мысал үшін айталық, мамыр-шілде 
айларынан бері жанармай бағасы 
тоқтаусыз өсіп келеді. Сарапшылардың 
түсіндіруі бойынша бағаның көтерілу 
«аргументі» бұлыңғыр. Әйтеуір быламық 
бірдеңе. Егер біз экономика заңдылығына 
сүйенетін болсақ, кез-келген тауардың 
бағасын сұраныс пен ұсыныс айқындайды. 
Бірақ бүкіл әлемде қалыптасқан тәртіп 
бойынша жанармай олардың қатарына 
кірмейді. Енді біршама талдау жасап 
көрейік.

Өткен аптаның жұмасында 
дүние жүзіндегі барша жан-
кү йерлер Олимпиаданың 
ашылу салтанатын тама ша-
ла  ды. Әлемнің әр қиырынан 
келген саңлақтармен бірге 
қазақстандық спортшылар 
Олим пиада шеруінде жүріп 
өтті. Биыл еліміздің туын 
ұс тап шығу мәртебесіне 

қызылордалық боксшы Қам-
шы бек Қоңқабаев пен Шығыс 
Қазақстан облысының атынан 
сынға түсіп жүрген Ольга 
Рыпакова ие болды. Әлемдік 
дизайнерлер Қазақ стан Ұлттық 
құрамасының киімін жоғары 
бағалап, оң бағасын берді. 
Қамшыбек пен Ольганың да 
үстіне киген киімдері ұлттық 

ою-өрнекпен кестеленіп, көрер-
менді өзіне ерекше баурай 
білді. Жер шарының түкпір-
түк піріндегі жанкүйерлер 
Ольга ның киген киімі мен 
көрікті келбеті бір-бірімен 
үйлесім тауып тұрғаны жөнінде 
ой-пікірін білдірді. 

Жарыстың ашылу салта-
наты өткен күннен кейін 

спорт шылар бірден-ақ жарыс 
көрігін қыздыра түсті. Ашығын 
айтайық, қазақстандық жан-
күйерлер дзюдошы Елдос 
Сметовтің сайысына назар 
аударды. Талай дүбірлі додада 
татами төрінде жеңімпаз 
атанған жампоз балуан бұл 
жолы да барын салды. 

Негізінде, үлкен іс кішкене 
қадамнан басталады емес пе?! 
Айтпағымыз, осындай елдік 
мәселеге келгенде «менің 
қолымда тұрған не бар?» деген 
енжар пікірден арылып, тым 
болмаса көзқарасымызды ашық 
таныта білсек, артық емес. 
Қоғамдық орындарда жүргенде, 
құжаттар рәсімдеуде, сол сияқ-
ты, электронды қызметтерді 
пайдалану барысында бар-
шамыз мемлекеттік тілді 
қолданып, бауырластарға да  
соны ескерте жүрсек, бұл – 
біздің ана тіліміздің мәртебесін 
көтеруге қосқан тамшыдай 
үлесіміз болар еді. Бүгінгі 
қозғап отырған тақырыбымыз 
да осыған саяды. Бұл – аты-
жөніміздегі орыс үлгі сімен 
жалғанған «ов», «ев» жалғауы. 
Кеңес өкіметінің құра мында 
болған кезде жаппай осы 
үлгіде құжаттандық. Бас қа 
амалымыз да болмады. Де-
генмен, отыз жылдан бері те-
гіміздегі «тәуелділіктен» ары-
лып, қазақ шалауға келгенде 
ниетіміз болғанмен, құнт жоқ. 
Сондықтан бұл мәселе әлі күнге 
басы ашық күйінде қалып отыр. 

Тегіміздегі 
«тәуелділік 
жалғауы»

Еліміздің Тәуелсіздік 
алғанына биыл 30 жыл. 
Ұлттық мүдде, азаматтық 
ұстанымдарымызды 
қалыптастыруда бұл аз 
уақыт емес. Рас,  әлем 
алдында тарихи-мәдени 
әлеуетімізді танытуда 
біршама қажетті қадам 
жасалды. Дегенмен, әлі 
де қиюы келіспей жатқан 
мәселелердің бар екенін 
жасыруға болмас. Соның ең 
маңыздысы – ана тіліміздің 
тұғырына қона алмай 
тұрғаны...

Әдетте сарапшылар Қазақстан ішкі нарықтағы бензин бағасын өзі-ақ 
қалыптастыра алады әрі елді арзан отынмен қамтамасыз етуге қабілетті 
дегенді айтады. Бірақ бұл – айтуға оңай, шешілуі қиын түйін.

Газ өңдеу қуаты 
артады

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев «Эни С.п.А.» 
компаниясының Атқарушы 
директоры Клаудио Дескальциді 
қабылдады.

Кездесу барысында Қашаған және 
Қарашығанақ ірі мұнай-газ жобаларының 
жүзеге асырылуы жөніндегі жоспар 
қарастырылды. Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевқа жалғасып жатқан 
пандемия жағдайына қарамастан, 
Қашағандағы қазіргі жобалардың іске 
асырылу қарқыны сақталып отырғаны 
туралы баяндалды. 

Клаудио Дескальцидің айтуынша, 
мұнай өндіру ісін арттыру жөнінде 
бірқатар маңызды инвестициялық шешім 
қабылданған. Консорциум Қашаған 
кен орнын толыққанды игерудің 
тұжырымдамасын әзірлеп жатыр. 
Сондай-ақ газ өңдеу қуатын күшейту 
жұмыстары жалғасуда.

Мемлекет басшысы энергетикалық 
бағыттағы инвестициялық жобаларды 
одан әрі жүзеге асыруға Қазақстанның 
баса мән беретінін айтты. Осы ретте, 
Президент отандық өнім үлесінің жоғары 
болуын қамтамасыз ету қажеттігіне 
назар аударды. Бұдан бөлек, әңгімелесу 
барысында жер қойнауын игеру, 
геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу 
және жасыл энергетика саласындағы 
жобаларды іске асыру мәселелері 
талқыланды.  

Астрахан 
облысының 
губернаторын 
қабылдады

Қазақстан Президенті 
Ресейдің Астрахан облысының 
губернаторы Игорь Бабушкинді 
қабылдады.

Кездесу барысында Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Ресей 
Федерациясы арасындағы стратегиялық 
және одақтастық қатынастардың қар-
қынды дамып келе жатқанын және екі 
ел өңірлерінің ықпалдастығы кеңейе 
түскенін атап өтті. Осы ретте Өңіраралық 
ынтымақтастық форумы тиімді диалог 
алаңына айналып отыр.

Қазіргі уақытта Атырау, Батыс 
Қазақстан, Маңғыстау және Қазақ-
станның өзге де облыстары Астрахан 
облысымен көптеген бағыт бойынша 
өзара тиімді кооперацияны жүзеге 
асыруда. Экономикалық белсенділіктің 
жаңғыруына орай шекара маңындағы 
сауда қарқыны біртіндеп қайта қалпына 
келіп жатқаны байқалады. Қазақстан 
мен Астрахан облысының арасын не гізгі 
байланыстырушы ретінде Ресей бойын-
ша ең көп тұратын сол жердегі қазақ 
диаспорасы маңызды рөл атқарып отыр.

Президент Астрахан қазақтарының 
тарихи отанымен рухани байланыстарын 
нығайтуына, ата-бабаларының тілі 
мен мәдениетін сақтауына жан-жақты 
қолдау көрсетіп жатқаны үшін Игорь 
Бабушкинге ризашылығын білдірді. 
Қазақ халқының Бөкей хан, Құрманғазы, 
Дина Нұрпейісова және басқа да ұлы 
перзенттерінің есімін Астрахан жерінде 
ұлықтап келе жатқаны үшін аймақ 
әкімшілігі мен тұрғындарына алғыс 
айтты.

Жанармай төңірегінде 
не түюге болады?

Әзірге үш 
қола
жерлестер қашан 
сынға түседі?

Адамзат баласы асыға күткен Токио 
Олимпиадасы төрге озды. Айтулы аламанның 
2020 жылдың жазында өтуі жоспарланған еді. 
Күллі әлемді дүрбелеңге салған қатерлі індет 
салдарынан беделді бәсеке бір жылға кейінге 
шегерілді. Биыл да өтуі күмән туғызған еді. 
Десе де, барша жұрт тәуекелге бел буып, дүбірлі 
доданы ұйымдастыруға оң шешім қабылдады. 
Жарыс барысында барлық санитарлық 
талаптар қатаң қадағаланады.

Алғаш рет тәжірибеге енгізілген 
саяси науқанда республика бойынша 
730 аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент және ауылдық округ тұрғындары 
жергілікті сайлау учаскелеріне келіп, 
өздерінің конституциялық құқығын 
іске асырды. Әкімдікке кандидат 
болып тіркелген  2297 үміткердің 
1419-ы немесе 61,8 проценті өзін-өзі 
ұсынған, ал 878-і – еліміздегі барлық 
6 саяси партия ұсынған азаматтар. Ал 
облыс бойынша 122 үміткер ішінен 
40 округтің барлығында әкімдер 
сайланды. Оның ішінде «Nur Otan» 
партиясынан – 30, «Ауыл» ХДПП – 
2, «ADAL» ПП – 2, Қазақстан халық 
партиясы – 1 адам, өзін-өзі ұсыну 
бойынша – 5 адам.

Кез келген сайлау – қоғамды ілгері 
жылжыту әрі қордаланған мәселелер 
жиынтығын шешуге бағытталады. 
Ауыл әкімдерін сайлаудағы жаңа-
шылдық тұрғындардың  өз ұсынысы 
мен қиындықтарын айтуға, сайлау 
арқылы жергілікті деңгейде билікке 
деген сенімін арттыруға, аймақтық 
саяси элитаның жаңаруына 
мүмкіндік береді. 

Елімізде өткен сайлаудың 
өңіріміздегі қорытындысын жария -
лаған облыстық сайлау комис-
сиясының төрағасы Ғалым 
Баймырзаев саяси шараға халықтың 
келуі әр ауданда түрліше өрбігенін 
айтты. Мәселен, Арал ауданының 
Құланды ауылдық округінің халқы 

99,9 процент белсенділік танытса, 
Жаңақорған ауданының «Келінтөбе» 
ауылының тұрғындары 54,2 
процент қатысқан. Сонымен бірге, 
заң бұзушылық болмаған, арыз-
шағымдар тіркелмеген. 

Сайланған ауыл әкімдерінің 
құрамына келер болсақ, олардың 
10-ы – мемлекеттік қызметші, 22-сі – 
сол ауылдық округте қызмет атқарып 
жүрген әкім, 5-уі – бюджеттік 

сала қызметкері, 3-уі – уақытша 
жұмыссыз азамат. Бағы мен бабы 
қатар шапқан әкімдердің ішінде бір 
нәзікжанды бар. Ол – Қармақшы 
ауданының «Ақай» ауылынан 
сайланған Эльмира Қазиева. 

Жасы да, жасамысы да бар су 
жаңа ауыл әкімдерінің ішінде 10 
инженер, 9 экономист, 7 педагог, 
3 заңгер, 3 ауыл шаруашылығы 
маманы, 1 дәрігер болса, 7-і басқа 

мамандық иесі. Ең жас әкім 27 
жастағы Арал ауданының «Құланды» 
ауылдық округінен түскен Заманбек 
Ердіқалықов болса, ең үлкені 62 
жастағы Нәби Үргенішбай  Қазалы 
ауданының «Өркендеу» ауылдық 
округінен сайлан ды. Барлық сайлан-
ғандардың  32-сі сол ауылдық округ-
тен, 7-уі сол ауданның және 1-уі 
облыс орталығының тұрғыны. 

Демократиялық даму жолындағы 
маңызды қадам

Sb Айсәуле ҚАРАПАЕВА,
«Сыр бойы»

Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
былтырғы «Жаңа жағдайдағы  
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 
атты Жолдауында ауыл 
әкімдерін тікелей сайлауды 
енгізу қажеттігі айтылған 
еді. Өткен жексенбіде бұл 
науқанның шешуші сәті 
өткізілді.
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«Nur Otan» партиясының сайлауалды бағдар ла
масында аймақта газбен қамту мәсе лесіне басымдық 
берілген. Біз түсіндірме жұмыстары бары сында,  сайлау
шылармен жүз десуде бұл тұрғыдағы жұмыс тардың  
сапалы, уақытылы жүр гізілуіне ықпал ететінімізді айтқан 
едік. Тұрғындарды алаң дататын өзекті тақырыптың 
бірі – осы «көгілдір отын» мәселесі. Мамандардың 
айтуынша, бүгінде аймақты газбен жабдықтау үлесі –  
65%. Ал 2025 жылға дейін облыс тұрғындарын «көгілдір 
отынмен» қамту көрсеткішін 75%ке жеткізу жоспарда. 
Облыстық мәслихаттың Өндіріс және шаруашылық 
салалары, қоршаған ортаны қорғау және табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалану мәселелері жөніндегі 
тұрақты комиссиясының кеңейтілген отыры сында осы 
мәселе кеңінен талқыға түсті. 

Тұрақты комиссиялар мәсли хаттардың үздіксіз және 
тиімді жұмыс істеуіне, депутаттардың шешімдерін 
әзірлеуге, оны орындауды ұйымдастыру мен 
бақылауға тікелей және кеңінен қатысуын қамтамасыз 
етеді. Со нымен қатар дайындаушылықкеңесшілік, 
бақылаушылық, ұйымдастырушылық міндеттерді 
жүзеге асырады. Сондықтан, комиссия төрағасы және 
«Nur Otan» партиясы атынан сайланған депутат ретінде  
сайлауалды бағдарламада айтылған міндетті іске асыру, 
мәселенің шешімін табуына барынша ықпал етуді 
мақсат еттік. Комиссия отырысында қаралған мәселе 
өзекті. Себебі, облыста газдандыру бойынша атқарылар 
тірлік ауқымды.  Былтыр Аралдың Жақсықылыш елді 
мекені, Қазалының Ғ.Мұратбаев ауылы және Шиелінің 
Байсын елді мекені газға қосылды. Көмірді ығыстырар 
«көгілдір отынның» игілігін көру кезегінде әлі қаншама 
ауылаймақ бар. Жоба болғанмен, қаржы қолбайлау.  

Биыл Тереңөзек кентінің тұр ғындары газбен 
қамтылса, жуырда Жосалы мен Жалағаш кенті қосылды. 
Жыл аяғына дейін Қазалы  қаласы және Шиелінің 
Қодаманов, Бекежанов ауылдары газдың игілігін 
көрмек. Ал қала іргесіндегі Наурыз бен Махамбетов 
тұрғындары  әзірге пеш жағатын сыңайлы. Газдың 
игілігін қашан көретінін мамандар нақты айта алмай 
отыр. Қызылорда облыстық энергетика және тұрғын 
үйкоммуналдық шаруашылығы басқармасының 
басшысы Руслан Нұрмағанбетов биыл газдандыруды 
бастауға 500 млн теңге бөлінгенін, жалпы жоба құны 
5,5 млрд теңге құрайтынын алға тартты. Ал сол 
жағалаудағы елді мекендерді тұрақты түрде табиғи 
газбен қамтамасыз етуге «АқшабұлақҚызылорда» және 
«БейнеуШымкент» магистральдық газ құбырларын 
өзара байланыстыру жоспарда. Сонымен қатар бірінші 
автоматтандырылған газ тарату стансасын кеңейту 
қолға алынбақ. Осы жобалар іске асқанда  Ақжарма, 
Талдыарал, Сабалақ, Аэропорт, Бесарық, Айдарлы, 
Аманкелді елді мекендерін газдандыруға мүмкіндік 
тумақ.

Комиссия отырысында әріп тестерімнің тарапынан 
газдан дыру мәселесіне қатысты сала басшыларына 
сауалдар қойылып, ұсыныстар айтылды. Өйткені, халық 
пен билік арасындағы дәнекер депутаттардан сайлау
шылардың  сұрайтыны – «Бізге газ қашан келеді?» 
деген сұрақ. Комиссия отырысында талқыланған мәселе 
бойынша облыс әкіміне тиісті ұсыныстар жолданды. 
Газдандыру жайы жетекші партия – «Nur Otan»ның, 
өкілді органның жіті бақылауында болады.

   Бақдәулет МАҚАШОВ,
облыстық мәслихаттағы «Nur Otan» партиясы 

депутаттық фракциясының мүшесі, Өндіріс 
және шаруашылық салалары, қоршаған ортаны 

қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану 
мәселелері жөніндегі тұрақты комиссия төрағасы

Бұл таңдау 
бұрынғыдан өзгерек

Өткен демалыста елі мізде алғаш рет ауыл әкім дерінің 
сайлауы өткі зілді. Бұл біріншіден халықтың қатысуымен 
һәм таңдауымен өтке німен ерекше. Сон дықтан бұған 
туған ауы лының келешегі үшін алаңдайтын, жаны ашып 
жауапкершілікпен қарайтын әрбір тұрғын ның қатысуы 
маңызды деп есептеймін.

Ауыл – ел бесігі. Талай тума таланттардың түлеген 
тұғыры. Қазақы салтдәстүр мен әдетғұрпымыздың алтын 
арқауы ауыл деп есептеймін. Тәуелсіз Қазақстанның өсіп
өркендеуіне айрықша үлес қосып отырған елді мекендерді 
білімді, тәжірибелі азаматтардың басқарғаны дұрыс. Кім 
қандай кандидатқа дауыс беремін десе де әркімнің өз құқығы.

Президент ҚасымЖомарт Тоқаев «Жаңа жағдайдағы 
Қазақстан: ісқимыл кезеңі» атты Жолдауында ауыл 
әкімдерін тікелей сайлауды енгізу қажеттігі туралы мәлімдеді. 
Мемлекет басшысы мұны елді демократияландырудағы және 
жергілікті басқару институттарын нығайтудағы маңызды 
қадам деп атады.

Иә, расымен де бұл әр ауыл халқы үшін маңызды таңдау 
болды. Өз кандидатурасын ауыл тұрғындарының өздері де, 
өз мүшелерінің арасынан тіркелген саяси партиялар да ұсына 
алды.

Бұл ел ертеңі үшін өте тиімді таңдау болды және әділ, 
ашық түрде өтті деген сенімдемін.

Сұлтанбек ТӘУІПБАЕВ,
қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы

Мемлекет басшысы өзінің «Жаңа 
жағдайдағы Қазақстан: ісқимыл кезеңі» 
атты Қазақстан хал қына Жолдауында ауыл 
әкімдерін тікелей сайлауды енгізудің қажет
тігін айтқан болатын. Өт кен демалыста 
елімізде алғашқы рет ауыл әкім дерін тікелей 
сайлау өтті. 

Мемлекет дамуы үшін маңызы бар бұл 
сайлауда Қызылорда облысы бойынша 40 
округтен жалпы саны ауыл әкімі болуға 122 
үміткер тіркеліп, саяси додаға қатысып, 30 
мыңнан астам адам өз таңдауын жасады.

Сайлау – қоғамды демократия лан
дырудың маңызды институты, халықтың 
ерік білдіруінің көрінісі, оның мемлекеттік 
басқаруға қатысуының негізгі нысанының 
бірі. Көптеген шет елдердің тәжірибесі 
көрсетіп отырғандай, тікелей сайлау 
кезінде әкім өз сайлаушылары алдындағы 
жауапкершілікті терең сезінеді. Бұл оның 
жұмысына оң әсер етеді деп ойлаймын.

Ауыл әкімдерін сайлау – демократияның 
жарқын белгісі. Сондықтан бұл сайлаудың 
аймақ дамуына оң әсері болады деп 
ойлаймын. Байқаушылар мәліметінше, 
сайлау учаскелерінде пандемияға 
байланысты санитарлықэпидемиологиялық 
ереже мен нормаларды қамтамасыз ету үшін 
барлық жағдай жасалған.

Жалпы бұл сайлау дың ерекшелігі, әкімін 

таңдағанда ауыл тұр ғындары өздері сенім 
артатын, қалаған үміткерге дауыс бере 
алады. Өздерінің ойпікірлерін, әлеуметтік 
және басқа жағдайларды өздері сеніп 
сайлаған ауыл әкіміне жеткізіп, орындалуын 
қадағалайды. Сондықтан олар өздерінің 
таңдауы бойынша дауыс берді.

Ауылдық округ әкімдерін тікелей 
сайлау азаматтардың өз конституциялық 
құ қықтарын толыққанды іске асырудағы 
белсенділігін арттырады. Халықтың билікке 
деген сенімін және әкімнің халық алдында 
есеп беруін күшейтеді. Сондайақ, ауыл 
әкімінің халықтың қажеттіліктері мен 
проблемаларына жедел ден қоюына ықпал 
етіп, «Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасын толық көлемде іске 
асыруға мүмкіндік береді.

Бұл Қазақстанның сайлау жүйесін 
дамытудың маңызды кезеңіне айналып, 
өңірлік ауқымды науқанды ұйымдастыру 
мен өткізудің жаңа практикалық тәжірибесін 
жинақ тауға негіз боларына сенім білдіремін.

Нұрлыбек МЫҢЖАС,
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық 

әмбебап-ғылыми кітапханасының 
директоры,

тарих ғылымдарының кандидаты

Қазақстанда отын бағасы 2015 
жылға дейін мемлекеттік тұрғыдан 
реттеліп келді. Бастапқыда әкім шілік 
бақылау шаралары отынның босату 
құнын тікелей анықтаудан ғана тұратын 
еді. Бірақ 2011 жылдан бастап олар 
бензиннің ең жоғары құнын белгілеумен 
шектелді. Өткен онжылдықтың орта
сында бұл шаралар жойылып, нарық 
мемлекеттің бақылауында бола тұра, 
еркін айналымға көшті. Мысалы, 
мұнай өңдеу зауыттарына мұнай 
жеткізу нарықтық бағамен емес, бұ
рын ғыдай өзіндік құн бойынша 
жүзеге асырылады. Өз кезегінде, на
рық  тың еркін айналымы түпкілікті 
баға сұраныс пен ұсыныс көлемінен 
қалып  тасатынын көрсетті. Мемлекет 
бұған араласпайды. Дегенмен, мем
лекет тік ұғым дегенді мүлдем ысырып 
тастауға бола ма? Өйткені жанармай 
– әлеуметтік тауар. Осыған қарағанда 
оның төңірегінде үлкен саясаттағы 
құйтырқы ойындардың жүретінін әл
бет те, жоққа шығаруға болмайды. Бұл – 
енді мемлекет үшін ойланатын мәселе. 

Айталық, сарапшылар пікірінше, 
Еуразиялық экономикалық одақ аясын
дағы мұнай мен мұнай өнімдерінің 
ортақ нарығы 2025 жылға қарай табыс 
әкеле бастауы тиіс. Ортақ нарық құру 

ЕАЭОға мүше елдер үшін энергия 
ресурстарының қолжетімділігін арт
тыруға және отандық өндірушілер үшін 
өткізу нарығын кеңейтуге мүмкіндік 
береді. Нәтижесінде, Одақ көлеміндегі 
бензиннің құны теңестіріледі. Демек, 
бұл жағдайда Қазақстан бағаны тағы 
да көтеруі керек. Өйткені ЕАЭО 
елдері арасында ең төменгі баға біздің 
республикаға тиесілі. Атап айтқанда, 
Ресейде АИ92нің 1 литрі шамамен 
250 теңге тұрады. Тиісінше, біздегі 
бензиннің құны тағы 30 процентке 
өсуі мүмкін. Тек сонда ғана Ресей мен 
Қазақстандағы баға теңеседі. 

Экономикада бірбірімен байла
нысты тағы бір мәселе бар. Жалақының 
өсуі қазір инфляция қарқынын үдетті. 
Ол тіпті халықтың әлсіз тобының 
проблемасын ушықтырып жіберді.  
Тағы бір мәселе бар. Екі елдің бағасын 
теңестірудің қиындықтары жетіп
артылады. Тауарлар еркін жүруі үшін 
жалақы көлемі де теңесуі керек. Дәл 
қазір Қазақстанда жалақы үстемелеп 
өсуде. Алайда бұл барлық салаға 
қатысты емес. Осының өзі әлеуметтік 
теңсіздік туғызып, халықтың бір 
тобының жанармай бағасының 
қымбаттауына деген алаңдаушылығын 
туғызуда. Осының барлығын қалай 
реттеуге болады?

Сондықтан мұнайгаз секторын 
дамытумен бірге бағаны тежеу 
Қазақстан үшін өзекті мәселе болып 
қала береді. Бұл ретте жағдайды 
оңалтудың бірденбір жолы – мұнай 
өңдеуге барынша инвестиция тарту 
қажеттігі туындайды. Өйткені бұған 
салынған инвестициялар бензиннің 
өзіндік құнын төмендетуге оң ықпал 
жасайды.

Бензин – әлеуметтік маңызы 
жоғары өнім. Оның бағасы басқа 
тауарлардың құнына бірден әсер етеді, 
яғни бағаның өсуі халықтың тұтыну 
қабілетінің төмендеуіне алып келеді. 
Бұл экономика үшін тиімсіз, әлбетте. 
Сондықтан мұнайгаз секторын дамыту 
– біздің ел үшін маңызды стратегиялық 
міндет. Алайда өнеркәсіптік өндірісті 
ұлғайту үшін қаражат қажет.

Қазақстанда кейбір мәліметтер 
бойынша өндірістік қуаттарды ұл
ғайтуға бағытталған айналым қара
жатының 40 проценті банк және банктік 
емес секторлардың қарыздарынан 
тұрды. Бұл дегеніміз – несие. Демек 
кәсіпорындардың алған несиесі 
бензиннің өзіндік құнында міндетті 
түрде ескеріледі. Өкінішке қарай, бұл 
біздің нарықты кез келген жергілікті 
және сыртқы факторларға жығып 
береді.

Бұл жағдайда Қазақстан кредиттік 
жүктеменің бензиннің өзіндік құнына 
қатысты әсерін азайтуы қажет деп 
санайды сарапшылар. Ол үшін отандық 
мұнай өңдеу зауыттары сыртқы 
нарықтарға отын өткізу географиясын 
кеңейту арқылы капиталды ұлғайтуы 
керек. Бұдан бөлек, өндіріс көлемін 
өсіруге мүмкіндік беретін инвестиция 
тарту маңызды. Өйткені бензиннің 

әлемдегі ең төменгі бағасы Қазақстанға 
тиесілі. Демек бензин экспорты инвес
торлар үшін айтарлықтай пайдалы.

Тағы бір мәселені атап өткім келеді. 
Әлемде көптеген елдерде жанармай 
бағасы халықтың сатып алу қабілетімен 
тікелей байланысты. Ал егер біз 
бұрынғы Кеңес Одағы құрамындағы 
мемлекеттермен салыстыратын болсақ, 
бензин бағасы Қазақстанда ең арзан 
тауар. Айталық, Қазақстанда ол 0,40, 
Түрікменстанда 0,43, Әзірбайжанда 
0,47, Ресейде 0,61, Өзбекстанда 
0,65, Грузияда 0,69, Арменияда 0,70, 
Беларусьта 0,73, Украинада 0,85 доллар 
құрайды. Орташа жалақы осы елдердің 
барлығында дерлік Қазақстаннан 
төмен. Бұл, әлбетте, ойланатын жағдай. 

Әлемде барлығы да салыстырмалы 
түрде айтылады. Қазақстанда 
негізгі азықтүлік тауарларының 
бағасы тікелей және жанама түрінде 
субсидияланады. Ендігі жерде оған 
әлеуметтік тауар ретінде жанармайды 
қоссақ, бұл ақылға қонымсыз болар 
еді. Ол кезде біз нарықтың шынайы 
болмысынан арыламыз. Не істеу 
керек? Біздіңше  мұнай нарығындағы 
мемлекеттің ролін арттыру маңызы зор 
мәселенің бірі болып табылады.  Бұл 
енді мәселенің өткір түйінін шешкен 
болар еді.

САЙЛАУШЫЛАРДЫҢ 
СҰРАЙТЫНЫ – 
ГАЗ МӘСЕЛЕСІ

Бүгінде тұрғындардың 63%-і немесе 506 
мыңы газбен қамтамасыз етілген. Оның ішінде 
ауылдық елді мекендердің тек 3,04 %-і ғана 
газдандырылған. 2025 жылға дейін ауылдарды 
сапалы ауыз сумен және газбен қамту деңгейін 
10,4%-ке ұлғайту көзделіп отыр.

Белсенділікті арттырады

Жанармай төңірегінде не түюге болады?

– Күнделікті жүргізілетін эпиде
миологиялық талдау нәтижелері 
көрсет кендей, COVID19 инфек ция
сын  жұқтырғандардың басым көп
шілігі – вакцина салдырмағандар. 
Қазір әлемде, республикада, соның 
ішінде аймақта да ауру өршіп тұр. 

Ауруханаларда жүктеме саны 
артты, індет жұқтырғандардың 
басым көпшілігі ауыр халде жатыр. 
Былтыр аурудың симптомсыз түрі 
көп тіркелген болса, биыл аурудың 
мутациялануынан ауыр  өтуде. Бұл 
жағдайды тұрақтандырудың жолы  

ол – сақтық шаралары мен вакцина. 
Вакцина алу, оның қолжетімділігін 
қамтамасыз ету үшін барлық жағ
дайлар жасалған. Онлайн түрде 

екпе ге жазылып, өз емханаңызда 
неме се ірі сауда орындарында еш
бір кезексіз вакцина алуға болады. 
Ауруды еңсеруге бірге күш салуға 
шақырамыз, – деді ол. 

Биылғы 1 ақпан мен 26 шілде 
аралығында облыста вакцинаның 1 
компонентін 220 060, 2 компонентін  
140 309 адам  салдырған. 

Сонымен қатар, мониторингтік 
топ 11 820 нысанға рейд жүргізген. 
Нәтижесінде карантин талаптарын 
бұзған 396 дерек анықталып, 
әкімшілік айыппұл салынды.

«СБ» ақпарат

ЕКПЕ АЛ!

Ахуал күрделеніп тұр
Аймақта пандемия басталғалы бері коронавирус инфекциясының 

9369 жағдайы тіркелді. Өткен тәулікте 168 дерек анықталды. Індет 
жұқтырғандардың басым көпшілігі – облыс орталығынан. Оның 
ішінде, 14 жасқа толмаған балалардың үлесі 19-ды құрап отыр. Бұл 
туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте 
облыстық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің 
басшысы Динара Жаңабергенова мәлімдеді. 

Кандидаттардың ең көп дауыс 
жинағаны «Бекбауыл» ауылдық 
округінен сайланған Мейірбек 
Сұлтанов сайлаушылардың 98,1% 
қолдауына ие болған. Дауыс беру
дің ең төмен айырмашылығы 
Шиелі ауданының «Жуантөбе» 
ауыл дық округіндегі канди дат
тардың арасында тіркеліпті. 
Осы ауылдық округтен түскен 
Бақытжан Тер лікбаев 12 дауыспен 
Әділбек Бегайдаровтан басым 
болыпты. 

Комиссия төрағасының орын
басары Болат Нақыповтың 
айтуынша, ауылдық округ әкім
дерінің сайлауларын жарамсыз 
деп тануға немесе қайта сайлау 
өткізуге негіз болған жоқ. Беріл
ген бюллетеньдердің ішінде «Бар
лығына қарсымын» деп дауыс 
бергендердің ең көбі Арал ауда
нының «Райым» ауылдық окру
гінде тіркелген, берілген 683 бюл
летеннің 158і немесе 23,1%і. 
Сайлау комиссияларының ісәре
кетіне қатысты жоғары тұрған сай
лау комиссияларына немесе сотқа 
жолданған шағымдар тіркелмеді.

Халықтың көптен күткен 
сайлауы осылай өз мәресіне де 
жетті. Бұл саяси науқан елімізде 
алғаш рет жүргізілгендіктен кем
кетік тұстары да болғанын ко
мис сия төрағасы жасырмады. Ол 
халық арасындағы рулық тар тыс

тың барын, тіпті ағайындар ара
сында реніштер туындаған жайт
тар кездескенін де бүкпесіз  айтты. 

Әрине, ауылдық округтер 
әкімін сайлау – халыққа берілген 
үлкен мүмкіндік. Демек бұл 
демократиялық даму жолындағы 

маңызы зор қадам болғаны рас. 
Енді көптің сеніміне ие болған 
жаңа ауыл әкімдері сол сенімнің 
үдесінен шығып, батыл қызмет 
жасауымен көрінгені абзал. 
Өйткені таңдау бұрынғыдан 
өзгерек. 

Демократиялық даму 
жолындағы маңызды қадам
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2020 жылға арналған түзетілген облыстық бюджет кірістер 
бойынша 100,2 пайызға атқарылған (295 625 806,5 мың теңге 
жоспар 296 345 729,7 мың теңгеге орындалған), оның ішінде 
бюджеттің өз кірістері 107,9 пайызға (16 541 955,3 мың теңге 
жоспар 17 859 791,2 мың теңге) орындалып, 1 317 835,9 мың 
теңге артық түскен.

2020 жылдың қорытындысымен облыстық бюджет 
шығындар бойынша (бюджеттік кредиттер мен қаржылық 
активтерді сатып алуды қоса алғанда) 99,0%. Жете игерілмегені 
3 456 072 мың теңге, оның ішінде бюджет қаражатының 
үнемделгені 1 387 096,7 мың теңгені құрады, субъективті 
себептермен игерілмегені 2 068 975,3 мың теңге.

Бюджет қаражатын субъективті себептермен игермегендер 
қатарында: «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала 
құрылысы басқармасы» мемлекеттік мекемесі – 1 456 332,6 
мың теңге, «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі – 254 754,7 мың теңге, «Қызылорда облысының білім 
басқармасы» мемлекеттік мекемесі – 162 746,4 мың теңге, 

«Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі – 100 000 мың 
теңге, «Қызылорда облысының полиция департаменті» 
мемлекеттік мекемесі – 46 130,5 мың теңге, «Қызылорда 
облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі – 32 629,2 мың теңге, «Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі – 13 161,7 
мың теңге, «Қызылорда облысының дене шынықтыру және 
спорт басқармасы» мемлекеттік мекемесі – 3 220,2 мың теңге.

Сонымен қатар, республикалық және облыстық 
бюджеттерден аудандар мен Қызылорда қаласына бөлінген 
нысаналы трансферттер бойынша 1 095 941,3 мың теңге 
игерілмеген.

Бюджет қаржысын игеруде 1083629,3 мың теңге 
дебиторлық және 164265,5 мың теңге кредиторлық қарыз 
қалыптасқан. 

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан 
Республикасы кодексінің 130-бабының 3-тармағына және 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару 

және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
6-бабының 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес Қызылорда 
облыстық мәслихаты ШЕШТІ:

1. 2020 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы 
жөніндегі есеп   1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес мынадай 
көлемде бекітілсін:

1) кірістер – 296 345 729,7 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 12 986 623,9 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 4 840 243,5 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 32 923,8 мың 

теңге; 
трансферттер түсімі – 278 485 938,6 мың теңге;
2) шығындар – 300 713 045,1 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 27 137 867,3 мың теңге, оның 

ішінде;
бюджеттік кредиттер – 31 598 204,5 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 460 337,2 мың теңге;
4) қаржылық активтермен операциялар бойынша сальдо – 2 

901 195,3 мың теңге, оның ішінде;

қаржы активтерін сатып алу – 2 955 715,0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 34 406 377,9 мың 

теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін 

пайдалану) – 34 406 377,9 мың теңге, оның ішінде;
қарыздар түсімі – 39 907 635,0 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 4 210 086,1 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – - 1 

291 171,0 мың теңге.
2. Қызылорда облысының экономика және бюджеттік 

жоспарлау басқармасының 2016-2020 жылдарға арналған 
Қызылорда облысының даму бағдарламасының нысаналы 
индикаторларына қол жеткізуі баяндамасы қаперге алынсын.

3. Қызылорда облысының тексеру комиссиясының 2020 
жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуын бақылау 
нәтижелері туралы есебі 4-қосымшаға сәйкес бекітілсін.

4. Қызылорда облысының әкімдігіне:
1) қаржының игерілмеуіне жол берген бюджеттік 

бағдарлама әкімшілеріне ағымдағы қаржы жылының 

көрсеткіштерін жақсарту бойынша тиісті шаралар қабылдау;
2) Облыстық басқармалар (бюджеттік бағдарламалар 

әкімшілері) басшыларына және аудандар және Қызылорда 
қаласының әкімдеріне бөлінген қаржыны, оның ішінде 
нысаналы трансферттерді игеруі және оларға мониторинг 
жүргізу жауапкершілігін жүктеу;

3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама-
сына сәйкес бюджеттік жоспарлаудың және бюджеттік бағдар-
ламаларды (кіші бағдарламаларды) іске асыру мониторингінің 
нәтижелері бойынша ұсынылатын есептердің сапасын арттыру;

4) Қызылорда облысының даму бағдарламасын іске 
асыру және бюджеттің атқарылуы барысында кемшіліктерді 
болдырмау мақсатында тиісті шаралар қабылдау ұсынылсын.

5. Осы шешім қабылданған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

Қызылорда облыстық
мәслихатының
хатшысы     Н. БАЙҚАДАМОВ

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ЖӨНІНДЕГІ ЕСЕПТІ БЕКІТУ ТУРАЛЫ

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМ
16 шілде 2021 жыл  №31  4-сессия  Қызылорда қаласы

2020 жылға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп
мың теңге

Бюджеттік 
бағдарламаның 

кодтары 
Атауы 

Есепті қаржы 
жылына 

түзетілген 
бюджет

Кассалық 
атқарылуы

Айырмасы              
(4 бағ.-
3 бағ.)

Орын-
далу 

пайызы

1 2 3 4 5 6

Кірістер 295 625 806,5 296 345 729,7 719 923,2 100,2
1 Салықтық түсімдер 12 081 528,0 12 986 623,9 905 095,9 107,5

01 Табыс салығы 5 757 880,0 6 157 295,4 399 415,4 106,9
2 Жеке табыс салығы 5 757 880,0 6 157 295,4 399 415,4 106,9

01 Төлем көзінен салық салынатын табыстардан 
ұсталатын жеке табыс салығы 5 486 700,0 5 879 007,2 392 307,2 107,2

02 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан 
ұсталатын жеке табыс салығы 238 602,0 243 776,5 5 174,5 102,2

05
Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік 
азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс 
салығы

32 578,0 34 511,7 1 933,7 105,9

03 Әлеуметтiк салық 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9
1 Әлеуметтік салық 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9

01 Әлеуметтік салық 5 163 907,4 5 570 734,6 406 827,2 107,9

05 Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 
салынатын iшкi салықтар 1 159 740,6 1 258 593,9 98 853,3 108,5

3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны 
үшiн түсетiн түсiмдер 1 066 888,0 1 142 469,5 75 581,5 107,1

03 Жер бетіне жақын көздердегі су ресурстарын 
пайдаланғаны үшін төлем 25 323,0 25 335,5 12,5 100,0

04 Орманды пайдаланғаны үшiн төлем 12 565,0 15 788,8 3 223,8 125,7

14 Жергілікті  маңызы бар ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшін төлем 0,0 1,6 1,6 0,0

16 Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін 
төлемақы 1 029 000,0 1 101 343,7 72 343,7 107,0

4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн 
алынатын алымдар 92 852,6 116 124,3 23 271,7 125,1

33
Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына 
шетелдік жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені 
және (немесе) ұзартқаны үшін алым

92 852,6 116 124,3 23 271,7 125,1

2 Салықтық емес түсiмдер 4 428 183,9 4 840 243,5 412 059,6 109,3

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 153 811,7 239 769,2 85 957,5 155,9

1 Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі 
бөлігінің түсімдері 31 606,6 115 981,2 84 374,6 367,0

02 Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза 
кірісінің бір бөлігінің түсімдері 31 606,6 115 981,2 84 374,6 367,0

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден 
түсетін кірістер 29 698,0 31 206,6 1 508,6 105,1

04 Облыстың коммуналдық меншігіндегі мүлікті 
жалға беруден түсетін кірістер 29 698,0 31 206,6 1 508,6 105,1

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер 
бойынша сыйақылар 92 507,1 92 581,3 74,2 100,1

03
Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
облыстық бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттер бойынша сыйақылар

50 701,1 50 701,0 -0,1 100,0

06
«Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша сыйақылар»

41 806,0 41 880,3 74,3 100,2

02
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыс-
тарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0 48,0 48,0 0,0

1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыс-
тарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер

0,0 48,0 48,0 0,0

02
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді 
сатудан түсетін түсімдер

0,0 48,0 48,0 0,0

03
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемле-
кеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

0,0 103,9 103,9 0,0

1
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын  
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын 
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша 
түсімдері

0,0 103,9 103,9 0,0

02
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын 
мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін 
ақшаның түсімі

0,0 103,9 103,9 0,0

04

Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) 
ұсталатын және қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

978 721,6 1 032 015,7 53 294,1 105,4

1

Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбір-
ленушілерге үтемақы қорына түсетін түсім-
дерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қар жы ландырылатын, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен 
(шығыстар сметасынан) қамтылатын және 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар

978 721,6 1 032 015,7 53 294,1 105,4

05
Облыстық бюджеттен қаржыландыратын 
мемлекеттік мекемелер  салатын әкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар

29 404,0 31 285,1 1 881,1 106,4

06

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
облыстардың, республикалық маңызы бар 
қаланың ішкі істер департаменттері, олардың 
аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айып-
пұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар

932 190,0 981 999,5 49 809,5 105,3

14
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар

2 704,0 4 307,6 1 603,6 159,3

16

Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
облыстық бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттер бойынша айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар

253,0 252,9 -0,2 99,9

18
Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұл ғаларға 
бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойын ша 
жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар

14 170,6 14 170,7 0,1 100,0

06 Өзге де салықтық емес түсiмдер 3 295 650,6 3 568 306,7 272 656,1 108,3
1 Өзге де салықтық емес түсiмдер 3 295 650,6 3 568 306,7 272 656,1 108,3

07 Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, 
пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы 289 700,9 448 414,7 158 713,8 154,8

09 Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес 
басқа да түсімдер 22 413,0 42 326,1 19 913,1 188,8

14
Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 
оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын 
пайдаланушылардың аударымдары

2 983 536,7 3 077 565,8 94 029,1 103,2

3 Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

01 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік 
мүлікті сату 32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік 
мүлікті сату 32 243,4 32 923,8 680,4 102,1

02
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын 
мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті 
сатудан  түсетін түсімдер

32 243,4 32 921,1 677,7 102,1

07
Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін 
тұрғын үй-жайларды жекешелендiруден түсетін 
түсімдер

0,0 2,7 2,7 0,0

4 Трансферттердің түсімдері 279 083 851,2 278 485 938,6 -597 912,6 99,8

01 Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан 
алынатын трансферттер 4 489 608,8 4 489 608,8 0,0 100,0

2 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттерден трансферттер 4 489 608,8 4 489 608,8 0,0 100,0

02 Нысаналы трансферттерді қайтару 382 540,3 382 540,3 0,0 100,0

03 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
нысаналы трансферттерді қайтару 999,9 999,9 0,0 100,0

04
Аудандық (қалалық) бюджеттерден облыстық 
бюджеттің ысырабын өтеуге арналған 
трансферттер түсімдері

3 403 464,0 3 403 464,0 0,0 100,0

16

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

702 604,6 702 604,6 0,0 100,0

02 Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған 
органдарынан түсетiн трансферттер 274 594 242,4 273 996 329,8 -597 912,6 99,8

1 Республикалық бюджеттен түсетiн трансферттер 274 594 242,4 273 996 329,8 -597 912,6 99,8

01 Ағымдағы нысаналы трансферттер 74 002 048,4 73 404 135,8 -597 912,6 99,2

02 Нысаналы даму трансферттері 26 101 181,0 26 101 181,0 0,0 100,0
03 Субвенциялар 0,0 0,0 0,0 0,0

05 Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы 
мемлекеттiк қызметтеріне берілетін субвенциялар 9 694 463,0 9 694 463,0 0,0 100,0

06 Республикалық бюджеттен қорғанысқа берілетін 
субвенциялар 1 443 610,0 1 443 610,0 0,0 100,0

07
Республикалық бюджеттен қоғамдық тәртіпке, 
қауіпсіздікке, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметіне берілетін субвенциялар

7 735 799,0 7 735 799,0 0,0 100,0

08 Республикалық бюджеттен білім беру 
субвенциялары 94 033 368,0 94 033 368,0 0,0 100,0

09 Республикалық бюджеттен денсаулық сақтауға 
берілетін субвенциялар 3 201 392,0 3 201 392,0 0,0 100,0

10
Республикалық бюджеттен әлеуметтік көмекке 
және әлеуметтік қамсыздандыруға берілетін 
субвенциялар

8 422 930,0 8 422 930,0 0,0 100,0

11
Республикалық бюджеттен тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылыққа берілетін 
субвенциялар

7 040 888,0 7 040 888,0 0,0 100,0

12
Республикалық бюджеттен мәдениетке, спортқа, 
туризмге және ақпараттық кеңістiкке берілетін 
субвенциялар

12 878 208,0 12 878 208,0 0,0 100,0

13
Республикалық бюджеттен отын-энергетика 
кешенiне және жер қойнауын пайдалануға 
берілетін субвенциялар

1 168 160,0 1 168 160,0 0,0 100,0

14

Республикалық бюджеттен ауыл, су, орман, 
балық шаруашылығына, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарға, қоршаған ортаны және 
жануарлар дүниесін қорғауға, жер қатынастарына 
берілетін субвенциялар

12 202 442,0 12 202 442,0 0,0 100,0

15
Республикалық бюджеттен өнеркәсіпке, сәулет, 
қала құрылысы және құрылыс қызметіне 
берілетін субвенциялар

457 280,0 457 280,0 0,0 100,0

16 Республикалық бюджеттен көлік және 
коммуникацияға берілетін субвенциялар 2 708 594,0 2 708 594,0 0,0 100,0

17 Республикалық бюджеттен өзге де шығыстарға 
берілетін субвенциялар 13 503 879,0 13 503 879,0 0,0 100,0

Шығындар 303 308 025,6 300 713 045,1 -2 594 980,5 99,1
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 3 596 736,0 3 592 743,4 -3 992,6 99,9

1
Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын 
орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа 
органдар

2 140 533,1 2 137 393,1 -3 140,0 99,9

110 Облыс мәслихатының аппараты 68 844,9 68 843,9 -1,0 100,0

001 Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 63 668,0 63 667,1 -0,9 100,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 5 176,9 5 176,8 -0,1 100,0
120 Облыс әкімінің аппараты 1 698 475,5 1 695 413,4 -3 062,1 99,8

001 Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету 
жөніндегі қызметтер 1 581 893,7 1 578 852,8 -3 040,9 99,8

007 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 89 815,4 89 815,3 -0,1 100,0

009
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, 
кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін 
сайлауды қамтамасыз ету және өткізу

26 766,4 26 745,3 -21,1 99,9

      Қызылорда облыстық мәслихатының 
2021 жылғы 16 шілдедегі № 31 шешіміне

1-қосымша
013 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының 

қызметін қамтамасыз ету 0,0 0,0 0,0 0,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 125 366,7 125 366,0 -0,7 100,0

075 Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қызметін қамтамасыз ету 125 366,7 125 366,0 -0,7 100,0

282 Облыстың тексеру комиссиясы 247 846,0 247 769,7 -76,3 100,0

001 Облыстың тексеру комиссиясының қызметін 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 245 438,0 245 361,9 -76,1 100,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 2 408,0 2 407,8 -0,2 100,0
2 Қаржылық қызмет 292 588,0 292 482,4 -105,6 100,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 212 929,0 212 825,3 -103,7 100,0

001
Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық 
меншікті басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

121 987,0 121 962,6 -24,4 100,0

009
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, 
жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған 
байланысты дауларды реттеу

942,0 862,8 -79,2 91,6

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 90 000,0 90 000,0 0,0 100,0

718 Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы 79 659,0 79 657,1 -1,9 100,0

001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

79 659,0 79 657,1 -1,9 100,0

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 207 444,5 206 941,2 -503,3 99,8

258 Облыстың экономика және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 207 444,5 206 941,2 -503,3 99,8

001
Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау 
жүйесін қалыптастыру мен дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

171 669,5 171 166,2 -503,3 99,7

061
«Бюджеттік инвестициялар және концессия 
мәселелері бойынша құжаттаманы сараптау 
және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске 
асырылуына бағалау жүргізу»

34 850,0 34 850,0 0,0 100,0

108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларды, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу

925,0 925,0 0,0 100,0

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 956 170,4 955 926,7 -243,7 100,0
263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 0,0 0,0 0,0 0,0

078 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 0,0 0,0 0,0 0,0
269 Облыстың дін істері басқармасы 74 890,6 74 889,7 -0,9 100,0

001
Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

2 253,0 2 253,0 0,0 100,0

005 Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау 72 637,6 72 636,7 -0,9 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 669 308,7 669 308,6 -0,1 100,0

061 Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту 669 308,7 669 308,6 -0,1 100,0
289 Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 148 863,1 148 622,0 -241,1 99,8

001
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

144 840,1 144 751,1 -89,0 99,9

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 4 023,0 3 870,8 -152,2 96,2

730
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету басқармасы

63 108,0 63 106,5 -1,5 100,0

001
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Байқоныр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

63 108,0 63 106,5 -1,5 100,0

02 Қорғаныс 2 218 376,3 2 186 222,4 -32 153,9 98,6
1 Әскери мұқтаждар 98 742,4 98 206,8 -535,6 99,5

296 «Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» 98 742,4 98 206,8 -535,6 99,5

003 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару 
шеңберіндегі іс-шаралар 7 966,3 7 431,1 -535,2 93,3

007 Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық 
ауқымдағы аумақтық қорғанысы 90 776,1 90 775,8 -0,3 100,0

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды 
ұйымдастыру 2 119 633,9 2 088 015,6 -31 618,3 98,5

287
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайдар, азаматтық қорғаныс саласындағы 
уәкілетті органдардың аумақтық органы

82 208,0 82 208,0 0,0 100,0

002
Аумақтық органның және ведомстволық 
бағынысты мемлекеттік мекемелерінің күрделі 
шығыстары

82 208,0 82 208,0 0,0 100,0

296 «Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» 2 037 425,9 2 005 807,6 -31 618,3 98,4

001
Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

64 421,0 64 408,5 -12,5 100,0

005 Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы 
және жұмылдыру 214 380,4 207 251,8 -7 128,6 96,7

014 Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың 
алдын алу және жою 1 361 373,3 1 336 899,4 -24 473,9 98,2

103

Жергілікті атқарушы органның шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

26 880,0 26 880,0 0,0 100,0

106
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 
атқарушы органның төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

124 207,1 124 203,9 -3,2 100,0

121

Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 
атқарушы органның төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

246 164,1 246 164,0 -0,1 100,0

03 Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, 
қылмыстық-атқару қызметі 8 014 797,5 7 913 622,0 -101 175,5 98,7

1 Құқық қорғау қызметi 8 014 797,5 7 913 622,0 -101 175,5 98,7

252 Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 
атқарушы ішкі істер органы 7 900 297,2 7 854 004,8 -46 292,4 99,4

001
Облыс аумағында қоғамдық тәртіптті және 
қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз ету  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

6 351 566,1 6 351 404,2 -161,9 100,0

003 Қоғамдық тәртіпті қорғауға қатысатын 
азаматтарды көтермелеу 0,0 0,0 0,0 0,0

006 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1 518 304,2 1 472 173,7 -46 130,5 97,0

106
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 
атқарушы органның төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

30 426,9 30 426,9 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 114 500,3 59 617,2 -54 883,1 52,1

053 Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін 
салу 114 500,3 59 617,2 -54 883,1 52,1

04 Бiлiм беру 59 796 272,3 58 471 274,1 -1 324 998,2 97,8
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

011 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту объектілерін 
салу және реконструкциялау 313 435,3 313 435,0 -0,3 100,0

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
беру 10 572 958,1 9 459 848,3 -1 113 109,8 89,5

261 Облыстың білім басқармасы 2 543 916,6 2 543 881,2 -35,4 100,0

003 Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары 
бойынша жалпы білім беру 1 264 899,4 1 264 885,9 -13,5 100,0

006 Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру 1 279 017,2 1 278 995,3 -21,9 100,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 4 170 208,1 4 168 044,2 -2 163,9 99,9

006 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша 
қосымша білім беру 3 734 416,1 3 732 252,5 -2 163,6 99,9

007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында 
спорттағы дарынды балаларға жалпы бiлiм беру 435 792,0 435 791,7 -0,3 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 3 858 833,4 2 747 922,9 -1 110 910,5 71,2

012 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім 
беру объектілерін салу және реконструкциялау 2 956 172,7 1 849 722,8 -1 106 449,9 62,6

069 Қосымша білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау 902 660,7 898 200,1 -4 460,6 99,5

4 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру 8 688 877,0 8 688 876,9 -0,1 100,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 567 137,1 567 137,0 -0,1 100,0

043 Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 
білім беру ұйымдарында мамандар даярлау 567 137,1 567 137,0 -0,1 100,0

261 Облыстың білім басқармасы 8 121 739,9 8 121 739,9 0,0 100,0

025 Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау 8 121 739,9 8 121 739,9 0,0 100,0

5 Мамандарды қайта даярлау және біліктіліктерін 
арттыру 3 082 236,9 3 082 236,7 -0,2 100,0

120 Облыс әкімінің аппараты 24 227,0 24 226,9 -0,1 100,0

019 Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту 24 227,0 24 226,9 -0,1 100,0

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 82 840,2 82 840,1 -0,1 100,0

003 Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды 
қайта даярлау 82 840,2 82 840,1 -0,1 100,0

261 Облыстың білім басқармасы 2 975 169,7 2 975 169,6 -0,1 100,0

052

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде кадрлардың біліктілігін арттыру, 
даярлау және қайта даярлау

2 975 169,7 2 975 169,6 -0,1 100,0

6 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін бiлiм 
беру 191 748,0 188 778,0 -2 970,0 98,5

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 69 314,0 69 313,9 -0,1 100,0

057
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 
бар мамандар даярлау және білім алушыларға 
әлеуметтік қолдау көрсету

69 314,0 69 313,9 -0,1 100,0

261 Облыстың білім басқармасы 122 434,0 119 464,2 -2 969,8 97,6

057
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 
бар мамандар даярлау және білім алушыларға 
әлеуметтік қолдау көрсету

122 434,0 119 464,2 -2 969,8 97,6

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 36 947 017,0 36 738 099,1 -208 917,9 99,4
261 Облыстың білім басқармасы 36 947 017,0 36 738 099,1 -208 917,9 99,4

001
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

176 849,7 176 374,3 -475,4 99,7

004 Облыстық мемлекеттік  білім беру мекемелерінде 
білім беру жүйесін ақпараттандыру 11 291,5 11 281,5 -10,0 99,9

005
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер 
үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді 
сатып алу және жеткізу

25 347,0 25 061,9 -285,1 98,9

007
Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, 
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар 
өткізу

373 934,2 373 872,8 -61,4 100,0

012
Дамуында проблемалары бар балалар мен 
жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік 
бейімдеу

367 876,2 367 694,5 -181,7 100,0

019
Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне 
жұмыстағы жоғары көрсеткіштері үшін гранттар 
беру

17 091,0 17 091,0 0,0 100,0

029 Әдістемелік жұмыс 116 632,2 116 629,1 -3,1 100,0

067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

2 917 603,9 2 790 359,9 -127 244,0 95,6

107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

4 013,5 4 013,5 0,0 100,0

109
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен 
ағымды іс-шаралар өткізу

3 271 148,1 3 190 490,9 -80 657,2 97,5

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 29 665 229,7 29 665 229,7 0,0 100,0

05 Денсаулық сақтау 16 818 200,4 16 631 752,3 -186 448,1 98,9
2 Халықтың денсаулығын қорғау 11 935 171,6 11 754 696,6 -180 475,0 98,5

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 353 425,9 1 342 857,8 -10 568,1 99,2

006 Ана мен баланы қорғау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер 217 794,8 217 794,8 0,0 100,0

007 Салауатты өмір салтын насихаттау 199 885,0 199 880,3 -4,7 100,0

041
Облыстардың жергілікті өкілдік органдарының 
шешімі бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемімен қосымша 
қамтамасыз ету

777 956,1 767 393,2 -10 562,9 98,6

042
Медициналық ұйымның сот шешімі негізінде 
жүзеге асырылатын жыныстық құмарлықты 
төмендетуге арналған іс-шараларды жүргізу

0,0 0,0 0,0 0,0

050
Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған 
санитариялық көлік және сервистік қызмет 
көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдар  
бойынша лизинг төлемдерін өтеу

157 790,0 157 789,5 -0,5 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 10 581 745,7 10 411 838,8 -169 906,9 98,4

038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және 
реконструкциялау 10 581 745,7 10 411 838,8 -169 906,9 98,4

3 Мамандандырылған медициналық көмек 1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

027
Халыққа иммундық профилактика жүргізу 
үшін вакциналарды және басқа медициналық 
иммундық биологиялық препараттарды 
орталықтандырылған сатып алу және сақтау

1 715 903,0 1 711 857,5 -4 045,5 99,8

4 Емханалар 267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0

039

Республикалық бюджет қаражаты 
есебінен көрсетілетін көмекті қоспағанда 
ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық қызметтерді және 
медициналық қызметтерді көрсетуі және Сall-
орталықтардың қызмет көрсетуі

267 107,0 267 105,7 -1,3 100,0

5 Медициналық көмектiң басқа түрлерi 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0

029 Облыстық арнайы медициналық жабдықтау 
базалары 46 584,4 46 577,1 -7,3 100,0

9 Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер 2 853 434,4 2 851 515,4 -1 919,0 99,9

253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 2 853 434,4 2 851 515,4 -1 919,0 99,9

001
Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау 
саласындағы  мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

181 582,1 181 117,3 -464,8 99,7

008
Қазақстан Республикасында ЖИТС 
профилактикасы және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру

158 871,0 158 871,0 0,0 100,0

016
Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу 
үшін тегін және жеңілдетілген жол жүрумен 
қамтамасыз ету

37 317,0 37 198,4 -118,6 99,7

018 Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық 
талдамалық қызметтер 26 099,0 26 099,0 0,0 100,0

023 Медициналық және фармацевтикалық 
қызметкерлерді әлеуметтік қолдау 54 251,0 54 218,2 -32,8 99,9

033 Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының 
күрделі шығыстары 1 180 967,4 1 179 665,8 -1 301,6 99,9

106
Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы 
төтенше жағдайларды жою үшін жергілікті 
атқарушы органның төтенше резерві есебінен 
іс-шаралар өткізу

104 020,0 104 019,0 -1,0 100,0

107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен іс-
шаралар өткізу

210 485,7 210 485,6 -0,1 100,0

109
Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен 
ағымды іс-шаралар өткізу

898 636,7 898 636,7 0,0 100,0

115
Жергілікті атқарушы органы резервінің 
қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

1 204,5 1 204,4 -0,1 100,0

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 18 550 793,4 18 382 074,8 -168 718,6 99,1

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 2 638 504,9 2 638 493,8 -11,1 100,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 2 364 616,9 2 364 609,5 -7,4 100,0

002

Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік 
қызмет көрсету орталықтарында қарттар мен 
мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету

365 133,0 365 130,7 -2,3 100,0

013

Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік 
мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталықтарында, 
әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық аурулармен ауыратын 
мүгедектер үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету

1 077 590,1 1 077 585,9 -4,2 100,0

014
Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, 
оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету

466 057,8 466 057,2 -0,6 100,0

015

Балалар психоневрологиялық медициналық-
әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, 
әлеуметтік қызмет көрсету орталықтарында 
психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек 
балалар үшін арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету

455 836,0 455 835,8 -0,2 100,0

261 Облыстың білім басқармасы 273 888,0 273 884,3 -3,7 100,0

015 Жетiм балаларды, ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балаларды әлеуметтік қамсыздандыру 200 752,0 200 750,6 -1,4 100,0

037 Әлеуметтік сауықтандыру 73 136,0 73 133,7 -2,3 100,0
2 Әлеуметтiк көмек 1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

003 Мүгедектерге әлеуметтік қолдау 1 242 474,8 1 073 891,9 -168 582,9 86,4

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге де қызметтер 14 669 813,7 14 669 689,1 -124,6 100,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 14 549 977,1 14 549 936,6 -40,5 100,0

001

Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды 
қамтамасыз ету  және халық үшін әлеуметтік 
бағдарламаларды іске асыру саласында 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

124 813,0 124 812,6 -0,4 100,0

018 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысты орналастыру 125 189,3 125 189,2 -0,1 100,0

019

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде еңбек нарығын дамытуға 
бағытталған, ағымдағы іс-шараларды іске асыру

2 814,0 2 814,0 0,0 100,0

046
Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту

1 468,0 1 428,0 -40,0 97,3

053
Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу 
процессорларын ауыстыру және келтіру бойынша 
қызмет көрсету

118 818,0 118 818,0 0,0 100,0

067
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары

47 432,8 47 432,8 0,0 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 14 129 442,0 14 129 442,0 0,0 100,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 48 525,1 48 522,5 -2,6 100,0

077

«Қазақстан Республикасында мүгедектердің 
құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру 
сапасын жақсарту жөніндегі 2012 - 2018 
жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске 
асыру»

48 525,1 48 522,5 -2,6 100,0

295 Облыстың еңбек саласындағы бақылау 
басқармасы 71 311,5 71 230,0 -81,5 99,9

001
Жергілікті деңгейде еңбек қатынастарын реттеу 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
бойынша қызметтер

71 311,5 71 230,0 -81,5 99,9

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 22 254 648,2 22 061 363,8 -193 284,4 99,1
1 Тұрғын үй шаруашылығы 6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

014

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй 
қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

6 145 603,6 6 145 603,6 0,0 100,0

2 Коммуналдық шаруашылық 16 109 044,6 15 915 760,2 -193 284,4 98,8

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 16 108 906,1 15 915 621,8 -193 284,3 98,8

001
Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

202 182,2 186 432,3 -15 749,9 92,2

010
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне сумен жабдықтау және су бұру 
жүйелерін дамытуға берілетін нысаналы даму 
трансферттері

391 558,0 391 558,0 0,0 100,0

030
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне елді мекендерді сумен жабдықтау 
және су бұру жүйелерін дамытуға берілетін 
нысаналы даму трансферттері

1 735 956,8 1 735 956,8 0,0 100,0

032

Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi 
болып табылатын сумен жабдықтаудың аса 
маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен 
ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын 
субсидиялау

3 273 927,0 3 273 927,0 0,0 100,0

038 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 2 784 249,7 2 644 385,6 -139 864,1 95,0

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 1 911 010,1 1 873 339,9 -37 670,2 98,0

108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың 
техникалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың 
конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе 
түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын 
жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобаларды, оның ішінде концессиялық 
жобаларды консультациялық сүйемелдеу

115 321,5 115 321,5 0,0 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 3 796 905,4 3 796 905,4 0,0 100,0

114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 1 887 250,8 1 887 250,8 0,0 100,0

115
Жергілікті атқарушы органы резервінің 
қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

10 544,6 10 544,5 -0,1 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 138,5 138,4 -0,1 99,9

030 Коммуналдық шаруашылықты дамыту 138,5 138,4 -0,1 99,9

08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңістiк 10 472 242,6 10 398 122,2 -74 120,4 99,3

1 Мәдениет саласындағы қызмет 2 639 752,1 2 622 272,1 -17 480,0 99,3

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 1 738 883,2 1 738 882,1 -1,1 100,0

005 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 140 184,0 140 184,0 0,0 100,0

007 Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған 
қолжетімділікті қамтамасыз ету 745 154,2 745 153,1 -1,1 100,0

008 Театр және музыка өнерін қолдау 853 545,0 853 545,0 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 900 868,9 883 390,0 -17 478,9 98,1

027 Мәдениет объектілерін дамыту 900 868,9 883 390,0 -17 478,9 98,1
2 Спорт 4 535 494,4 4 479 335,1 -56 159,3 98,8

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 3 811 380,8 3 807 719,4 -3 661,4 99,9

001
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласында мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

324 139,9 324 137,8 -2,1 100,0
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Құжат

3-бет

002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу 60 704,2 60 703,9 -0,3 100,0

003
Әр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың 
құрама командаларының  мүшелерін дайындау 
және республикалық және халықаралық спорт 
жарыстарына қатысуы

3 199 439,0 3 199 439,0 0,0 100,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 119 819,1 116 160,1 -3 659,0 96,9

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 106 597,6 106 597,5 -0,1 100,0

114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 681,0 681,0 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 724 113,6 671 615,6 -52 498,0 92,8

024 «Cпорт объектілерін дамыту» 724 113,6 671 615,6 -52 498,0 92,8
3 Ақпараттық кеңiстiк 1 966 549,6 1 966 296,6 -253,0 100,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 787 500,1 787 488,9 -11,2 100,0

007 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу 
жөніндегі қызметтер 726 046,0 726 038,8 -7,2 100,0

010 Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының 
басқа да тілдерін дамыту 61 454,1 61 450,1 -4,0 100,0

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 569 624,8 569 607,7 -17,1 100,0

009 Облыстық кiтапханалардың жұмыс iстеуiн 
қамтамасыз ету 250 313,0 250 307,3 -5,7 100,0

010 Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету 319 311,8 319 300,4 -11,4 100,0
743 Облыстық цифрлық технологиялар басқармасы 609 424,7 609 200,0 -224,7 100,0

001
Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, 
мемлекеттік қызметтер көрсету, жобалық 
басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

230 590,4 230 572,1 -18,3 100,0

008
«Ақпараттық технологиялар орталығы» 
мемлекеттік мекемесінің қызметін қамтамасыз 
ету

378 834,3 378 627,9 -206,4 99,9

4 Туризм 0,0 0,0 0,0 0,0
289 Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 0,0 0,0 0,0 0,0

010 Туристік қызметті реттеу 0,0 0,0 0,0 0,0

9
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық 
кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де 
қызметтер

1 330 446,5 1 330 218,5 -228,0 100,0

263 Облыстың ішкі саясат басқармасы 373 943,2 373 721,0 -222,2 99,9

001 Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер 209 511,0 209 440,6 -70,4 100,0

003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 131 871,1 131 721,3 -149,8 99,9

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 5 560,0 5 557,9 -2,1 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 22 313,0 22 313,0 0,0 100,0

115
Жергілікті атқарушы органы резервінің 
қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

4 688,1 4 688,1 0,0 100,0

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 956 503,3 956 497,5 -5,8 100,0

001
Жергiлiктi деңгейде мәдениет және архив ісін 
басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер

75 012,2 75 007,1 -5,1 100,0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік 
мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары 200 197,5 200 196,8 -0,7 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 681 293,6 681 293,6 0,0 100,0

283 Облыстың жастар саясаты мәселелерi бойынша 
басқармасы 0,0 0,0 0,0 0,0

001 Жергілікті деңгейде жастар саясатын іске асыру 
жөніндегі қызметтер 0,0 0,0 0,0 0,0

005 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске 
асыру 0,0 0,0 0,0 0,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 0,0 0,0 0,0 0,0

09 Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын 
пайдалану 5 416 299,4 5 156 283,6 -260 015,8 95,2

1 Отын және энергетика 1 161 846,0 1 148 184,1 -13 661,9 98,8

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 1 161 846,0 1 148 184,1 -13 661,9 98,8

007 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1 130 050,0 1 116 388,8 -13 661,2 98,8

081
Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен 
жабдықтау үшін жерасты суларына іздестіру-
барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу

31 796,0 31 795,3 -0,7 100,0

9 Отын-энергетика кешені және жер қойнауын 
пайдалану саласындағы өзге де қызметтер 4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

071 «Газ тасымалдау жүйесін дамыту» 4 254 453,4 4 008 099,4 -246 354,0 94,2

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

17 481 709,7 17 447 887,1 -33 822,6 99,8

1 Ауыл шаруашылығы 14 125 130,1 14 092 005,9 -33 124,2 99,8
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 12 740 332,4 12 707 222,5 -33 109,9 99,7

001
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

148 149,4 147 668,7 -480,7 99,7

002 Тұқым шаруашылығын қолдау 239 906,0 239 905,1 -0,9 100,0
006 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау 136 973,8 136 973,8 0,0 100,0

008

Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен 
жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды 
организмдерге, карантинді объектілерге қарсы 
өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, 
биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын 
субсидиялау

706 558,2 706 558,2 0,0 100,0

014
Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге 
су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің 
құнын субсидиялау

455 565,0 455 563,8 -1,2 100,0

018 Пестицидтерді (улы химикаттарды) 
залалсыздандыру 2 177,0 0,0 -2 177,0 0,0

019 Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу 
жөніндегі қызметтер 48 077,0 48 077,0 0,0 100,0

029
Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды 
организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс- 
шаралар

146 747,5 146 747,5 0,0 100,0

045
«Тұқымдық және көшет отырғызылатын 
материалдың сорттық және себу сапаларын 
анықтау»

10 510,1 10 510,1 0,0 100,0

046
«Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен 
жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік 
және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін 
мемлекеттік есепке алуға және тіркеу»

3 980,6 3 980,6 0,0 100,0

047 «Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) 
құнын субсидиялау» 2 241 011,0 2 241 010,6 -0,4 100,0

050
Инвестициялар салынған жағдайда 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген 
шығыстардың бөліктерін өтеу

3 584 985,0 3 584 957,8 -27,2 100,0

051
Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің 
қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру 
шеңберінде субсидиялау

0,0 0,0 0,0 0,0

053
Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін 
және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау

3 396 794,0 3 366 371,6 -30 422,4 99,1

054
Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
дайындаушы ұйымдарға есептелген қосылған 
құн салығы шегінде бюджетке төленген 
қосылған құн салығының сомасын субсидиялау

0,0 0,0 0,0 0,0

056
Ауыл шаруашылығы малын, техниканы 
және технологиялық жабдықты сатып алуға 
кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау

1 417 107,0 1 417 107,0 0,0 100,0

059
Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге 
арналған шығындарын субсидиялау

19 325,0 19 325,0 0,0 100,0

060

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

61 557,8 61 557,8 -0,1 100,0

061

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде микроқаржы ұйымдарының 
операциялық шығындарын субсидиялау

28 000,0 28 000,0 0,0 100,0

107
Жергілікті атқарушы органның шұғыл 
шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу

92 908,0 92 908,0 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0

020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 1 000,0 1 000,0 0,0 100,0
719 Облыстың ветеринария басқармасы 1 383 797,7 1 383 783,4 -14,3 100,0

001
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

92 180,0 92 169,3 -10,7 100,0

003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 3 507,0 3 506,9 -0,1 100,0

008
Мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) 
салуды, реконструкциялауды ұйымдастыру және 
оларды күтіп-ұстауды қамтамасыз ету

0,0 0,0 0,0 0,0

009 Ауру жануарларды санитариялық союды 
ұйымдастыру 1 052,6 1 052,6 0,0 100,0

010 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және 
жоюды ұйымдастыру 46 791,6 46 791,5 -0,1 100,0

011

Жануарлардың саулығы мен адамның денсау-
лы ғына қауіп төндіретін, алып қоймай залал-
сыз дандырылған (зарарсыздандырылған) және 
қайта өңделген жануарлардың, жануарлардан 
алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне 
өтеу

1 820,0 1 819,0 -1,0 99,9

012
Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профилактикасы мен диагностикасы бойынша 
ветеринариялық іс-шаралар жүргізу

68 073,0 68 072,6 -0,4 100,0

013 Ауыл шаруашылығы жануарларын 
сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу 15 891,3 15 891,2 -0,1 100,0

014 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 974 225,6 974 225,1 -0,5 100,0

028 Уақытша сақтау пунктына ветеринариялық 
препараттарды тасымалдау бойынша қызметтер 2 018,0 2 016,8 -1,2 99,9

030

Жануарлардың энзоотиялық ауруларының 
профи лактикасы мен диагностикасына арналған 
вете ринариялық препараттарды, олардың 
профилактикасы мен диагностикасы жөніндегі 
қызметтерді орталықтандырып сатып алу, 
оларды сақтауды және аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 
органдарына тасымалдауды (жеткізуді) 
ұйымдастыру

176 268,6 176 268,5 -0,1 100,0

031

Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлен-
діруді жүргізу үшін ветеринариялық мақсаттағы 
бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған 
ветеринариялық паспортты орталықтандырып 
сатып алу және оларды аудандардың (облыстық 
маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 
органдарына тасымалдау (жеткізу)

1 970,0 1 970,0 0,0 100,0

2 Су шаруашылығы 48 121,9 48 121,6 -0,3 100,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 48 121,9 48 121,6 -0,3 100,0

002 Су қорғау аймақтары мен су объектiлерi 
белдеулерiн белгiлеу 4 319,3 4 319,3 0,0 100,0

003 Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы 
құрылыстарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 28 376,6 28 376,5 -0,1 100,0

004
Ерекше авариялы су шаруашылығы 
құрылыстары мен гидромелиорациялық 
жүйелердi қалпына келтiру

15 426,0 15 425,9 -0,1 100,0

3 Орман шаруашылығы 1 216 497,4 1 216 484,4 -13,0 100,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 1 216 497,4 1 216 484,4 -13,0 100,0

005 Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және 
орман өсiру 1 215 146,0 1 215 133,0 -13,0 100,0

006 Жануарлар дүниесін қорғау 1 351,4 1 351,4 0,0 100,0
4 Балық шаруашылығы 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

034 Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау 4 200,0 4 200,0 0,0 100,0

5 Қоршаған ортаны қорғау 827 483,6 827 359,4 -124,2 100,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 827 483,6 827 359,4 -124,2 100,0

001
Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

101 808,0 101 686,8 -121,2 99,9

008 Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар 565 426,4 565 423,5 -2,9 100,0
013 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 6 089,9 6 089,9 0,0 100,0

108

Бюджеттік инвестициялық жобалардың тех-
никалық-экономикалық негіздемелерін және 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,  
оның ішінде концессиялық жобалардың кон-
курстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, 
сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

26 652,5 26 652,5 0,0 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 17 307,8 17 307,8 0,0 100,0

114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 110 199,0 110 199,0 0,0 100,0

6 Жер қатынастары 118 245,7 118 244,7 -1,0 100,0
251 Облыстың жер қатынастары басқармасы 49 042,0 49 041,6 -0,4 100,0

001
Облыс аумағында жер қатынастарын реттеу 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

49 042,0 49 041,6 -0,4 100,0

725 Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын 
бақылау басқармасы 69 203,7 69 203,1 -0,6 100,0

001
Жергілікті деңгейде жердiң пайдаланылуы мен 
қорғалуын бақылау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

69 203,7 69 203,1 -0,6 100,0

9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да қызметтер

1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

035 «Азық-түлік тауарларының өңірлік 
тұрақтандыру қорларын қалыптастыру» 1 142 031,0 1 141 471,0 -560,0 100,0

11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс 
қызметі 5 928 957,7 5 925 756,3 -3 201,4 99,9

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 5 928 957,7 5 925 756,3 -3 201,4 99,9

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 846 410,4 5 843 209,5 -3 200,9 99,9

001
Жергілікті деңгейде құрлыс, сәулет және қала 
құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер

124 681,6 121 480,7 -3 200,9 97,4

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 170 942,5 170 942,5 0,0 100,0

114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 5 550 786,3 5 550 786,3 0,0 100,0

724 Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы 82 547,3 82 546,7 -0,6 100,0

001
Жергілікті деңгейде мемлекеттік сәулет-
құрылыс бақылау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

82 547,3 82 546,7 -0,6 100,0

12 Көлiк және коммуникация 17 632 471,9 17 526 529,6 -105 942,3 99,4
1 Автомобиль көлiгi 5 384 679,4 5 278 740,7 -105 938,7 98,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 5 384 679,4 5 278 740,7 -105 938,7 98,0

002 Көлік инфрақұрылымын дамыту 1 635 444,0 1 532 502,5 -102 941,5 93,7

003 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету 192 715,8 192 715,7 -0,1 100,0

025
Облыстық автомобиль жолдарын және  елді 
мекендердің көшелерін күрделі және орташа 
жөндеу

1 637 834,6 1 636 501,7 -1 332,9 99,9

028 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын 
іске асыру 1 918 685,0 1 917 020,8 -1 664,2 99,9

4 Әуе көлiгi 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

051 Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы 5 000,0 5 000,0 0,0 100,0

9 Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге 
де қызметтер 12 242 792,5 12 242 788,9 -3,6 100,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 12 242 792,5 12 242 788,9 -3,6 100,0

001
Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер

74 274,8 74 272,1 -2,7 100,0

005
Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық 
(қалааралық) қатынастар бойынша жолаушылар 
тасымалын демеуқаржыландыру

114 795,0 114 794,1 -0,9 100,0

113 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
ағымдағы  трансферттер 10 269 778,6 10 269 778,6 0,0 100,0

114 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы 
даму трансферттері 1 783 944,1 1 783 944,1 0,0 100,0

13 Басқалар 6 725 202,9 6 618 144,7 -107 058,2 98,4

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 
қорғау 3 026 484,2 2 967 830,4 -58 653,8 98,1

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 887 575,6 887 575,6 0,0 100,0

024
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды 
дамыту

15 804,0 15 804,0 0,0 100,0

052

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) 
бюджеттеріне «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық 
инфрақұрылымды дамытуға берiлетiн нысаналы 
даму трансферттерi

871 771,6 871 771,6 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 63 833,6 5 179,8 -58 653,8 8,1

051
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды 
дамыту

63 833,6 5 179,8 -58 653,8 8,1

289 Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 2 075 075,0 2 075 075,0 0,0 100,0

005
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау

110 500,0 110 500,0 0,0 100,0

006
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық 
мөлшерлемелерді субсидиялау

1 339 411,0 1 339 411,0 0,0 100,0

008 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 0,0 0,0 0,0 0,0

015
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде шағын және орта бизнеске 
кредиттерді ішінара кепілдендіру

535 264,0 535 264,0 0,0 100,0

027

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде микрокредиттерді ішінара 
кепілдендіру

18 900,0 18 900,0 0,0 100,0

082

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру 
үшін жас кәсіпкерлерге  мемлекеттік гранттар 
беру

71 000,0 71 000,0 0,0 100,0

9 Басқалар 3 698 718,7 3 650 314,3 -48 404,4 98,7
253 Облыстың денсаулық сақтау басқармасы 739 958,0 739 958,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 739 958,0 739 958,0 0,0 100,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 242 949,0 242 949,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 242 949,0 242 949,0 0,0 100,0

256 Облыстың жұмыспен қамтуды үйлестіру және 
әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 126 834,0 126 834,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 126 834,0 126 834,0 0,0 100,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 47 403,9 0,0 -47 403,9 0,0

012 Облыстық жергілікті атқарушы органының 
резервi 47 403,9 0,0 -47 403,9 0,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы 0,0 0,0 0,0 0,0

003

Жергілікті бюджеттік инвестициялық 
жобалардың техникалық-экономикалық 
негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік жобалардың,  оның ішінде 
концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, 
сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды 
консультациялық сүйемелдеу

0,0 0,0 0,0 0,0

261 Облыстың білім басқармасы 1 116 979,0 1 116 979,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 1 116 979,0 1 116 979,0 0,0 100,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 37 635,0 37 635,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 37 635,0 37 635,0 0,0 100,0

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 53 793,0 53 793,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 53 793,0 53 793,0 0,0 100,0

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 909 093,5 908 093,6 -999,9 99,9

037
Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
инженерлік инфрақұрылымды дамыту

101 455,5 100 455,6 -999,9 99,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 807 638,0 807 638,0 0,0 100,0

280 Облыстың индустриалдық-инновациялық  даму 
басқармасы 85 086,0 85 085,5 -0,5 100,0

001
Жергілікті деңгейде индустриялық-
инновациялық  қызметті дамыту саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі 
қызметтер

85 086,0 85 085,5 -0,5 100,0

285 Облыстың дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 141 247,0 141 247,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 141 247,0 141 247,0 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 116 209,0 116 209,0 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 116 209,0 116 209,0 0,0 100,0

743 Облыстық цифрлық технологиялар басқармасы 81 531,3 81 531,3 0,0 100,0

096 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар 
бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау 81 531,3 81 531,3 0,0 100,0

14 Борышқа  қызмет көрсету 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9
1 Борышқа қызмет көрсету 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9

257 Облыстың қаржы басқармасы 53 437,1 53 388,7 -48,4 99,9

004 Жергілікті атқарушы органдардың борышына 
қызмет көрсету 44 742,1 44 741,3 -0,8 100,0

016
Жергілікті атқарушы органдардың 
республикалық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу 
бойынша борышына қызмет көрсету

8 695,0 8 647,4 -47,6 99,5

15 Трансферттер 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0
1 Трансферттер 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 108 347 880,2 108 347 880,2 0,0 100,0
007 Субвенциялар 96 639 278,0 96 639 278,0 0,0 100,0

011 Нысаналы пайдаланылмаған (толық 
пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 458 380,7 458 380,7 0,0 100,0

017 Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған 
нысаналы трансферттерді қайтару 999,9 999,9 0,0 100,0

024
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған 
бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған 
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

7 510 049,0 7 510 049,0 0,0 100,0

026
Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары 
тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге 
өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

2 701 887,0 2 701 887,0 0,0 100,0

029

Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астана бюджеттеріне әкiмшiлiк-
аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық және 
әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi 
мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи 
және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар 
туындаған жағдайда, жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар 
жүргізуге  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер

255 000,0 255 000,0 0,0 100,0

053

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару

782 285,6 782 285,6 0,0 100,0

Таза бюджеттік кредит беру 27 998 956,7 27 137 867,3 -861 089,4
Бюджеттік кредиттер 32 459 294,4 31 598 204,5 -861 089,9 97,3

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк 
қамсыздандыру 14 911 529,2 14 050 439,3 -861 089,9 94,2

9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз 
ету салаларындағы өзге де қызметтер 14 911 529,2 14 050 439,3 -861 089,9 94,2

261 Облыстың білім басқармасы 2 398 382,2 2 398 382,2 0,0 100,0

088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге 
кредит беру

2 398 382,2 2 398 382,2 0,0 100,0

268 Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары басқармасы 3 015 046,5 2 944 377,0 -70 669,5 97,7

088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге 
кредит беру

3 015 046,5 2 944 377,0 -70 669,5 97,7

273 Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы 153 080,8 153 080,8 0,0 100,0

088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге 
кредит беру

153 080,8 153 080,8 0,0 100,0

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 4 259 155,2 4 090 181,6 -168 973,6 96,0

088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге 
кредит беру

4 259 155,2 4 090 181,6 -168 973,6 96,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 5 085 864,5 4 464 417,7 -621 446,8 87,8

088
Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге 
кредит беру

5 085 864,5 4 464 417,7 -621 446,8 87,8

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 11 915 189,2 11 915 189,2 0,0 100,0
1 Тұрғын үй шаруашылығы 11 915 189,2 11 915 189,2 0,0 100,0

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 3 452 653,0 3 452 653,0 0,0 100,0

046
Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне жылу, сумен 
жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру

0,0 0,0 0,0 0,0

048 Жылу, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкция және құрылыс үшін кредит беру 1 396 286,0 1 396 286,0 0,0 100,0

087
Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне кондоминиум 
объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу 
жүргізуге кредит беру

2 056 367,0 2 056 367,0 0,0 100,0

288 Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 8 462 536,2 8 462 536,2 0,0 100,0

009
«Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға 
және салуға кредит беру»

8 462 536,2 8 462 536,2 0,0 100,0

10
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер 
қатынастары

5 354 076,0 5 354 076,0 0,0 100,0

1 Ауыл шаруашылығы 3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0
255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0

037

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу 
үшін бюджеттік кредиттер беру

3 103 376,0 3 103 376,0 0,0 100,0

9
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, 
қоршаған ортаны қорғау және жер қатынастары 
саласындағы басқа да қызметтер

2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

255 Облыстың ауыл шаруашылығы басқармасы 0,0 0,0 0,0 0,0

025
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға 
берілетін бюджеттік кредиттер

0,0 0,0 0,0 0,0

258 Облыстың экономика және бюджеттік 
жоспарлау басқармасы 2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

007
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін жергілікті атқарушы органдарға 
берілетін бюджеттік кредиттер

2 250 700,0 2 250 700,0 0,0 100,0

13 Басқалар 278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті 
қорғау 278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

289 Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

069
Облыстық орталықтарда, моноқалаларда 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит 
беру

278 500,0 278 500,0 0,0 100,0

5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 460 337,7 4 460 337,2 -0,5 100,0
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 4 460 337,7 4 460 337,2 -0,5 100,0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу 4 458 849,7 4 458 849,2 -0,5 100,0

03
Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) жергілікті  атқарушы органдарына 
облыстық бюджеттен берілген бюджеттік 
кредиттерді өтеу

3 247 624,0 3 247 623,6 -0,4 100,0

06
«Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті 
бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді 
өтеу»

1 211 225,7 1 211 225,7 0,0 100,0

2 Бюджеттік кредиттердің сомаларын қайтару 1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

04
Облыстық бюджеттен берілген пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерді аудандық (облыстық 
маңызы бар қалалардың) бюджеттерінен қайтару

1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

Қаржылық активтермен болатын операциялар 
бойынша сальдо 2 955 715,6 2 901 195,3 -54 520,4

Қаржылық активтерді сатып алу 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0
13 Басқалар 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0

9 Басқалар 2 955 715,6 2 955 715,0 -0,6 100,0

254 Облыстың табиғи ресурстар және табиғат 
пайдалануды реттеу басқармасы 58 433,0 58 433,0 0,0 100,0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 58 433,0 58 433,0 0,0 100,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 1 467 425,6 1 467 425,0 -0,6 100,0

005 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 1 467 425,6 1 467 425,0 -0,6 100,0

279 Облыстың Энергетика және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық басқармасы 941 857,0 941 857,0 0,0 100,0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру және (немесе) ұлғайту 941 857,0 941 857,0 0,0 100,0

289 Облыстың кәсіпкерлік және туризм басқармасы 488 000,0 488 000,0 0,0 100,0

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту 488 000,0 488 000,0 0,0 100,0

6 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

01 Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін 
түсімдер 0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

1 Қаржы активтерін ел  ішінде  сатудан түсетін 
түсімдер 0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

02
Коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың 
қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын сатудан 
түсетін түсімдер

0,0 54 519,8 54 519,8 0,0

Бюджеттің тапшылығы (профициті) -38 636 891,4 -34 406 377,9 4 230 513,5
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру 
(профицитті пайдалану) 38 636 891,4 34 406 377,9 -4 230 513,5

7 Қарыздар түсімі 41 549 081,5 39 907 635,0 -1 641 446,5 96,0
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 41 549 081,5 39 907 635,0 -1 641 446,5 96,0

1 Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар 32 896 304,5 31 254 858,0 -1 641 446,5 95,0

10

Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 
органдарының мемлекеттік және үкіметтік 
бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 
тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi 
нарықта айналысқа жiберу үшiн шығаратын 
мемлекеттiк бағалы қағаздары шығарылымынан 
түсетін түсімдер

6 226 304,5 4 584 858,0 -1 641 446,5 73,6

12

Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде 
шараларды қаржыландыру үшін облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың 
жергілікті атқарушы органдары ішкі нарықта 
айналысқа шығаратын мемлекеттік бағалы 
қағаздарды шығарудан түсетін түсімдер

26 670 000,0 26 670 000,0 0,0 100,0

2 Қарыз алу келісім-шарттары 8 652 777,0 8 652 777,0 0,0 100,0

02
Облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, 
астананың жергілікті атқарушы органы алатын 
қарыздар

8 652 777,0 8 652 777,0 0,0 100,0

16 Қарыздарды өтеу 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0
1 Қарыздарды өтеу 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0

257 Облыстың қаржы басқармасы 4 210 087,1 4 210 086,1 -1,0 100,0
008 Жергілікті атқарушы органның борышын өтеу 2 115 848,0 2 115 848,0 0,0 100,0

015 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған 
бюджет алдындағы борышын өтеу 2 092 751,1 2 092 750,1 -1,0 100,0

018
Республикалық бюджеттен бөлінген 
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді 
қайтару

1 488,0 1 488,0 0,0 100,0

Бюджет қаражаттарының қолданылатын 
қалдықтары 1 297 897,0 -1 291 171,0 -2 589 068,0

Анықтамалық: 
Бюджет қаражаттарының қалдықтары 0,0

Қаржы жылының басындағы бюджет 
қаражаттарының қалдықтары 1 895 809,6 1 895 809,6

Есепті кезең соңындағы бюджет 
қаражаттарының қалдықтары 3 186 980,6 3 186 980,6

5-бет

1. Түсімдер

2020 жылы түзетілген облыстық бюджеттің кірістер болжамы (қарыздардың түсімі 
мен несиені өтеуді есепке алғанда) барлығы 341635225,7 мың теңге, 340768221,7 мың 
теңгеге немесе 99,7% орындалды, 867004 мың теңге болжамнан артық түсті.

2020 жылғы бюджеттің атқарылуы барысында облыстық бюджеттің өз кірістерінің 
нақтыланған болжамы 16541955,3 мың теңге 17859791,1 мың теңгеге немесе 108% 
орындалып, 1317835,8 мың теңге артық түсті. Оның ішінде салықтық түсімдердің 
жоспары 12081528 мың теңге 12986623,9 мың теңгеге немесе 107,5% (артық түскені 
905095,9 мың теңге), салықтық емес түсімдердің болжамы 4428183,9 мың теңге, 
4840243,5 мың теңгеге немесе 109,3% орындалды (артық түскені 412059,6 мың теңге), 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер жоспары 32243,4 мың теңге, түскені 32923,8 
мың теңге немесе 102,1% (артық түскені 680,4 мың теңге).

Жалпы облыстық бюджеттің кірістер болжамы төлем көзінен салық салынатын 
табыстардан ұсталатын жеке табыс салығынан 399415,4 мың теңге, әлеуметтік салықтан 
406827,2 мың теңге, қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақыдан 72343,7 
мың теңге және Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін 
тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алымнан 23271,7 мың теңге 
артық түсуінен орындалды. Салықтық емес түсімдердің болжамнан артық орындалуы 
бюджеттік ұйымдар қызметкерлерінің жалақысының өсуі мен облыстық мұнай өндіруші 
компаниялардың 2019 жылдың қорытындысымен  жылдың басында жұмысшыларға 
сыйақы төлеу есебінен болды. Сондай-ақ кірістер болжамы қоршаған ортаға эмиссия 
үшін төленетін төлемақыдан салықтық тексеру нәтижелері бойынша қаржының артық 
түсуінен орындалды.

Облыстық бюджетке салықтық және басқа да түсімдер келесі мәліметтермен 
айқындалады. 

Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың таза кірістері бойынша 31606,6 мың 
теңге жоспарланып, 115981,2 мың теңгеге орындалды (367%),  артық түскен 84374,6 мың 
теңге 2019 жылдың қорытындысымен «Қызылорда өңірлік инвестициялық орталығы» 
микроқаржылық ұйымы» ЖШС-ның жоспарланбаған табысы есебінен орындалды.

Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға алудан түсетін кірістер болжамы 29698 мың 
теңге 31206,6 мың теңгеге (105,1%) орындалып, 1508,6 мың теңге артық түсім кірістелді. 
Жалпы жалға берілген алаңдардың көлемі 4,6 мың шаршы метр құрады, мемлекеттік 
тұрғын үй емес жайлардың мүліктік жалға беруге 140 келісім шарттар жасалды.

Облыстық бюджеттен аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті 
атқарушы органдарына берілген бюджеттік кредиттердің сыйақылары 50701 мың теңге 
құрап, 100 % орындалды.

Мамандандырылған ұйымдарға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер 
бойынша 41806 мың теңге сыйақылар болжамы 41880,3 мың теңгеге алынып (100,2%), 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК кредиттік шартта бел гіленген сыйақы сомасын 

мерзімінен бұрын төленуінен 74,3 мың теңге артық түсті.
Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің қызмет 

көрсетуден 48 мың теңге, ал жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелермен ұйымдастырылатын мемлекеттік сатып алуларды өткізуден 103,9 мың 
теңге түсті.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер тарапынан 
салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардың нақтыланған 
болжамы 978721,6 мың теңге 1032015,7 мың теңгеге немесе 105,4% орындалды, 
53294,1 мың теңге артық түсті, оның: мемлекеттік мекемелерден әкімшілік айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулардан облыстық бюджетке 1881,1 мың теңге артық 
түсті (106,4%); ішкі істер департаменті тарапынан салынатын әкімшілік айыппұлдардан 
болжам 49809,5 мың теңге артық түсті (105,3%); өзге де органдар салатын әкімшілік 
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар есебінен бюджеттің кірісіне 1603,6 мың теңге 
артық түсті (159,3%). 

Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы  
жоспары 289700,9 мың теңге 448414,7 мың теңгеге (154,8%) орындалды, бюджетке 
158713,8 мың теңге артық түсті. 

Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер жоспары 22413 мың 
теңге, нақты орындалғаны 42326,1 мың теңге немесе 188,8% орындалды, облыстық 
бюджетке артық түскені 19913,1 мың теңге.

2020 жылы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы және оның инфрақұрылымын 
дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары 3077565,8 мың теңге түсті, 
болжам 2983536,7 мың теңге немесе 103,2%, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы 
аударымдары бойынша меморандумға сәйкес мұнай өндіруші компаниялардан 94029,1 
мың теңге артық түсті.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген 
мүлікті сатудан түсетін түсімдер болжамы 32243,4 мың теңгені құрап, 32921,1 мың 
теңгеге немесе 102,1% орындалды, 677,7 мың теңге артық түсті. Аукцион тәсілі арқылы 
облыстық коммуналдық меншіктегі, ұстап тұру экономикалық тұрғыдан тиімсіз болып 
табылатын барлығы 54 автокөлік сатылды.

Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй-жайларды жекеше лен дiруден 
түсетін түсімдер бойынша Қызылорда қаласының тұрғын үй-жайларын сатудан 
түсімдердің облыстық бюджетке қате аударылуынан 2,7 мың теңге түсті.

Облыстық бюджетке түсетін трансферттер 278485938,6 мың теңгеге жоспарланып 
толығымен 100% түсті, оның ішінде:

нысаналы трансферттердің қайтарылатын сомасы жоспар бойынша 382540,3 мың 
теңге түсті (100%);

Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтарудан 
999,9 мың теңге (100%);

аудандық (қалалық) бюджеттерден облыстық бюджеттің ысырабын өтеуге арналған 

трансферттер толық көлемде түсіп, 3403464 мың теңгені құрады (100%);
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтарудан 702604,6 мың теңге (100%) түсті;

Республикалық бюджеттен 273996329,8 мың теңге трансферттер алынды (100,0%), 
оның ішінде субвенция көлемі 174491013,0 мың теңге, ағымдағы нысаналы трансферттер 
73404135,8 мың теңге, нысаналы даму трансферттер 26101181,0 мың теңге.

Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына 
облыстық бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 4460337,2 мың теңгені 
құрады (100%), оның ішінде:

Жалағаш ауданының бюджетіне жерді суландыру және дренаж жүйелерін жетілдіруге 
берілген 6052,4 мың теңге қайтарылды.

Қызылорда қаласының әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын 
іске асыру үшін 733846,1 мың теңге.

ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге мамандырылған мекемелерге («Агро 
несие корпорациясы» АҚ,«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ, «Даму» 
АҚ) берілген бюджеттік кредиттердің өтелуінен 907094,7 мың теңге;

нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға «Ауыл 
шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ-на кредит беруден 304131 мың теңге;

Қызылорда қаласында кредиттік тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға 2115848 
мың теңгеге мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылды;

облыстық бюджеттен бұрын тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға 391877 мың 
теңгеге;

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін берілген кредиттер 
бойынша Қазалы, Жаңақорған аудандары бюджеттерінен 2019 жылғы пайдаланылмаған 
бюджеттік кредиттерден 1488 мың теңге қайтарылды.

Коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын 
сатудан түсетін түсімдер 54519,8 мың.теңгені құрады («Сыр Медиа» ЖШС-ның кейіннен 
сатып алу құқығымен сенімгерлік басқаруға алу тендеріне қатысуға кепілдік жарнасы).

Республикалық бюджеттен барлығы 8652777 мың теңге қарыз алынды, оның ішінде:
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға 3103376 мың 

теңге;
мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 2250700 мың теңге; 
жылу-, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін 

963834 мың теңге;
облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне облыс 

орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және моноқалаларда 
кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 278500 мың теңге;

кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге кредит беру 
2056367 мың.теңге.

Ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін 31254858 мың теңге (95%) бағалы қағаздар 
шығарылды, оның ішінде:

Қызылорда қаласында мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 
шеңберінде 4584858 мың теңгеге (73,6%) бағалы қағаздар шығарылды;

«Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы» бағдарламасын 
іске асыруға 26670000 мың теңге (100%).

ҚР Ұлттық Банкі басқарушылығымен қорлардың және нарықтық қатысушылардың 
тарапынан облыстың жергілікті атқарушы органының бағалы қағаздарын сатып алуға 
қызығушылықтың болмауына сәйкес Қызылорда қаласында тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыруға 1641446,5 мың теңгеге бағалы қағаздар шығарылып, сатылмады.

Жыл басына қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары 1 895809,6 мың 
теңге толық көлемде жергілікті бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға жолданды. 

2. Жергілікті бюджеттік бағдарламаларды іске асыру

Жалпы шығындар бойынша (шығыстар, бюджеттік кредиттер, қаржылық активтерді 
сатып алу, алынған қарыздар) облыстық бюджет түзетілген бюджет жоспары 342933122,7 
мың теңге 339477050,4 мың теңгеге немесе 99,0% атқарылды. Жоспарланған сомадан 
3456072 мың теңге бюджет қаражаты пайдаланылмай қалды, оның ішінде республикалық 
бюджет қаражаты есебінен 330739,6 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
3125332,4 мың теңге.

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 31, 48 
баптарына сәйкес бюджеттік бағдарламалар әкімшісі бюджеттік бағдарламалардың 
жоспарланылуына, негізделуі мен іске асырылуына, сондай-ақ нысаналы трансферттердің 
пайдаланылуына, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеуіне жауап береді. 
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша қаражаттың игерілуі келесі 
көрсеткіштермен айқындалады.

1. «Облыс мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 
бағдарламаларын іске асыруға  барлығы 68844,9 мың теңге жоспарланды,  игерілген 
қаражат 68843,9 мың теңге (100 %). Үнемделген қаржы 1 мың теңге. 

«Облыс мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасын жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыруға 63668 мың теңге 
қаралып, есепті кезеңге игерілгені 63667,1 мың теңге (100 %), ағымдағы шығындардан 
үнемделген қаржы 0,9 мың теңге. Бөлінген қаржы 7 мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 
9 штаттан тыс қызметкерді ұстауға, мекеменің мемлекеттік функцияларын, өкілеттіктерді 
жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

Жыл көлемінде мәслихат аппаратымен облыстық мәслихаттың 4 жоспарлы кезекті 
және 6 кезектен тыс сессиясы өткізілді. Әрбір сессия алдында мәслихат комиссиясының 
тұрақты және бірлескен отырыстары ұйымдастырылды.

Қызылорда облыстық мәслихатының 
2021 жылғы 16 шілдедегі № 31 шешіміне

2-қосымша

ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТ ТҮСІМДЕРІ БОЙЫНША АТҚАРЫЛУЫ, ЖҮРГІЗІЛГЕН БЮДЖЕТТІК МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ НӘТИЖЕЛЕРДІ 
БАҒАЛАУ НЕГІЗІНДЕ ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ ОРЫНДАЛУЫ ТУРАЛЫ ТАЛДАМАЛЫҚ ЕСЕП
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Құжат
«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 

бюджет қаражаты есебінен 5176,9 мың теңге бөлінді, оның 5176,8 теңгесі (100 %) 
игерілді, үнемделген қаржы 0,1 мыңтеңге. Бөлінген қаржыға 12 бірліктен принтер 
мен үздіксіз қоректендіру көзі (УПС) құрылғысы, 12 компьютер жиынтығы және 5 
кондиционер сатып алынды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық қарыздар қалыптасқан жоқ. Есепті мерзімге мекеме қаржылық бақылаумен 
қамтылмаған. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

2. «Қызылорда облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 
бағдарламаларын іске асыруға 2020 жылы барлығы жоспарланғаны 1722702,5 мың теңге, 
игерілгені 1719640,3 мың теңге (99,8 %), игерілмеген қаржы 3062,2 мың теңге.

«Облыс әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасы бойынша «Қызылорда облысы әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесі 
мен «Қызылорда облысы әкімінің іс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесін 
ұстауға қаралған 1581893,7 мың теңгеден игерілгені 1578852,8 мың теңге (99,8 %), 
игерілмеген қаржы 3040,9 мың теңге.

Бөлінген қаржы 61 мемлекеттік әкімшілік қызметшіні, 44 азаматтық қызметшіні, 
268 азаматтық қызметшіні ұстауға және басқарманың мемлекеттік функцияларды, 
өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге жұмсалды. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған нәтиже көрсеткіштеріне 
100 % қол жеткізілді. 

«Ведомствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер және ұйымдардың күрделі 
шығыстары» бюджеттік бағдарламасына 89815,4 мың теңге бөлініп, 89815,3 мың теңге 
игерілген (100 %), үнемделген қаржы 0,1 мың теңге. Қаралған қаржы облыс әкімінің 
аппаратын және мекемелерді қажетті техникалармен, кеңсе тауарлармен қамтамасыз 
ету бойынша 14 көлік құралдары, 279 жүйелік блок, 11 компьютер, 16 ноутбук, өртке 
қауіпсіздік құралдары, 20 ту, электронды қол қойылатын планшет, планшет, телесуфлер,  
2 радиомикрофон, 2 микрофон, видеокамераның штативі, үш фазалы электромеханикалық 
кернеу, сервер шлюзы сатып алынды. Бюджеттік бағдарламалар бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне толық 100 % қол жеткізілді.

«Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің 
әкімдерін сайлауды қамтамасыз ету және өткізу» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 
26766,4 мың теңгеден игерілгені 26745,3 мың теңге (99,9%), үнемделген қаржы 
21,1 мың теңге. Қаралған қаржы сайлау комиссиясының 1 штат бірліктен төраға, 
төраға орынбасары, хатшы және 3 штат бірлігі эксперт қызметшілерді ұстауға, 
сондай-ақ мемлекеттік мекеменің мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға жұмсалды. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру басрысында жоспарланған 
көрсеткіштерге 100 % қол жеткізілді.

«Сайлау процесіне қатысушыларды оқыту» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 
24227,0 мың теңгеден игерілгені 24226,9 мың теңге (100%), үнемделген қаржы 0,1 мың 
теңге. Бөлінген қаржы 1176 сайлау комиссияларының төрағалары мен хатшыларына, 
мүшелеріне 12 сағаттық электораттық оқыту семинарына жұмсалды. Бюджеттік 
бағдарламаның жоспарланған нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Сонымен қатар «Қызылорда облысы әкімдігінің іс басқармасы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі 2020 жылдың 16 шілдедегі  № 05-40/906 аудиторлық  іс-шараның 
нәтижесі бойынша анықталған қаржылық және рәсімдік сипаттағы бұзушылықтар 
қалпына келтірілді. Атап айтқанда:

а) мекеме қызметкерлеріне еңбек демалысы ақысын есептеуде артық төленген                     
97,6 мың теңге бюджетке өтелді.

б) әкімшілік ғимаратының ағымдағы жөндеу жұмыстары бойынша 238,7 мың теңге 
болатын 12 жарықшам орнатылып, кемшілігі қалпына келтірілді.

в) мемлекеттік сатып алу туралы келісім шарт бойынша тауарды жеткізу мерзімнен 
кешіктірілгені үшін мердігерден 1049,99 теңге тұрақсыздық айыппұл өндірілді. 

2021 жылдың 1 қаңтарына бюджеттік бағдарлама әкімшісі бойынша дебиторлық 
және кредиторлық қарыздар қалыптасқан жоқ.

3. «Облыстың жер қатынастары басқармасы» мемлекеттік мекемесінің  «Облыс 
аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасын іске асыруғажоспарланған  49042 мың 
теңге, игерілген қаржы 49041,6 мың теңге  (100 %), үнемделгені 0,4 мың теңге. Бөлінген 
қаржы 8 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және 11 азаматтық қызметшіні ұстауға, 
мекеменің мемлекеттік функцияларын, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан 
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды.

2020 жылы жер учаскелерін рәсімдеу бойынша17 рет облыстық жер комиссиясының 
отырысы өткізіліп, 32 мәселе қаралды. Бекітілген жерге орналастыру жобалары негізінде 
облыс әкімдігінің 18 қаулысы қабылданып, жалпы көлемі 1091,14 гектарды құрайтын 
жер учаскелері мүдделі тұлғалардың пайдаланымына берілді. Сондай-ақ, басқарма 
тарапынан барлығы 75 мемлекеттік қызмет түрі көрсетілді, оның ішінде:  жерге 
орналастыру жобаларын бекіту бойынша 49 қызмет, жер учаскесінің нысаналы мақсатын 
өзгертуге шешім беру – 1, іздестіру жұмыстарын жүргізу  үшін жер учаскелерін 
пайдалануға рұқсат беру бойынша – 5, елді мекен шегінде нысан құрылысы үшін 
жер учаскесін беру – 4, сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды) өткізуді талап 
етпейтін мемлекет меншігіндегі жер учаскесіне құқықтарды алуға – 26 қызмет.

Ресей Федерациясы Қызылорда облысының аумағынан Байқоңыр кешенін пайдалану 
үшін жалпы көлемі 650,2 мың гектар жер учаскелерін жалға алып отыр. 2015-2019 
жылдар аралығында басқарма тарапынан жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 
Ресей Федерациясының жал құрамынан жалпы көлемі 11,6 мың гектар жер учаскесі 
қайтарылды. Қайтарылған жер Төретам және Ақай елді мекендерінің тұрғындарына 
жеке тұрғын үй құрылысын салуға, сондай-ақ шағын және орта бизнесті дамытуға 
пайдаланылады. Бұдан бөлек қайтаруға жататын қосымша 4045,9 гектар жер учаскелері 
бойынша Ресей Федерациясының жал құрамынан шығару бойынша жұмыстар жасалды. 
Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде тиісті құжаттар жасалып, актілер бекітілді.

Қызылорда облысының елді мекендерінің шекараларын белгілеуге арналған жол 
картасы бойынша 146 елді мекен анықталған. 138 елді мекеннің шекараларын белгілеу 
жүргізіліп, 5 елді мекен жол картасынан шығарылды және 3 елді мекеннің (Сұлутөбе, 
Бірлестік, 1 мамыр) шекарасын белгілеу жұмыстарының жерге орналастыру жобасы 
әзірленіп, Шиелі аудандық мәслихаттың кезекті сессиясына ұсынылды.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық қарыздар қалыптасқан жоқ. Есепті мерзімде мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау органдарымен тексерулер жүргізілмеген.

4. «Қызылорда облысының полиция департаменті» мемлекеттік мекемесінің 
бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға 7900297,2 мың теңге жоспарланды, игерілгені 
7854004,8 мың теңге (99,4 %), игерілмеген қаражат 46292,4 мың теңге. 

«Облыс аумағында қоғамдық тәртіпті және қауіпсіздікті сақтауды қамтамасыз 
ету  саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына қаралған 6351566,1 мың теңгеден игерілгені 6351404,2 мың теңге 
(100 %), ағымдағы шығындардан үнемделген қаржы 161,9 мың теңге. Оның ішінде 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлінген 239216 мың 
теңгеден игерілгені 239213,8 мың теңге, үнемделген қаржы 2,2 мың теңге. Бөлінген 
қаржы COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты қызмет 
атқарудың ерекше режимі кезеңінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған 2117 ішкі 
істер органы  қызметкеріне сыйлықақы мен үстемеақы төлеуге жұмсалды. Жергілікті 
бюжет қаражаты есебінен жоспарланған 6112350,1 мың теңгеден игерілгені 6112190,4 
мың теңге, үнемделген қаржы 159,7 мың теңге. Бөлінген қаржы 1556 қызметкерді 
ұстауға, сонымен қатар мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға 
және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. Бюджеттік 
бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштеріне  100 % қол жеткізілді.

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына 1518304,2 
мың теңге бөлінген, игерілгені 1472173,7 мың теңге (97 %). Игерілмеген 46130,5 мың 
теңге мердігердің жедел басқару орталығына арналған 30 бақылау жүйесі жиынтығын 
жеткізіп орнату бойынша міндеттемесін орындамаудан қалған қаражат. Игерілген 
бюджет  қаржысына ауылдық округтің учаскелік полиция инспекторына арналған 
20 бірлік автокөлік, жедел басқару орталығына арналған 54 бақылау жүйесі мен 
бейнекамералар, көлік құралын мәжбүрлеп тоқтатуға арналған 24 құрылғы, сондай-ақ 
47 бірлік портативті бейнетіркегіш, 279 планшетті термопринтер және басқа да қажетті 
құралдар. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 98,2 пайызға қол 
жеткізілді.

«Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» 
бюджеттік бағдарламасына Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі 
№ 24  «Облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу туралы» 
қаулысымен бөлінген 30426,9 мың теңге толығымен игерілді (100 %). Қызылорда облысы 
аумағында COVID-19 коронавирустық жұқпасы таралуының алдын алу және болдырмау  
мақсатында15047 мың теңгеге дәрілік заттар және медициналық мақсаттағы өзге де 
бұйымдар (медициналық маскалар, медициналық қолғаптар, антисептиткалық дәрілер, 
дезинфекциялау құралдары, жылжымалы кварцты аппараттар), сонымен қатар 15379,9 
мың теңгеге арнайы киім түрінде өзге де қорлар (қорғаныш комбинезоны,қорғаныс 
көзілдірігі) сатып алынды.

2021 жылдың 1 қаңтарына мекеме бойынша жүргізілген алдын ала төлемдер есебінен 
32010,1 мың теңгеге дебиторлық берешек, оның  ішінде 1327,9 мың теңге іс сапар 
шығындарынан, 360 мың теңге пошта қызметінен, 73,1 мың теңге азық-түлiк өнiмдерiн 
сатып алудан, 248,9 мың теңге ішкі істер бөлімдерініңкоммуналдық қызметтерінен және 
30000,2 мың теңге тауарлардың жеткізілмеуінен қалыптасты. Сонымен қатар, барлығы 
75689,7 мың теңге кредиторлық берешектер қалыптасты, оның 55739,6 мың теңгесі 
растайтын құжаттардың кеш ұсынылуынан (14238,3 мың теңге іс сапар шығындарынан, 
76,3 мың теңгеөзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуден, 41425 мың теңге 
негізгі құралдарды сатып алудан) және 19950,1 мың теңге қаржыландыру жоспарында 
қаражаттардың жетпеуінен (3518,9 мың теңге азық-түлiк өнiмдерiн сатып алудан, 
11775,7 мың теңге коммуналдық қызметтерінен, 4655,5 мың теңге байланыс қызметінен).

5. «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне 
2020 жылы бюджеттік бағдарламаларды іске асыруға барлығы 7695704,0 мың теңге 
бөлініп, 7679162,6 мың теңгеге немесе 99,8% игерілді, игерілмегені 16541,4 мың теңге.

«Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша 181582,1мың теңге бөлініп, 
181117,3 мың теңгеге немесе 99,7% орындалған. Игерілмегені 464,8 мың теңге нақты 
шығындардан үнемделген қаржы. 

Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 32 бірлік мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 
35 бірлік штаттан тыс қызметкерді ұстап, басқарманың мемлекетті саясатты іске асыруы 
қамтамасыз етілген. Тікелей және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу 100 пайызды құрады.

«Кадрлардың біліктілігін арттыру және оларды қайта даярлау» бағдарламасына 
82840,2 мың теңге қаралып, 82840,1 мың теңгеге немесе 100% игерілді. Игерілмеген 0,1 
мың теңге үнемделген қаржы.

 Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелерінің жоспарына сәйкес 
бағдарламаны іске асыру нәтижесінде, облыстың денсаулық сақтау саласы жоғары 
білікті, бәсекеге қабілетті мамандармен қамтамасыз етілді. Жыл көлеміне облыстың 
денсаулық сақтау ұйымдарының 3570 қызметкерлері (2198 дәрігерлер, 1347 медбике, 
25 есеп қызметкері) біліктілігін арттырған. Бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті 
нәтижеге қол жеткізу 100 % құрады.

«Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету» бағдарламасына 217794,8 мың 
теңге қаралып, толығымен 100% игерілді. Оның ішінде,азаматтық қызметшілердің 
жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге республикалық бюджеттен берілетін 
трансферттер есебінен 8110,0 мың теңге, жергілікті бюджет қаражаты есебінен 209684,8 
мың теңге бөлініп, толығымен 100% игерілді.

Нәтижесінде, «Қызылорда облыстық мамандандырылған сәбилер үйі» коммуналдық 
мемлекеттік қазыналық мекемесіндегі 60 балаларға тиісті толық қанды тамақпен, дәрі-
дәрмекпен және мамандырылған дәрігерлік көмекпен қамтамасыз етілген.

«Салауатты өмір салтын насихаттау» бағдарламасына 199885,0 мың теңге қаралып, 
199880,3 мың теңгеге немесе 100 пайызға игерілген. Игерілмеген 4,7 мың теңге. Оның 
ішінде, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 178174,0 мың теңге 
қаралып, 178170,8 мың теңгеге немесе 100% игерілген. Игерілмеген 3,2 мың тенге 
ағымдағы шығындардан қалыптасқан. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 
21711,0 мың теңге, 21709,5 мың теңгеге немесе 100% игерілген. Игерілмеген 1,5 мың 
теңге, нақты атқарылғаннан  қалған қаржы.

Жыл ішінде салауатты өмір салтын насихаттау және тұрғындар арасында 
профилактикалық жұмыстар жүргізу, теледидардан шығу, ақпараттық-танымдық 
материалдар және басқа да шаралар өткізілді.

«Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес жөніндегі 
іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына республикалық бюджеттен 
берілетін трансферттер есебінен 158871,0 мың теңге қаралып, толығымен игерілді. 
Тұрғындар арасында АИТВ/ЖИТС-тің алдын алу және жұқтыру қаупі жоғары осал 
топтар үшін 23927 іс-шара жоспарланып, өткізілді. 

«Азаматтарды елді мекеннен тыс жерлерде емделу үшін тегін және жеңілдетілген 
жол жүрумен қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен 37317,0 мың теңге қаралып, 37198,4 мың теңгеге немесе 99,7% игерілген. 
Игерілмеген 118,6 мың теңге банктік қызметтерден үнемделген қаржы. Жыл ішінде 1779 
азаматты емдеуге арналған жол шығындары өтелді. 

«Денсаулық сақтау саласындағы ақпараттық талдамалық қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 26099,0 мың теңге қаралып, 
толығымен игерілді. 

Жыл ішінде халықтың денсаулығын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер бойынша 22 
ақпараттық-талдау қызметін, қажетті ақпаратты, статистикалық деректерді ұсыну жүзеге 
асырылды.

«Ауылдық жерлерге жұмыс істеуге жіберілген медициналық және фармацевтикалық 
қызметкерлерді әлеуметтік қолдау» бюджеттік бағдарламасына 54251,0 мың 
теңге қаралып, игерілгені 54218,2 мың теңге. Игерілмеген 32,8 мың теңге (банктік 
қызметтерден үнемделген). Жыл ішінде бюджет есебінен облыстың ауылдық жерлеріне 
жұмыс істеуге жіберілген 39 медицина және фармацевтика қызметкерлеріне әлеуметтік 
қолдау көрсетілді. 

«Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа 
медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған сатып алу 
және сақтау» бағдарламасы бойынша 1715903,0 мың теңге қаралып, 1711857,5 мың 
теңгеге немесе 99,8% атқарылды, игерілмеген 4045,5 мың теңге үнемделген қаржы. 
Оның ішінде, республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 1476193,0 
мың теңге қаралып, 1472148,4 мың теңгеге немесе 99,7% игерілген. Игерілмеген 4044,6 
мың теңге вакцина (антирабический иммуноглобулин бойынша келісім-шарт толық 
жасалған жоқ) жеткізушінің тауарды жеткізуден бас тартуына байланысты қалыптасқан. 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 239710 мың теңге қаралып, 239709,2 мың 
теңгеге немесе 100% игерілген, 0,8 мың теңге үнемделген қаржы.

 Халықтың аурушандық деңгейін төмендету мақсатында бюджеттік бағдарламалардың 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелеріне сәйкес вакцинаны тек 343252 адам 
қабылдады, оның ішінде 208152 адам республикалық бюджет есебінен және 135100 адам 
жергілікті бюджет есебінен.

«Облыстық арнайы медициналық жабдықтау базалары» бюджеттік бағдарламасына 
46584,4 мың теңге қаралып, 46577,1 мың теңгеге 100% игерілген. Игерілмеген 7,3 
мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы. Оның ішінде, республикалық 
бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекелеген 
санаттарының жалақысын көтеруге 282,0 мың теңге қаралып, 281,1 мың теңгеге100% 
игерілген, 0,9 мың теңге үнемделген қаржы. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  46 
302,4 мың теңге қаралып, 46296,0 мың теңгеге (100%) игерілген, үнемделген қаржы 6,4 
мың теңге. Қаражат қызметкерлердің жалақысын толық және уақытылы аударуға және 
«Арнайы медициналық жабдықтау базасы» ММ жұмысына бағытталды.

«Медициналық денсаулық сақтау ұйымдарының күрделі шығыстары» 
бағдарламасына 1180967,4 мың теңге қаралып, 1179665,8  мың теңгеге (99,9%) 
атқарылды, оның ішінде, ішкі қарыздар есебінен 437353,9 мың теңге қаралып, 434353,8 
мың теңгеге (100%) игерілген, игерілмеген 0,1 мың тенге (үнемделген). Жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 743613,5 мың теңге қаралып, 742311,9 мың теңгеге (99,8%) 
игерілген, 1301,6 мың теңге «№3 қалалық емхана» ШЖҚ КМК келісім шартты дұрыс 
жасамауына байланыстыигерілмеген. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 229 бірлік 
медициналық және медициналық емес техника, 3 денсаулық сақтау нысанына күрделі 
жөндеу жүргізілді, онда 102 адамға уақытша жұмыс орындары құрылды.    

«Республикалық бюджет қаражаты есебінен көрсетілетін көмекті және Сall-
орталықтардың қызмет көрсетуін қоспағанда, ауылдық денсаулық сақтау субъектілерінің 
амбулаториялық-емханалық және медициналық қызметтерді көрсетуі» бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен 267107,0 мың теңге қаралып, 267105,7 мың теңгеге 
(100%) игерілген,  үнемделген қаржы1,3 мың теңгені құрады. Жыл бойы әскерге шақыру 
медициналық комиссияларына-3, Call- орталық-1, ситуациялық орталық-1, медициналық 
тексеруге арналған қызметтер-1, қаржылық лизинг-11 нысанға қызметтер өтелді.

«Облыстардың жергілікті өкілдік органдардың шешімі бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлемін қосымша қамтамасыз ету»  бағдарламасына 777956,1 
мың теңге қаралып, 767393,2  мың теңгеге (98,6%) атқарылды, игерілмеген 10562,9 мың 
теңге. Оның ішінде, ішкі қарыздар есебінен 405891,0 мың теңге қаралып, 403146,9 мың 
теңгеге (99,3%) игерілген, игерілмеген 2744,1 мың тенге үнемделген қаржы. Жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 372065,1 мың теңге қаралып, 364246,4 мың теңгеге немесе 
97,9% игерілген, одан 7817,1 мың теңге дәрі-дәрмек жеткізушінің тауарды жеткізуден 
бас тартуына байланысты (келісім шарт жасалмады) игерілмеген қаржы.2020-2021 
жылдарға арналған Жұмыспен қамту жол картасын іске асыру шеңберінде 25 денсаулық 
сақтау объектілері жөндеуден өтті, сонымен қатар жыл ішінде 2 мекемеге коммуналдық 
шығындар төленді, 1 ғимараттың ағымдағы жөндеуі, 1 мекеменің құрал-жабдықтарына 
ағымдағы жөндеуі, 40 санитарлық көліктер сақтандырылды. 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мекемелерінде мамандар 
даярлау»  бюджеттік бағдарламасы бойынша 567137,1 мың теңге қаралып толығымен 
игерілді. Оның ішінде азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақыларын 
көтеруге республикалық бюджеттен қаралған трансферттер есебінен 78948,0 мың теңге.
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 488189,1 мың теңге қаралып, толығымен игерілген. 
Жыл бойы орта білімі бар мамандарды даярлау сапасы жетілдірілді, бағдарламаны іске 
асыру нәтижесінде орташа жылдық контингент 766 студентті құрады, оның ішінде 
орташа жылдық контингент степиндия алушылар 524 студентті құрады. 2020 жылы 
түлектер саны 272 студентті құрады.

«Қаржы лизингі шарттарында сатып алынған санитариялық көлік бойынша лизинг 
төлемдерін өтеу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 157790,0 мың теңге, игерілгені 
157 789,5 мың теңге, игерілмеген 0,5 мың теңге нақты жұмсалған шығындардан қалған 
қаржы. Қаржылық лизинг бойынша облыстың қажеттілігі үшін мамандандырылған 
медициналық автокөліктің 40 бірлігі сатып алынды. 

«Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім 
алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен қаралған 69314,0 мың теңге, 69313,9 мың теңгеге (100%) игерілген, 0,1 мың 
теңге үнемделген қаржы. Жыл қорытындысы бойынша резидентурада 62 тыңдаушы 
оқыды. Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне толық көлемде 
қол жеткізілді.

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бағдарламасы бойынша 739958,0 мың теңге қаралып, толығымен (100%) 
игерілген. Нәтижесінде мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында 15 жоба іске 
асырылды, Қазалы ауданы Өркендеу ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория 
құрылысы, Арал ауданы Бекбауыл ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория 
құрылысы, Арал ауданы Шижаға ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория 
құрылысы, Сырдария ауданы Ақжарма  ауылдық округіндегі дәрігерлік амбулатория 
құрылысы, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы Ақтөбе ауылдық округінде дәрігерлік 
амбулатория салу, Қызылорда облысы Жалағаш  ауданы Ақсу ауылдық округінде 
дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Өзгент ауылдық 
округінде дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Бірлік 
ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысы Шиелі ауданы 
Бекежанов ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысы Шиелі 
ауданы Жолек ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысының 
Қараөзек ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория салу, Қызылорда облысының 
Белкөл ауылдық округінде дәрігерлік амбулатория салу, «Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасының «Қазалы ауданаралық ауруханасы» ШЖҚ КМК 
базасында катетерлеу зертханасын құру және жұмысын қамтамасыз ету», «Қызылорда 
облысының денсаулық сақтау басқармасының «Көп бейінді облыстық ауруханасы» 

ШЖҚ КМК базасында катетерлеу зертханасын құру және  жұмысын қамтамасыз ету» 
және «Қызылорда облыстық онкологиялық орталығы» ШЖҚ КМК гистологиялық және 
иммуногистохимиялық диагностикаға арналған жабдықты сатып алу және орнату.

«Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою 
үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу»  
бюджеттік бағдарламасы бойынша 104020,0 мың теңге қаралып, игерілгені 104019,0 
мың теңге немесе 100%, үнемделген қаржы 1,0 мың теңге. Жыл ішінде Қызылорда 
облысы аумағында COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуын болдырмау 
және алдын алу бойынша іс-шараларды өткізу барысында 51 ұйым жеке қорғаныс 
құралдарымен қамтамасыз етілді, ғимараттардың ішкі бөлмелерін дезинфекциялау 
жұмыстары жүргізілді, 770 медицина қызметкері күніне 3 реттік ыстық тамақпен 
қамтылды, 3 ұйымға медициналық қызметкерлерге Қазақстан Республикасында 
төтенше жағдай режимі енгізілген кезде жатақханамен қамтамасыз етілді (коммуналдық 
қызметтерге ақы төлеу). 

«Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасына 210485,7 мың теңге қаралып, 210485,6 
мың теңгеге (100%) игерілген, 0,1 мың теңге нақты шығындардан қалған қаржы. 
Бөлінген қаражат 5 ұйымды ыстық тамақпен, карантин кезеңінде 3 ұйым медициналық 
қызметкерлерге жатақханамен (коммуналдық қызметтерге ақы төлеу), 2 ұйым 
оттегі концентраттарымен, 25 ұйым пульсоксиметрлік датчиктер мен жылжымалы 
кварцтармен, 2 ұйым коронавирустық инфекцияны анықтауға арналған реагенттермен 
қамтамасыз етілді. Облыстық жұқпалы аурулар ауруханасында науқастарды оттегімен 
үздіксіз қамтамасыз ету үшін оттегі станциясы орнатылды. 

«Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің 
есебінен ағымдағы іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасы бойынша 898636,7 мың 
теңге қаралып, толығымен игерілді. Аймақта COVID-19 коронавирустық инфекциясының 
пайда болуын және таралуын болдырмау мақсатында 27 медициналық ұйымға дәрі-
дәрмектер сатып алынды (ыстық түсіретін, вирусқа қарсы, дәрумендер, шокқа қарсы, 
антибактериалды, антигистаминдер, қан плазмасына арналған препараттар, қабынуға 
қарсы препараттар және басқалар) медициналық құрылғылар (импульстік оксиметірлер, 
катетерлер, бір реттік шприцтер) жеке қорғау құралдары (маскалар, қолғаптар, қорғаныш 
костюмдері, респираторлар, антисептиктер, науқастарды тасымалдауға арналған 
капсулалар) және де өкпенің 20 жасанды желдеткіш қондырғысы.

«Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау»  бюджеттік 
бағдарламасына 1204,5 мың теңге қаралып, 1204,4 мың теңгеге (100%) игерілген, 0,1 мың 
теңге нықты жұмсалған шығындардан қалған қаржы.Қызылорда қалалық сотының 2020 
жылғы 28 тамыздағы №4319-20-00-2/4554 шешімін орындауға қаражат бөлінді. 

2021 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша денсаулық сақтау мекемелерінің 
салыстыру актісіне сәйкес 666,8 мың тенге байланыс қызметтері үшін дебиторлық қарыз 
қалыптасқан. Кредиторлық қарыз жоқ.

6. «Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға барлығы 2393484,9 
мың теңге жоспарланды, игерілгені 2393347,5 мың теңге (100 %). Игерілмеген қаржы  
137,4 мың теңге.

«Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен жоспарланғаны 101808 мың теңге, игерілгені 101686,8 мың теңге 
(99,9%), ағымдағы шығындардан үнемделген қаржы 121,2 мың теңге. Бөлінген қаржы 16 
мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 25 штаттан тыс қызметкерді ұстауға, басқарманың 
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. Жыл ішінде басқарма тарапынан 
«Е-лицензия» электронды порталы арқылы 86 шаруашылыққа мемлекеттік экологиялық 
сараптама қорытындысы және 771 табиғат пайдаланушыға қоршаған ортаға эмиссиялар 
үшін рұқсаттар беру мемлекеттік қызметі көрсетілді. Сонымен бірге, мемлекеттік 
экологиялық сараптама жүргізу кезеңінде барлық мүдделі азаматтар мен қоғамдық 
бірлестіктердің пікірін білдіруге мүмкіндік беретін 71 қоғамдық тыңдау өткізілді, оның 
ішінде ашық отырыс нысанында – 51 және сауал нысанында рәсімделген тыңдау – 20.

«Су қорғау аймақтары мен су объектілері белдеулерін белгілеу» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 4319,3 мың теңге 
толығымен (100%)  игерілді. Бағдарлама аясында су объектiлерiн және су шаруашылығы 
құрылыстарын ұстау, қоқыстануы мен сарқылуын болғызбау мақсатында облыстың 
4105 га аумақта орналасқан 26 көліне (Қызылорда қаласы бойынша Иіркөл, Сасықкөл, 
Иіркөл (Прудхоз), Арал ауданы бойынша Жарықкөл, Тұщыкөл,  Домалақкөл, Қазалы 
ауданы бойынша Мариямкөл, Томайкөл, Жанай №1, Қармақшы ауданы бойынша 
9-Құдық-Әлтай, Таскөл, Лайкөл, Меңей, Жалағаш ауданы бойынша Иіркөл, Бәйбіше, 
Қаракөл, Серкеш, Сырдария ауданы бойынша Қазымбет, Қаракөл, Байсары, Шиелі 
ауданы бойынша Итатқан, Домалақ, Құмшұқырой, Жаңақорған ауданы Өзгент, 
Жашыкөл, Қойлық ата) 67 су қорғау белгілері орнатылып, мемлекеттік жер кадастрының 
автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне енгізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне сәйкес 100 % қол жеткізілді. 

«Коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарының жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 28376,6 мың теңге толығымен (100%) игерілді, қалыптасқан қалдық 
қаржы 0,1 мың теңге. Бөлінген қаржы Қызылорда қаласының «Жібек жолы» және 
«Қызылжарма» каналдарын, Жаңақорған ауданының «Қыраш» пен «Көлтоған» су 
қоймаларындағы гидрометрикалық бекеттерді күтіп ұстау, пайдалану және қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жұмыстары атқарылды. Сонымен қатар, Арал ауданы Бөген ауылдық 
округіндегі Көкіш (Сағымбай) су шаруашылығы нысанының төлқұжаттарын әзірлеу 
жұмыстары мен Қармақшы ауданы Көмекбаев ауылдық округінде  Қарақ және 
Қоңыраулы  учаскелерінде су шаруашылығы жұмыстарын жүргізудің жобалау-сметалық 
құжаттамасын мемлекеттік сараптамадан өткізу жұмыстары жүргізілді. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді. 

«Ерекше авариялы су шаруашылығы құрылыстары мен гидромелиорациялық 
жүйелердi қалпына келтiру» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жоспарланған 15426 мың теңге толығымен (100%)  игерілді, қалыптасқан 
қалдық қаржы 0,1 мың теңге. Бөлінген қаржыға Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 
«Ақарық» каналын күрделі жөндеу бойынша бетондау жұмыстары жүргізілді. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді. 

«Ормандарды сақтау, қорғау, молайту және орман өсіру» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 1215146 мың теңгеден игерілгені 
1215133 мың теңге (100 %), ағымдағы шығындарынан үнемделген  қаржы13 мың теңге. 
Бөлінген қаржы 8 аудандық (қалалық) орман және жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
коммуналдық мемлекеттік мекеменің 577 бірлік қызметкерді ұстау шығындарына, 
мекеменің мемлекеттік өкілеттіктері мен одан туындайтын мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге жұмсалды. 2020 жылы облыс аумағындағы мемлекеттік орман қоры жерінің 
11,3 мың га аумағына, оның ішінде  6,3 мың га Арал теңізінің құрғаған ұлтанына орман 
отырғызу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, 2,9 мың га жерге орманның табиғи өсіп-
өнуіне ықпал ету жұмыстары жүргізілді. Ағаш көшеттерін өсіретін орман тұқымбақтың 
көлемі 0,2 мың гектардан 0,8 мың гектарға ұлғайтылды. Орман шаруашылығы 
мекемелерімен мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман заңнамасын бұзудың алдын 
алу және оны анықтау мақсатында 290 рейд ұйымдастырылып, анықталған 29 орман 
заң бұзушылығы нәтижесінде табиғатқа келтірілген 615,6 мың теңге зиянның 468,4 
мың теңгесі және салынған 287,1 мың теңге әкімшілік айыппұл бюджетке өндірілді.
Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша 506 адамға орман және ағаш кесу билеті беріліп, 
бюджетке 15 788,7 мыңтеңге түсірілді. 2020 жылдың өрт қауіпі бар маусымында орман 
қоры жерлерінде 48 өрт фактісі тіркелді, оның ішінде 7 жағдай жеке шаруашылық 
жерінен, 27 жағдай орман қоры жерінен, 14 жағдай Сырдария өзені жағасынан бастау 
алған. Орын алған өрт табиғатқа 9058,1 мың теңгенің залалын келтірген. Осы ретте, 
орман өртіне кінәлі 7 тұлғаға табиғатқа келген 21,4 мың теңге шығын және салынған 
159 мың теңге әкімшілік айыппұл бюджетке өндірілді. Қалған 41 өрт жағдайының 
шығу себебі мен кінәлі тұлғаны анықтау мақсатында жинақталған тиісті материалдар 
қалалық және аудандық полиция бөліміне жолданды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Жануарлар дүниесін қорғау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен жоспарланған 1351,4 мың теңге толығымен игерілді (100%). 
Бөлінген қаржыға жабайы жануарлар мен құстарды сақтауға, олардың сандары мен 
түрлерінің көбеюіне жағдай жасау және қырылу қауіпінің алдын алу мақсатында 4 астау 
дайындалып, 4 аншлаг орнатылды, 2 алаң және 2 навес жасалып, 900 кг тұз, 19,9 тонна 
жем шашу жұмыстары жүргізілді. Сонымен қатар, 6509,4 мың гектар жерде жабайы 
аң санағын жүргізіліп, нәтижесінде 17351 аң есепке алынды. Бюджеттік бағдарлама 
бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар» бюджеттік бағдарламасына 
жоспарланғаны 565426,4 мың теңге, игерілгені 565423,5 мың теңге (100 %), үнемделген 
қаржы 2,9 мың теңге. Оның ішінде: Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 
жол картасы шеңберінде «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бюджеттік бағдарламасына 
жоспарланған 242380,8 мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген қаржыға 
елді мекендердің экологиялық жағдайын әрі сумен қамтамасыз етілуін жақсарту 
мақсатында Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің «Ақкиіз» каналына, Қазалы ауданы 
Мұратбаев ауылдық округінің «Ақарық» каналына, Шиелі ауданындағы “Көксу” каналы 
мен Жанақорған ауданындағы “Сумағар” каналына тазалау және ағымдағы жөндеу 
жұмыстары жүргізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 323045,6 мың теңгеден 
игерілгені 323042,7 мың теңге (100%), қалыптасқан қалдық қаржы 2,9 мың теңге. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже жоспарына сәйкес облыстың 8 су 
шаруашылығы нысанында канал тазалау жұмыстары жүргізілді – Қазалы ауданының 
Қазалы қаласындағы «Көне Қырғыз арық» және «Дәулет арық», Қармақшы ауданының 
Көмекбаев ауылдық округіндегі «Меней», Жалағаш ауданының Еңбек ауылдық 
округіндегі «Ауыл арығы», Сырдария ауданының Айдарлы ауылдық округіндегі 
«Ақтам», Амангелді ауылдық округіндегі «Қызыл ту», Шиелі ауданының Гигант 
ауылдық округіндегі «Л-1», Жаңақорған ауданының Сунақ ата ауылдық округіндегі 
«У1,У2,У3,У4». Сонымен бірге, «Жасыл белдеу» жобасы аясында Аэропорт-
Қызылорда автожол бойындағы 4 га және Қызылорда-Шымкент автожол бойындағы 
23,5 га, барлығы 27,5 га жерге егілген саялы ағаштарды күтіп ұстап, баптау жұмыстары 
жұмыстары жүргізілді. 2018-2020 жылға арналған Қызылорда облысының Атласын 
және интерактивтік электрондық карталарын географиялық ақпараттық жүйе (әрі 
қарай ГАЖ)-технологиялары негізінде құрастыру жобасының соңғы III- кезеңі жүзеге 
асырылды. Жобаны іске асыруға барлығы 67 600 мың теңге бөлінді. Жоба үш (қазақ, 
ағылшын және орыс) тілде жасалды. Жоба пайдаланушылары болып Қызылорда 
облысының экологиялық жағдайы және экономикалық дамуы туралы ақпарат алуға 
мүдделі Қазақстанның кез келген азаматы мен шетелдіктер болып табылады. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына  
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 6089,9 мың теңге толығымен 
(100 %) игерілді. Қызылорда облысының экология саласын цифрландыру бойынша 
әзірленген Жол картада «Тұрмыстық қатты қалдықтарды шығаруды жүзеге асыратын 
көлік құралдарын диспетчерлендіру» бағытында 104 дана GPS навигатор қондырғысы 
және 136 дана ТД-500 жанар-жағар май деңгейін бақылайтын құрылғы сатып алынды. 
Құрылғылар әрі қарай «Қызылорда тазалығы» ШЖС-не беру үшін қалалық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығы, автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі және тұрғын үй 
инспекциясының теңгеріміне өткізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 

«Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 
және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасына 
жоспарланған 26652,5 мың теңге толығымен игерілді (100%).  Бөлінген қаржыға «Нәнсай-
Көксу суландыру жүйесіне су жинау қоймасын салу», «Шиелі-Телікөл суландыру 
жүйесіне су жинау қоймасын салу» және «Жаңадария-Қуаңдария суландыру жүйесіне 
су жинау қоймасын салу» жобаларының технико-экономикалық негіздемесі әзірленді. 
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне сәйкес 
100 % қол жеткізілді.

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 242949 мың теңге  «Қызылорда 
қаласындағы тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптау кешені мен полигон құрылысын 
салу және сыртқы инженерлік желілерді жеткізу» жобасына сәйкес толығымен игерілді 
(100%).  Жобаның жалпы құны 1 297 254 мың теңге. Жаңа полигон Белкөл кентінен 4 
шақырым қашықтықта орналасқан, жалпы көлемі 20 га. Кешеннің қуаттылығы жылына 
60 мың тонна қалдықты сұрыптауға негізделген. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 58433 мың теңге бульдозер техникасы мен ағаштарды 
тамырымен тасымалдайтын агрегатты сатып алуға толығымен (100%)  аударылды. ШЖҚ 
«Табиғат» МКК-ны 31248 мың теңгеге бульдозер сатып алды; ал 27185 мың теңгеге 
сатып алуға жоспарлаған агрегат  техникалық талаптарға сәйкес келмеуіне байланысты 
кері қайтарылып, мердігер «Промснаб» ЖШС-не басқарма тарапынан сотқа талап арыз 
берілді. 2020 жылдың 23 қарашасында Қызылорда облысының мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотында мердігер «Промснаб» ЖШС-нен кәсіпорын 
пайдасына 1643 мың теңге тұрақсыздық айыбы мен 49 291 теңге мемлекеттік БАЖ 
өндіру жөнінде сот шешімі шығарылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 50% қол жеткізілді.

Төмен тұрған бюджеттерге берілетін 17307,8 мың теңге ағымдағы нысаналы және 
110199 мың теңге нысаналы даму трансферттері аудан (қала) бюджеттеріне толығымен 
аударылды.

2021 жылдың 1 қаңтарына бағдарламалар бойынша дебиторлық және кредиторлық 
берешектер қалыптасқан жоқ. 

7. «Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік меке-
месінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға барлығы 16989939,4 мың теңге 
жоспарланды, игерілгені 16956269,5 мың теңге (99,8 %), игерілмеген қаржы 33669,9 мың 
теңге.

Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын (бұдан әрі – Бағдарлама) іске 
асыруға басқармаға жоспарланған  барлығы 3192933,8 мың теңге толығымен (100 %) 
игерілді. Атап айтқанда:

1) «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
бөлінген 61557,8 мың теңге «Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ 
арқылы43 жобаға кепілдіктер беру арқылы қала, шағын қала және ауылдық мекендерде 
кәсіпкерлік бастамаларды қолдауға жұмсалды. Кепілдендірілген жобалардың 38-і 
мал шаруашылығы,  2-тасымалдау қызметі, 3-гербицид, жанар-жағармай сатып алу 
бағытында болды. Бұл өткен 2019 жылғы 18 бағдарлама қатысушыға қарсы 2,4 есе 
артық жобалар кепілдендірілді. 2020 жылы бағдарлама «Qoldau.kz» порталы арқылы 
жүзеге асырылды, бағдарламаның цифрландырылуы қаржының тиімді игерілуіне, 
әрі бағдарлама қатысушылары санының ұлғаюына оң ықпалын тигізді. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 

2) «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микроқаржы 
ұйымдарының операциялық шығындарын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 28000 мың теңге толығымен игерілді. 
Бөлінген қаржы «Аграрлық кредиттік корпорация» АҚ-нан қорландырылған «Қызылорда 
ӨИО» МҚҰ» ЖШС, «GROUP-Инвест» МҚҰ» ЖШС арқылы қаржыландырылған 96 
несиенің операциялық шығындарын субсидиялауға төленді. 2019 жылы операциялық 
шығындар 3 (үш) МҚҰ арқылы субсидияланды. 2020 жылы микроқаржы ұйымы санының 
кемуі «ФинПомощь» МҚҰ» ЖШС-нің «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ  алдында 
қарыз қалыптасуына байланысты бағдарламаға қатысуға шеттетілуімен түсіндіріледі. 
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% 
қол жеткізілді. 

3) «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру» бюджеттік бағдарламасына 
республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен қаралған 3103376 мың теңге 
толығымен (100%) игерілді. Бөлінген қаржы кіші және орта кәсіпкерлік субъектісін 
несиелеу көрсеткішіне сәйкес 810 жоба орнына 853 жобаның іске асыруға бағытталуы, 
яғни 43 жобаға асыра орындалуы жылжымайтын мүлікті бағалаушы компаниялардың 
ауылдық жердегі бағдарлама қатысушылардың мүліктерін төмен бағада бағалауы 
мен өтініш білдірушілердің көптігімен түсіндіріледі. Бюджеттік несиелер «Ауыл 
шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ мен «Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 
арқылы қаржыландырылды, оның ішінде  634 жоба мал шаруашылығын, 20 -өсімдік 
шаруашылығын, 2 ара шаруашылығын дамытуға, 116 транспорттық қызмет көрсетуге, 
16-ауыл шаруашылығы саласында қызмет көрсетуге, 2-медициналық құрылғылар сатып 
алуға, 12-асхана, кондитерлік цех, наубайхана ашуға, 51 басқа да жобаларға (сурет 
шығару және компьютерлік қызмет көрсету орталығын ашу, бетон өнімдері өндірісіне, 
фитнес клубына, сән салонына, тігін, жихаз цехына арналған құрылғыларды алу т.б.). 
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 105,3% 
қол жеткізілді.

«Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізу» бюджеттік бағдарламасына Қазақстан Республикасы аумағында 
коронавирустық инфекцияның пайда болуы мен таралуына жол бермеу жөніндегі 
ведомствоаралық комиссия отырысының 2020 жылғы 13 наурыздағы хаттамасының 
6.2-тармақшасына, облыс әкімдігінің 2020 жылғы 17 наурыздағы № 188 және 2020 жылғы 
11 қыркүйектегі № 100 қаулысына сәйкес өңірде азық-түлік тауарларының тапшылығын 
болдырмау мақсатында өңірлік тұрақтандыру қорларын қажетті өнім көлемдерімен 
толықтыру мақсатында бөлінген 92908 мың теңге толығымен (100 %) игерілді. Бөлінген 
қаржыға «Байқоңыр» ӘКК» АҚ-мен мемлекеттік сатып алудың ерекше тәртібі бойынша 
өңірлік тұрақтандыру қорына әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 
бекітілген тізбедегі 499,1 тонна өнімдері, атап айтқанда 6 тонна өсімдік майы, 8,2 тонна 
қарақұмық жармасы, 120 тонна бірінші сортты бидай ұны, 16,3 тонна қант, 120 тонна 
күріш, 6 тонна макарон, 2,4 тонна тұз, 12 сиыр еті, 0,6 тонна сары май, 1,2 тонна сүт, 120 
тонна картоп, 60 тонна жуа, 24 тонна сәбіз, 2,4 тонна тауық еті мен 600 мың дана тауық 
жұмыртқасы сатып алынып 29 әлеуметтік дүкендер желі- әлеуметтік маркеттер мен 4 ірі 
сауда орталықтарында ашылған әлеуметтік бұрыштарда ресми статистика бағасынан 10 
% төмен бағада сатылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Республикалық бюджет қаражаттары есебінен субсидиялау іс-шараларын іске 
асыруға барлығы 5371305 мың теңге бөлінді, игерілген қаржы 5371276,9 мың теңге (100 
%), үнемделген қаржы 28,1 мың теңге. Атап айтқанда:

- «Тұқым шаруашылығын қолдау» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 
147880 мың теңгеден игерілгені 147879,1 мың теңге,  игерілмеген 0,9 мың теңге қалдық 
қаржы. Бөлінген қаржыға 128 шаруашылыққа 1463,3 т. жоғары репродукциялы ауыл 
шаруашылығы дақылдарының тұқымдары, оның ішінде 1439,1 т. күріш, 23 т. жүгері 
және 1,2 т. соя тұқымдары субсидияланып, облыстың 34905,14 гектар жеріне егілді. 
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% 
қол жеткізілді;

- «Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті 
зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған 
пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 138684 мың теңге толығымен 100% игерілді. Бөлінген 
қаржыға егістік алқаптарын зиянды организмдерден қорғау арқылы өндірілетін өсімдік 
шаруашылығы өнімділігін арттыруға  септігін тигізетін 15,3 литр пестицид орына  23,08 
мың литр пестицидтердің құны субсидияланды. Атап айтқанда, 2М4Х 75% – 195,11 литр, 
гербитокс с – 170,79 литр, номини 400 – 284 литр, пивот 10% - 80 литр, раундап экстра – 
1200 литр, рейнбоу 25 ол – 10446,95 литр, солито 320 – 3553,4 литр, топшот 113 – 4069,18 
литр, ураган форте 500 – 3080 литр. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 150,8% қол жеткізілді;

- «Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 82649 мың теңге толығымен 100% игерілді. Бөлінген 
қаржыға 2 мың т. минералды тыңайтқыштардың құны субсидияланды. Бюджеттік 

бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді;
- «Инвестициялар салынған жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі  көтерген 

шығыстардың бөліктерін өтеу» бюджеттік бағдарламасына 3584985 мың теңге 
жоспарланды, игерілген қаржы  3584957,8 мың теңге, үнемделген қаражат 27,2 мың 
теңге. Бөлінген қаржыға жоспарланған 1162 жоба орнына  1072 жобаға субсидия 
төленді, оның ішінде ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу бойынша 248 жобаға, 
жайылымдық  жерлерді сумен қамтамасыз ету -803, етті бағыттағы ауыл шаруашылығы 
жануарларын өсіруге арналған техника мен жабдықтарды сатып алу – 12, қуаты шикізат 
бойынша сағатына 2 тоннадан басталатын жарма өндіру жөніндегі қолданыстағы 
кәсіпорынды кеңейту және құру – 8, сүт қабылдау пунктері мен сүт өңдеу кәсіпорындары 
үшін жабдық пен техника сатып алу-1. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже  
көрсеткішінің орындалмауы субсидиялауға ірі жобалардың таңдалуымен түсіндіріледі.
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 96,1% 
қол жеткізілді;

- «Ауыл шаруашылығы малын, техниканы және технологиялық жабдықты сатып 
алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау» 
бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 1417107 мың теңге толығымен (100 %) 
игерілді. Бөлінген қаржыға барлығы 300 субъектінің 475 қарыз шартының сыйақы 
мөлшерлемесі субсидияланды, оның ішінде  193 субъекті 2020 жылы өтініш берсе, 
қалған 107 субъекті 2014 жылдан бергі өтініш берушілер. Бюджеттік бағдарлама 
бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 

«Тұқым шаруашылығын қолдау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен жоспарланған 92026 мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген 
қаржыға 93 шаруашылыққа 940,4 т. ауыл шаруашылығы дақылдарының жоғары 
репродукциялы тұқымы, оның ішінде 938,5 т. күріш, 1,9 т. жүгері және 3500 дана 
жеміс ағаштарының элиталық көшеттері субсидияланып, 26746,04 га жерге себілді. 
Облыс бойынша сорт алмастыру, сорт жаңарту мақсатында 2020 жылы 89492 гектар 
жерге күріштің жоғары репродукциялы тұқымы себіліп, түпкі нәтижеде сыр дихандары 
күріштің бір гектарынан 61,8 центнерден өнім алынды. Сонымен бірге, 2021 жылғы 
көктемгі егіске облыс бойынша 24005,3 т. дәнді дақыл, 97,5 т. майлы дақыл, 237,9 т. 
мал азықтық тұқымы құйылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасынажергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жоспарланған 148149,4 мың теңгенің 147668,7 мың теңгесіигерілді (99,7 
%), ағымдағы шығындардан үнемделген қаржы 480,7 мың теңге. Бөлінген қаржы 
басқарманың 31 мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 13 штаттан тыс қызметкерді ұстау 
шығындарына, мекеменің мемлекеттік өкілеттіктерді және одан туындайтын мемлекеттік 
қызметтерді көрсетуге жұмсалды. Сонымен қатар басқарма тарапынан 1002,4 мың 
теңгеге «Алтын дән - 2020» мерекелік іс-шарасы, 5786 мың теңгеге Қызылорда облысы 
ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің Астана қаласындағы жәрмеңкесі 
ұйымдастырылды, 9500 мың теңгеге облыстың егіс алқабында егілген егін көлемін 
анықтайтын ғарыштық мониторинг қызметінің ақысы төленді.

«Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 136973,8 мың теңге толығымен игерілді (100%). 
Бөлінген қаржы күріш өндірумен айналысатын 33 шаруашылыққа өңдеу кәсіпорнына 
өткізген 39,1 мың т. күрішті субсидиялауға жұмсалды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті 
зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған 
пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 567874,2 мың теңге 
100 пайыз игерілді. Бөлінген қаржыға жоспарланған 68,2 мың литрпестицидтер орнына 
91,62 мың литрпестицидтердің құны субсидияланды: 2М4Х 75% – 0,36 мың литр, 
гербитокс с – 0,41 мың литр, каратэ 050-0,21 мың литр, керб W – 1,3 мың литр, номини 
400 – 0,29 мың литр, оливер-0,03 мың кг, пивот 10% - 0,16 мың литр, раундап экстра – 1,5 
мың литр, рейнбоу 25 ол – 46,7 мың  литр, солито 320 – 16,8 мың литр, топшот 113 – 17 
мың литр, торнадо 540- 2,3 мың литр, ураган форте 500 – 4,46 мың литр, фастак 10% -0,03 
мың литр, элюмис 105- 0,07 мың литр. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 134,3 % қол жеткізілді.

 «Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін 
қызметтердің  құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен бөлінген 455565 мың  теңгеден  игерілгені 455563,8 (100 %) мың 
теңге, үнемделген қаржы 1,2 мың теңге. Бөлінген қаржыға 476 шаруашылыққа 2685,4 
млн.текше метр су жеткізу қызметінің құны субсидияланды. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 2749,5 млн.текше метр су  жоспарланған, жоспардан 
ауытқу 64,1 млн.текше метр су. Нәтижеге қол жеткізе алмау дұрыс жоспарлаудың 
болмауынан. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 98 % қол жеткізілді.

«Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру» бюджеттік бағдарламасының 
«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» кіші бюджеттік бағдарламасына бөлінген 2177 
мың теңге мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысқан әлеуетті өнім берушілердің 
құжаттарының толық болмауынан игерілген жоқ. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне (пестицидтерден (улы химикаттардан) 
босаған 887 кг ыдыстарды залалсыздандыруға) қол жеткізілген жоқ.

«Инновациялық тәжірибені тарату және енгізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 48077 мың теңге 
толығымен игерілді (100%). Бөлінген қаржының 9000 мың теңгесі 2019 жылғы 1 жобаны 
жалғастыруға, қалған 39077 мың теңге 2020 жылы іріктеліп алынған 6 инновациялық 
жобаны - 3 егіншілік, 1 жобадан тұқым шаруашылығы, мал шаруашылығы және өңдеу 
саласы бойынша жобаларды қаржыландыруға төленді. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне Қызылорда облысының агроөнеркәсіп кешенін 
қарқынды дамытатын 4 жобаны қаржыландыру жоспарланған болатын. Комиссия түскен 
жобалардың маңыздылығын ескере отырып бөлінген қаржыны 6 жобаға үлестірген. 
2020 жылы өндіріске енгізілген жобалардың қорытындысы бойынша облыста мал 
шарушылығы мен егіншілік шаруашылығы қарқынды дамып, өнім мөлшері мен сапасы 
артты. Атап айтқанда, күріш егісінде жаңа технология енгізу арқылы өнімділік 7,1 т/га 
болып, экономикалық тиімділігі 50,6% көрсетті және тұқым саласында жаңа технология 
қолданғанда күріш өнімділігі 3,0-3,5 т/га артып, суару суы 25% үнемделді. Мал 
шаруашылығында ірі қара малын бордақылауда Purina минералдық қоспасын пайдалану 
арқылы жүргізілген зерттеулерде ет мәрмәрлығы және бұлшық ет майының жақсы 
жетілгенін көрсетті. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 175 % қол жеткізілді.

«Ауыл шаруашылығы дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес 
жөніндегі іс-шаралар» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен жоспарланған 146747,5 мың теңге толығымен (100 %)  игерілді. Бағдарламаға 
сәйкес барлығы 58,6 мың га жерге саяқ шегіртке зиянды организміне қарсы 3412,62 
литр пестицидтер жұмсалды. Ал, 2019 жылы 74,2 мың га жерге саяқ шегіртке, күріш 
зиянкесі жағалық шыбын зиянды организмдеріне қарсы химиялық өңдеу жұмыстарына 
7 222,4 литр пестицидтер жұмсалған.Сандық көрсеткіштердің төмендеуі Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 19 наурыздағы № 
100 бұйрығымен зиянды организмге қарсы өңдеу жұмыстары тек саяқ шегірткеге 
жүргізілуімен түсіндіріледі. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу 
сапаларын анықтау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 10510,1 мың теңге толығымен (100 %) игерілді. Бағдарлама аясында 
«Қазақстан Аграрлық Сараптамасы» АҚ-ның облыстық тұқым сараптау зертханасы мен 
аудандардағы 6  тұқым сараптау зертхана бөлімшесімен себуге арналған тұқымдардың 
(күріш, жаздық бидай, күздік бидай, мақсары, жоңышқа, соя, жүгері, сұлы, тары) сапасын 
анықтайтын 7820 зерттеу жұмыстары жүргізілді. Қолданыстағы ұлттық стандарт 
көрсеткіштеріне сәйкес тұқым сапасы өнгіштігі, ылғалдылығы, 1000 дәннің салмағы, 
тазалығы, ауруға шалдығуы, зиянкестермен залалдануы көрсеткіштеріне, тұқымдардың 
себу дәрежесіне жеткендігі, қай сыныпқа жататындығымен анықталады. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, 
мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке 
алуға және тіркеу» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 3980,6 мың теңге толығымен (100 %) игерілді. Ауыл шаруашылығының 
арнайы және жол құрылысы техникаларын мемлекеттік тіркеу нөмерін, тракторист-
машинист куәлігін және техникалық паспорттар беру арқылы, оларды есепке алуға, 
тіркеуге және тиісті есептерді жүргізуге  мүмкіндік беру мақсатында барлығы 3543 
дана арнайы өнімдер, оның ішінде 1440 дана техникалық паспорт, 530 дана  тракторист-
машинист куәлігі және 1573 дана мемлекеттік тіркеу номері сатып алынды. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын  субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 2158362 мың теңге 
толығымен (100 %) игерілді, қалыптасқан қалдық қаржы 0,4 мың теңге. Мемлекеттік 
қолдаудың арқасында облыс бойынша барлығы 57,3 мың т. минералды тыңайтқыштың 
бағасы ішінара арзандатылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл 
тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 3396794 мың теңгеден игерілгені 
3366371,6 мың теңге (99,1 %). Игерілмеген  30422,4 мың теңге тауарөндірушілермен 
көрсетілген қате реквизиттері салдарынан төлемнің жүргізілмеуінен. Бөлінген қаржыға 
50,6 мың бас МІҚ және 188,8 мың бас қой малының аналығына, 0,3 мың балара ұясына 
селекциялық, 7 мың бас МІҚ аналығын қолдан ұрықтандыру жұмыстары;  1,7 мың бас 
отандық МІҚ, 0,3 мың бас импорттық МІҚ, 9,4 мың бас қой, 0,1 мың бас жылқы сатып 
алу және 1 мың доза асыл тұқымды бұқа ұрығын сатып алу; 0,2 мың бас қошқарларды 
күтіп бағу, 1,4 мың тонна сиыр етінің құнын арзандату, 11,9 мың тонна қой етінің 
өндірісін, 6,1 мың тонна сүт өндірісін, 0,08 мың тонна қымыз өндірісін, 0,1 мың тонна 
шұбат өндірісін субсидиялау және 1,6 мың бас сүт бағытындағы МІҚ аналығын, 30,7 
мың бас МІҚ аналығын, 87,2 мың бас қой аналығын, 5,1 мың бас жылқы аналығын, 1,6 
мың бас түйе аналығын ірі, шырынды, құрама жемшөп қоспаларын субсидиялау арқылы  
1300 тауарөндіруші мемлекеттік қолдауға ие болды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 109,6 % қол жеткізілді.

«Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің тексеру одақтарының ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінің ішкі аудитін жүргізуге арналған шығындарын субсидиялау» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 19325 мың 
теңге толығымен (100%) игерілді.  2020 жылы 55 ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
ішкі аудитін жүргізуге субсидия төлеу жоспарланған. Дегенмен, жыл көлемінде өтінімдер 
санының көбеюі себепті ішкі аудит 60 ауыл шаруашылығы кооперативтеріне жүргізілді.
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 109 % 
қол жеткізілді.

«Тауарлық балық өсіру өнімділігі мен сапасын арттыруды субсидиялау» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 4200 мың теңге 
толығымен (100 %)  игерілді. Бөлінген қаржы өңірімізде тауарлы балық шаруашылығымен 
айналысатын «Ислам» және «Ғабит» шаруашылық құрылымдарына 10 тонна тұқы (карп) 
балық түрлері мен олардың будандарын өсіру кезінде пайдаланылатын азықты сатып 
алуға жұмсалған шығындарын ішінара арзандатуға жұмсалды. Мемлекеттік қолдаудың 
нәтижесінде 2020 жылы өндірілген өнім көлемі 20% артты. Бюджеттік бағдарлама 
бойынша жоспарланған тікелей  нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын қалыптастыру» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 
1142031 мың теңгеден игерілгені 1141471 мың теңге (100 %). Игерілмеген 560,0 мың 
теңге «Байқоңыр» ӘКК» АҚ арқылы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 
бағаларын тұрақтандыруға жыл соңында бөлінген қаражаттарға жарияланған 
мемлекеттік сатып алу конкурс қорытындысының кеш шығуынан қалыптасты. Жоспарға 
сәйкес  742 031 мың теңгеге «Байқоңыр» ӘКК» АҚ арқылы өңірлік тұрақтандыру қорына 
3556,73 т. әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары, атап айтқанда 500 т. картоп, 200 
т. сәбіз, 100 т. жуа, 1575,1 т. бірінші сортты бидай ұны, 35 т. қырыққабат, 68 т. қарақұмық 
жармасы, 134 т. қант, 100 т. макарон, 500 т. күріш, 153 т. өсімдік майы, 77,33 т. сиыр 
еті, 4 т. тұз, 50 т. тауық еті, 12 т. айран, 0,3 т. сүзбе, 1 т. сары май, 47 т. сүт және 2000 
мың дана тауық жұмыртқасы сатып алынды. Сонымен бірге,  19 түрлі әлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік тауарды төмендетілген бағада сатуды қамтамасыз етуге 3 кәсіпкерлік 
субъектіге («Раманов и КО» ЖШС, «Retail A-A» ЖШС, «Оразбердин» ЖК) қарыз 
берілді.Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 2020 жылдың  желтоқсан 
айындағы бағалары жыл басымен салыстырғандағы индексі облыс бойынша 109,1 
пайызды құрады, бұл республика бойынша орташа индекс 110,1 пайыз көрсеткіштен 0,9 
пайызға төмен болды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі 
нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық берешектер қалыптасқан жоқ.

8. «Қызылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын 
жүзеге асыру үшін 2020 жылы түзетілген бюджетпен барлығы 18283902,8 мың теңге 
қаралып, 18115272 мың теңгеге игерілген немесе 99,1 пайыз, игерілмегені 168630,8 мың 
теңге. 

«Жергілікті деңгейде облыстың жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету үшін және 
әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына 124813 мың теңге қаралып, 124812,6 
мың теңгеге (100%) игерілген. Атқарылмаған 0,4 мың теңге ағымдағы шығындардан 
үнемделген қаржы. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 27 бірлік мемлекеттік 
әкімшілік қызметші және 16 бірлік азаматтық қызметшілерді ұстап, аппараттың үздіксіз 
жұмыс жасауы қамтамасыз етілген. Бюджеттiк бағдарламаның тікелей және түпкiлiктi 
нәтижелеріне 100 пайызға қол жеткізілді.

«Жалпы үлгідегі медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында қарттар мен мүгедектерге арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» 
бюджеттік бағдарламасына 365133 мың теңге қаралып, 365130,7 мың теңге (100%) 
игерілген. Атқарылмаған 2,3 мың теңге ағымдағы шығындардың қалдығы. Оның ішінде, 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің 
жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге қаралған 33238 мың теңге толықтай 
игерілді (100%). Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 331895 мың теңге 
331892,7 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалды, игерілмеген 2,3 мың теңге 
ағымдағы шығындар қалдығы.

Жалпы үлгідегі 280 орынға арналған «№ 1 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер 
көрсету орталығы» КММ арқылы стационар жағдайында 181 адамға, жартылай 
стационар жағдайында 208 адамға, барлығы 389 қарттар мен мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетілді. Тікелей нәтижесінің көрсеткіші 138,9 пайызға қол 
жеткізді. 2020 жылдың қорытындысы бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетуге 
мұқтаждардың саны 5366 адамды, толығымен қамтылған, тікелей нәтижесінің көрсеткіші 
100 пайызға орындалды.

«Мүгедектерге әлеуметтік қолдау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 1242474,8 
мың теңге бөлініп, 1073891,9 мың теңгеге немесе 86,4 пайызға игерілген. Игерілмеген 
168582,9 мың теңге, оның ішінде:

- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 610121 мың теңге 
бөлініп, 465476,4 мың теңгеге немесе 76,3 пайызға игерілген. Мемлекеттік сатып алу 
қорытындысымен үнемделген қаржы 144644,6 мың теңгені құрады. Нәтижесінде 322 
адам сурдотехникалық, 437 адам тифлотехникалық, 1421 адам протездік-ортопедиялық, 
565 адам арнаулы жүріп-тұру құралдарымен, 530 адам санаторлық-курорттық емделумен 
қамтамасыз етілді. Тікелей нәтижесіне 106,1 пайызға қол жеткізілді. Үнемдеу есебінен 
қосымша 187 тифлотехникалық құрал сатып алынды, оның ішінде 20 оқу машинасы, 
дыбыстық хабарламасы және диктофоны бар 71 ұялы телефон, сөйлеу синтезі бар 
экрандық қол жеткізу бағдарламасымен қамтамасыз етілген 96 ноутбук;

- «Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің және мүгедек 
балалардың санаторлық-курорттық емделуін қамтамасыз ету» кіші бағдарламасына 
бөлінген 115102,4 мың теңге толығымен игеріліп, жыл көлемінде 955 мүгедек 
санаторлық-курорттық емделумен қамтылды, тікелей нәтижесіне 100 пайызға қол 
жеткізілді;

- «Мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектердің техникалық 
көмекші (орын толтырушы) құралдарымен және (немесе) арнаулы жүріп-тұру 
құралдармен қамтамасыз ету» кіші бағдарламасына бөлінген 327799,1 мың теңге, 
327798,8 мың теңгеге игерілді, игерілмеген 0,3 мың теңге ағымдағы шығындардың 
қалдығы. Жыл көлемінде 4596 мүгедек техникалық (орын толтырушы) құралдарымен 
және арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз етілді, оның ішінде 165 есту 
аппараттары, 258 ұялы телефондары, нашар еститін және нашар көретін мүгедектерге 
арналған 193 сағат, 45 көпфункционалды дабылды жүйелер, 207 ноутбуктер, 2063 
таяқтар, 190 плеерлер, 49 дана Брайль жүйесі бойынша жазу құралдары, жазу грифелдері 
және рельефті-ноқатты қаріппен жазуға арналған қағаздар, 27 оқу машиналары, 301 
жұп балдақтар, 275 жетек арбалар, 585 серуендік және бөлмелік кресло-арбалар, 184 
адамға есту протезбен қамтамасыз ету арқылы көмек көрсетілді. Есту-протездік көмекке 
жүгінгендердің саны жоспарланғаннан 36 адамға азаюынан, тікелей нәтижесіне 99,2 
пайызға қол жеткізілді;

- «Протездеу, үйрету жөнінде медициналық қызметтер көрсету протездік-
ортопедиялық құралдармен және оларды пайдалануды қамтамасыз ету» кіші 
бағдарламасына бөлінген 189452,3 мың теңге, 165514,3 мың теңгеге игерілген, 
игерілмеген 23938 мың теңге протездік-ортопедиялық көмек көрсетуге өтініш білдірген 
мүгедектер санының төмендеуіне байланысты үнемделген қаржы (жоспарланған көлемге 
қарағанда 580 адамға кем). Тікелей нәтижеге 75,5 пайыз қол жеткізілді,  бұл эпидемиялық 
ахуалға байланысты азаматтардың Алматы қаласындағы Республикалық протездік-
ортопедиялық орталығына барудан бас тартуына байланысты. Жыл көлемінде 1789 
мүгедекке протездеу бағытындағы протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз 
етіліп, медициналық  қызметтер көрсетілді. мүгедектердің есебінен 580 адамға кем 
орындалды.

«Мүгедектерді әлеуметтік қолдау» бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі 
96,1 пайызға орындалды. Жалпы жоспарлы көрсеткіш 11043 адамды құраса, нақты 
қамтылған 10615 адам, оның ішінде үнемделген қаржы есебінен қосымша 188 адам 
қамтамасыз етілді. Сонымен қатар, есту протезді және протездік-ортопедиялық көмекке 
жүгінбеген 616 адам есебінен жоспар 428 адамға кем орындалды.

«Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасына 1077590,1 мың 
теңге қаралып, 1077585,9 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалған. Оның ішінде 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсететін жұмыскерлерге жалақысына қосымша ақы белгілеуге қаралған 83357 мың 
теңге толығымен игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 994233,1 мың 
теңге 994228,9 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалды, игерілмеген 4,2 мың теңге 
ағымдағы шығындардан үнемделген.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру қорытындысымен 523 мүгедекке арнаулы 
әлеуметтік қызметтер, оның ішінде 400 орынға арналған «№2 Қызылорда арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ-де арнаулы әлеуметтік стационар 
жағдайында 398 қызмет алушыларға, жартылай стационар жағдайында 23 қызмет 
алушыларға қызметтер көрсетілді, 101 орынға арналған «Қазалы арнаулы әлеуметтік 
қызметтер көрсету орталығы» КММ-де арнаулы әлеуметтік стационар жағдайында 102 
қызмет алушыларға қызмет көрсетілді. Бюджеттiк бағдарламаның тікелей нәтижесінің 
көрсеткіші 104,4 пайызға, түпкілікті нәтижесі 100 пайызға орындалды.

 «Оңалту орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасына 466057,8 мың теңге 
қаралып, 466057,2 мың теңгеге немесе 100 пайызға игерілді. Оның ішінде республикалық 
бюджеттен берілетін трансферттер есебінен арнаулы 116 штаттық әлеуметтік қызмет 
көрсететін жұмыскерлерге қосымша ақы белгілеуге қаралған 38660 мың теңге толықтай 
(100%) игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 427397,8 мың теңге 427397,2 мың 
теңгеге немесе 100 пайызға орындалды, 0,6 мың теңге ағымдағы шығындар қалдығы.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру қорытындысымен 150 орынға арналған 
«Мүгедектерге арналған оңалту орталығы» КММ арқылы 678 мүгедектерге арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсетілді. Тікелей нәтижесінің көрсеткіші 352 пайызға 
артығымен, түпкілікті нәтижесі 100 пайызға орындалды.

«Балалар психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерінде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалар үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бюджеттік бағдарламасына 455836 мың теңге 
қаралып, 455835,8 мың теңге немесе 100 пайызға игерілген. Оның ішінде республикалық 
бюджеттен берілетін трансферттер есебінен арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін 
жұмыскерлерге  170,5 штаттық бірлікке қосымша ақы белгілеуге қаралған 59062 мың 
теңге толықтай (100%) игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 396774 
мың теңге 396773,8 мың теңгеге немесе 100 пайызға орындалды, игерілмеген 0,2 мың 
теңге ағымдағы шығындардан үнемделген. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру аясында  
130 орынға арналған «Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығы» КММ 
арқылы 128 мүгедек балаларға арнаулы әлеуметтік қызметтер, оның ішінде стационар 
жағдайында 64 қызметалушыға, жартылай стационар жағдайда 64 қызметалушыға 
қызметтер көрсетілген. Бюджеттiк бағдарламаның тікелей нәтижесі 98,5 пайызға, 
бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі 100 пайызға орындалды.

 «Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша қаралған 125189,3 мың теңге 125189,2 мың теңгеге 
игерілді. Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 
арнайы әлеуметтік қызмет көрсетуге 24 адамға 13149 мың теңге бөлініп, толығымен 
игерілген. Бағдарлама аясында 32 адамға арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілді, 
оның ішінде14 адам саудасының  құрбандарына және 18 тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құрбандарына. Тікелей нәтиженің жоспарланған көрсеткішінің нақты нәтижесіне 133,3 
%-ға қол жеткізілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 112040,3 мың теңге қаралып, 
112040,2 мың теңгеге немесе (100%) игерілді,  0,1 мың теңге ағымдағы шығындар 
қалдығы. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясындағы бюджеттік кіші бағдарламаны 
іске асыру нәтижесі бойынша 4 әлеуметтік жоба іске асырылған, тікелей нәтижесіне 100 
%-ға қол жеткізілді. 

Бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі «Жеке сектор субъектілері (оның ішінде, үкіметтік 
емес ұйымдар) ұсынатын арнайы әлеуметтік көрсетілетін қызметтермен қамтылған 
адамдардың үлесі» 2020 жылы 14 пайызға жоспарланды. 2020 жылдың қорытындысы 
бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетумен облыс бойынша қамтылғандар 
саны 5366 адамды, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар арқылы 765 адамды құрады. 
Нәтижесінде 2020 жылдың нақты көрсеткіші 14,3% құрады. Бағдарламаны іске асыруда 
түпкілікті нәтиже 102,1% орындалған. 

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде, еңбек нарығын 
дамытуға бағытталған ағымдағы іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 2814 мың теңге қаралып, 
100% толығымен игерілді. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарды, жұмыссыздарды және біліктілігі жоқ тұлғаларды Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
«Еңбек» бағдарламасы шеңберінде жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары туралы 
ақпараттануын арттыру мақсатында облыс бойынша 116 ақпараттық билборд орнатылып, 
2600 брошюра дайындалған. Бюджеттiк бағдарламаның тікелей нәтижесіне 100 пайызға 
қол жеткізілді. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
Комитетінің мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 3-тоқсанының қорытындысымен 
жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайызды құрап, түпкiлiктi нәтиже 94,2% қол жеткізілді.

«Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сапасын жақсарту» бюджеттік бағдарламасына республикалық бюджеттен берілетін 
трансферттер есебінен 1468 мың теңге қаралып, 1428 мың теңгеге атқарылды, игерілмеген 
40 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру 
барысында 68 адам сөз шығаратын тонометрмен камтамасыз етілді. Бағдарламаның 
түпкілікті нәтижесі-мүгедектерге берілетін техникалық көмекші (орнын толтырушы) 
құралдармен қамтамасыз етілген мүгедектердің (жоспарланған мүгедектер санынан, 
техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдарды қажет ететіндерден) үлес салмағы              
100 % орындалды. Түпкілікті және тікелей нәтижелерге 100 пайызға қол жеткізілді.

«Кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және келтіру 
бойынша қызмет көрсету» бюджеттік бағдарламасына республикалық бюджеттен 
бөлінген  23 кохлеарлық импланттарға дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және 
күйге келтіру қызметтеріне 118818 мың теңге қаралып, толығымен игерілді. Кохлеарлық 
импланттарды дәлдеп сөйлеу процессорларын ауыстыру және күйге келтіру қызметімен 
қамтылған кохлеарлы имплантты мүгедектердің үлес салмағы 100% орындалды. 
Бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу  100% құрады.

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет есебінен 47432,8 
мың теңге қаралып, толығымен 100 пайызға игерілген. Басқармаға қарасты ұйымдардың 
материалдық-техникалық базасын нығайту мақсатында негізгі құралдарды сатып алу 
жоспары (375 дана) үнемделген қаржы есебінен 74 данаға артығымен немесе тікелей 
көрсеткіш нәтижесі 119,7 пайызға орындалды. Оның ішінде:

- «№1 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 
1 Қазақстан Республикасының елтаңбасы, 1 компьютер жиынтығы, 2 тігін машинасы, 
18 бактерицидтік сәулелендіргіш, 1 центрифуга, 1 өндірістік кір жуу машинасы, 
мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген қаржы есебінен жоспар (22 дана) 
3 данаға артығымен орындалды;

- «№ 2 Қызылорда арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 
2 утюжок, 6 термопот, 2 шашқа арналған фен, 1 шаш қиятын машинка, 1 синтезатор, 
60 бактерицидтік сәулелендіргіш, 32 кварц шамдары, 10 кондиционер, 10 теледидар, 1 
DVD-ойнатқыш, 1 бұрауыш, 1 болгарка, 1 торцовочный ара (кесетін ара), 6 домбыра, 
2 қолмен жұмыс жасайтын электрлік гравер, 10 Қазақстан Республикасының туы, 165 
темір төсек, 1 кресло, 10 пуф, 1 үстел, 2 прожектор, барлығы 325 дана негізгі құралдар, 
мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген қаржы есебінен жоспар (272 дана) 
53 данаға артығымен орындалды;

- «Қазалы арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығы» КММ бойынша 
жоспарланған 27 бактерицидтік сәулелендіргіш сатып алынды;

- «Мүгедектерге арналған оңалту орталығы» КММ бойынша 1 автокөлік, 1 түрлі-
түсті принтер, 10 принтер, 8 бактерицидтік сәулелендіргіш, 1 термометрлік пирометр, 
3 набулизаторы бар компрессор ингаляторы, 1 газ турбиналық есептегіш, 3 кір 
жуғыш машина, 1 душ Шарко, 1 СВДУ Ду15 су есептегіш, 1 желдеткіш ВР 86-77-15, 
2 компьютерге арналған веб-камера, 1 қашықтықтан термометр, 2 пульсоксиметр, 1 
дезтонельге арналған вакуум, су сорғысы, 3 компьютер жиынтығы, 1 гидромассажды 
ванна, 1 айналым сорғысы SCR65-15/2, Шарко душына арналған 1 сорғы станциясы,  
бассейінге арналған 1 айналым сорғысы, 2 оңалту тренажері, 4 электр самаурын 
термопоты (40 литр), барлығы 50 дана негізгі құралдар, мемлекеттік сатып алу 
қорытындысымен үнемделген қаржы есебінен жоспар (32 дана) 18 данаға артығымен 
орындалды;

- «Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету балалар орталығы» КММ-не                                  
12 бак терицидтік сәулелендіргіш, 2 едендегі және 8 қабырға орнатылған кондиционерлер 
алынды, барлығы 22 дана негізгі құралдар.

Бағдарламаның түпкілікті нәтижесі 119,7 пайызға қол жеткізілді.
«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 

орындау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражы есебінен «Шиелі ауданы, 
Шиелі кентінде арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету бойынша шағын үйін ашу» 
жобасына қаралған 126834 мың теңге толығымен игерілді. Бюджеттік бағдарламаны іске 
асыру барысында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету жоспары 166 адамға артығымен 
орындалды. Бағдарламаның тікелей нәтижесі 266 %-ға орындалды. 2020 жылғы «Жеке 
сектор субъектілері (оның ішінде, үкіметтік емес ұйымдар) ұсынатын арнаулы әлеуметтік  
қызметтер» қамтылған адамдардың үлесі 14% мөлшерінде жоспарланған. 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетумен қамтылғандар саны 
облыс бойынша 5366 адамды құрады, оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар арқылы 765 
адам немесе 12 % құрап, түпкілікті нәтиже 102,1 % орындалды.

Ағымдағы нысаналы трансферттер аудан және Қызылорда қаласы бюджеттеріне 
барлығы 14129442 мың теңге толық мөлшерде аударылды.

2021 жылдың 1 қаңтарына 2384,1 мың теңге көлеміндегі өткен жылдардың 
дебиторлық берешек отын, жанар-жағармай материалдарын сатып алуда мердігердің 
берешекті өтеу жөніндегі сот шешімдерін орындамауына байланысты қалыптасқан, 
оның ішінде «Психоневрологиялық медициналық-әлеуметтік мекемелерде (ұйымдарда), 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталықтарында, әлеуметтік қызмет көрсету 
орталықтарында психоневрологиялық аурулармен ауыратын мүгедектер үшін 
арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету» бағдарламасынан 681,9 мың теңге, «Оңалту 
орталықтарында қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсету» бағдарламасынан 1702,2 мың теңге. Байланыс 
қызметтеріне ақы төлеу бойынша 11,1 мың теңге кредиторлық берешек қалыптасқан. 

9. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 
бағдарламаларын іске асыруға барлығы 114339162,9 мың теңге жоспарланып, одан 
игерілгені 114291605,3  мың теңге (100 %). Игерілмеген қаржы 47557,6 мың теңге, оның 
ішінде жергілікті атқарушы органының бөлінбеген резерв қаражаты 47403,9 мың теңге, 
басқа үнемделген қаражат 153,7 мың теңге.

«Жергілікті бюджетті атқару және коммуналдық меншікті басқару саласындағы 
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 121987 мың теңгеден игерілгені 
121962,6 мың теңге (100 %), қалдық қаржы 24,4 мың теңге. Бөлінген қаржы 22 
мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 17 штаттан тыс қызметкерді ұстауға, басқарманың 
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

Жыл бойына ҚР Қаржы министрлігіне айлық, тоқсандық, жылдықбюджеттік және 
қаржылық есептіліктер (44 рет), республикалық бюджеттен бөлінген ағымдағы нысаналы 
трансферттердің, даму трансферттері мен кредиттердің игерілуі туралы (12 айлық және 1 
жылдық), облыс бюджетінің атқарылуы туралы аналитикалықжәне бюджет түсімдерінің 
орындалуы туралы факторлы талдауесептіліктері (4 рет) тапсырылды. Сонымен қатар, 
ҚР Қаржы министрлігіне облыстың мемлекеттік ұйымдары бойынша құралған штаттар 
желісі мен контингенттер туралы  жылдық есептілігі ұсынылды. 

 Облысқа қарасты 164 ұйымның мүліктік активтеріне түгендеу жүргізілді, 248 
мемлекеттік субъектінің қаржы-шаруашылық қызмет жоспары мен оның іске асырылуы 
туралы есептіліктеріне, сондай-ақ 11 облыстық коммуналдық субъектінің даму 
жоспарының іске асырылуына ұдайы мониторинг жүргізіліп отырды.

Облыстық мемлекеттік коммуналдық меншік ғимаратында заңды тұлғаларды 
орналастыру туралы 6 бұйрық әзірленді, облыстық коммуналдық заңды тұлғалардың 47 
жарғысына (ережесіне) өзгерістер мен толықтырулар енгізіліп қайта бекітілді.

Жыл басынан басқарма тарапынан коммуналдық мүлікті облыстық коммуналдық 
заңды тұлғаға, аудандар мен Қызылорда қаласының коммуналдық меншігіне беру 
бойынша 169 бұйрық қабылданды, мүлікті «КРЭК» АҚ акцияларын төлеуге және «Сыр 
медиа» ЖШС жарғылық капиталын толықтыруға беру бойынша облыс әкімдігінің 5 
қаулысы қабылданып, алыс-беріс актілері бекітілді.

Жыл ішінде облыстық коммуналдық меншіктен республикалық меншікке және 
республикалық меншіктен облыстық коммуналдық меншікке беру бойынша облыс 
әкімдігінің 25 қаулысы қабылданды, ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитетінің бұйрықтары негізінде нысандарды қабылдау-беру туралы 28 
акті бекітілді.

2020 жылы облыстық коммуналдық мүлікті, оның ішінде тұрғын емес үй-
жайды, мүлікті жалға беру бойынша тендерлер өткізіліп, жасалған 140 келісім 
нәтижесіндеоблыстық бюджеттің кірісіне 31206,6 мың теңге кіріс түсірілді. 

2020 жылы жеке және заңды тұлғалардың бастамасы бойынша облыстың 
коммуналдық меншігіне электрмен жабдықтау, мемлекеттік сараптамадан өткізілген 
жобалардың жоба-сметалық құжаттамаларын,  компьютерлік техника мен жиһаздарды 
сыйға тарту туралы жасалған келісімдер нәтижесінде 3 қаулы қабылданды. Бұдан басқа, 
мемлекеттік-жекешелік әріптестік нысандарын қабылдау бойынша 8 қаулы қабылданды. 

Жыл ішінде республикалық бюджеттен берілген 32 бюджеттік несиенің мониторингі 
мен оларға қызмет көрсету жүргізілді, оның ішінде 2020 жылы 8652777 мың теңгеге 
қосымша 5 несие алынды; Республикалық бюджетке 16 кредиттік шарт бойынша 
қалыптасқан 2092750,1 мың теңге негізгі борыш, 31 кредиттік шарттың 8647,4 мың 
теңгесыйақы төлемдері және пайдаланылмаған 1488 мың теңге бюджеттік кредит 
қаражаттары  қайтарылды.

2020 жылы «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасын» 
іске асыруға және ипотекалық тұрғын үй құрылысын жүргізуге барлығы 31254858 мың 
теңгеге мемлекеттік бағалы қағаздар шығарылды.

Азаматтар мен ұйымдардан түскен өтініштерінегізіндеоблыстық бюджеттің кірісіне 
қате (артық) аударылған  қаражатты қайтару немесе ауыстыру туралы Қызылорда 
облысының Мемлекеттік кірістер департаментіне 154 025 399,4 мың теңгеге 104 
қорытынды жолданды; облыстық бюджеттен қаржыландырылатын 30 бюджеттік 
бағдарлама әкімшісінің міндеттемелер мен төлемдер бойынша қаржыландыру 
жоспарларына 1224 өзгерістер енгізілді, оның ішінде түсімдер бойынша 56 анықтама, 
міндеттемелер жоспары бойынша – 584 анықтама, төлемдер жоспары бойынша – 
584 анықтама өтті. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Жергілікті атқарушы органдардың борышына қызмет көрсету» бюджеттік 
бағдарламасының «Қарыздар бойынша сыйақылар, өзге де төлемдерді төлеу» кіші 
бағдарламасына жоспарланған 44742,1 мың теңгеден игерілгені 44741,3 мың теңге, 
үнемделген қаржы 0,8 мың теңге. Бөлінген қаржы «Бағалы қағаздардың орталық 
депозитарийі» АҚ алдындағы 4 кредиттік шарттың  сыйақы төлемдерімен есептесуге 
жұмсалды.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 1467425,6 мың теңге 
«Байқоңыр (Байконур) ӘКК» АҚ-на жарғылық капиталын ұлғайту үшін уақытылы және 
толық көлемінде аударылды.

«Байқоңыр (Байконур) ӘКК» АҚ облыстың 7 инвестициялық жобасын іске асыру 
мақсатында 7 инвестициялық жобаның 1 жобасы ғана тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне қол жеткізе алды. Қол жеткізе алмаған  жобалар тізімі келесі:

1) «Қызылорда қаласындағы ет өңдеу кешені құрылысы» инвестициялық жобасын 
жүзеге асыруға 466827,0 мың теңге бөлінді. Құрылыс-монтаждау жұмыстарын аяқтау 
2021 жылдың 15 қазанында  көзделген. Қаржы экономикалық негіздемеге сәйкес 
жоспарланған құрылғылар кешені сатып алынғанымен, құрылғы толық жинақталып 
аяқталмаған. 

2) «Қызылорда облысы Арал ауданында кварц топырағын байыту бойынша кен-
байыту комбинаты құрылысы» жобасын іске асыруға 262 467,9 мың теңге бөлінді. 
Қаржы экономикалық негіздемеге сәйкес 1 (бір) бірліктен құмға арналған кептіру кешені 
мен жүк көтергіш кран сатып алу, сонымен қатар құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
жүргізу жоспарланған. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына қажетті құралдар сатып 
алынғанымен, құм кептіруге арналған жабдық сатып алынған жоқ себепті тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне қол жеткізілген жоқ.

3) «Қызылорда облысы Шиелі ауданында шұжық цехын құру» жобасына 32213,9 
мың теңге бөлінді. Қаржы экономикалық негіздемеге сәйкес 31 бас мүйізді  ірі қара 
мал, 1 бірліктен автокөлік және шұжық өнімдерін өндіруге арналған жабдықтар сатып 
алу көзделген. Автокөлік сатып алу бойынша алдын ала төлемдер жүргізілгенімен, 
жабдықтар мен мүйізді  ірі қара мал алынған жоқ. Жобаның тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне қол жеткізілген жоқ.

4) «Күрделі мұнай шикізатын қайта өңдеу бойынша сервистік компания құру 
жобасына» 515000 мың теңге бөлінді. Қаржы экономикалық негіздемеге сәйкес 
жабдықтар сатып алу көзделген. Жабдықтар толық жинақталып болған соң жеткізілмек. 

 5) «Қызылорда қаласында түйе және мүйізді ірі қара мал басын көбейту және ет 
консервілерін шығару инвестициялық жобасына» 119900 мың теңге бөлінді. Қызылорда 
қаласы көлемінде серіктестің табылмауынан жоба іске асырылған жоқ. 

 6) «Қызылорда қаласында нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер шығаратын 
кәсіпорынды кеңейту жобасына» 32330,2 мың теңге бөлінді. Қаржы экономикалық 
негіздемеге сәйкес нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер пісіруге арналған 16 бірлік 
кешенді құрылғы мен 2 бірлік автокөлік сатып алу көзделген. Алайда, серіктестің 2020 
жылғы 31 желтоқсандағы хатымен жобаны іске асырудан бас тартуы себепті жоба іске 
асырылған жоқ. 

«Алтын Қамба» агроөнеркәсіп комбинаты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
«Құрама-модульді 10 магазин құрылысы» инвестициялық жобасы бойынша 
көрсеткіштерге қол жеткізілді. 

Дүкендер орналастырылатын 400 шаршы метр жер телімінде электр жұмыстарын 
жүргізу бойынша жұмыстарын атқару нәтижесінде ағымдағы 2020 жылдың тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді. Дүкендер құрылысын жүргізу 2021 жылға 
жоспарланған.

«Субвенциялар» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 96639278 мың теңге 
аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттеріне (8 бюджетке) толық көлемінде 
аударылды.

«Мемлекеттік эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша жергілікті атқарушы органның 
борышын өтеу» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 2115848 мың теңге «Бағалы 
қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ алдындағы борышымен есептесуге мерзімінде 
және толық көлемінде аударылды. 

«Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі 
қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 942 мың теңгеден игерілгені 
862,8 мың теңге (91,6 %), игерілмеген 79,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан 
үнемделген қаржы. Коммуналдық меншіктегі нысандарды жекешелендіру бағдарламасы 
аясында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 
«Жекешелендірудің 2016-2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы» қаулысына 
енгізілген облыстың20 нысанының  12 нысаны 381,1 млн.теңгеге жекешелендірілді, 6 
нысантаратылды, 2 нысан 6 рет сатуға қойылғанымен нәтиже шықпағандықтан 1 нысан 
жекешелендіру жоспарынан шығарылды.

Жыл ішінде ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру 
комитеті www.gosreestr.kz веб-порталы арқылы коммуналдық мүлікті сату 
(жекешелендіру) бойынша 11 ашық электронды аукцион мен сенімгерлікті басқаруға 
беру бойынша 1 тендер өткізілді. Аукцион арқылы облыстық коммуналдық меншіктегі 
экономикалық тиімсіз және орынсыз деп табылған 58 автомобиль сатылып, облыстық 
бюджеттің кірісіне 32,9 млн.теңге түсім түсті.

«Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайданылмаған) трансферттерді қайтару» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 458380,7 
мың теңге жоғары тұрған бюджетке мерзімінде және толығымен (100 %) аударылды. 

«Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын 
өтеу» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 
2092751,1 мың теңгеден игерілгені 2092750,1 мың теңге (100 %), игерілмеген  1,0 
мың теңге- нақты төлемнен қалған қалдық қаражат. Бөлінген қаражат облыстың 
жергілікті атқарушы органының 17 несие шарты бойынша негізгі борышпен есептесуге 
республикалық бюджетке мерзімінде және толығымен (100 %) аударылды. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша 
сыйақылар  мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 8695 мың теңгеден 
игерілгені 8647,4 мың теңге (99,5 %), игерілмеген 47,6 мың теңге нақты төлемнен қалған 
қалдық қаражат. Бөлінген қаражаттар облыстың жергілікті атқарушы органының 31 
несие шарты бойынша қалыптасқан міндеттемелермен есептесуге жұмсалды. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне толығымен (100 %) 
қол жеткізілді.

«Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 999,9 
мың теңге мемлекеттік және қаржылық аудит барысында нысанылы мақсатқа сай 
пайдаланылмаған болып анықталған республикалық бюджеттің қаражаттары жоғары 
тұрған бюджетке мерзімінде және толығымен аударылды. Бюджеттік бағдарлама 
бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерді 
қайтару» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 
1488 мың теңге (1 кредиттік шарт бойынша) республикалық бюджетке толығымен 
(100 %) аударылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 

«Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын 
өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 7510049 мың теңге 
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төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты республикалық бюджетке мерзімінде және 
толық көлемінде  (100 %) аударылды. 

«Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған 
бюджеттерге өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік 
бағдарламасына республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 
жоспарланған 2701887 мың теңге аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттеріне толық 
көлемінде  (100 %) аударылды. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 1600 кіші және 
орта бизнес субъектінің салықтық жүктемесі жеңілдетілді. 

«Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, астана 
бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық және әлеуметтiк 
тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер төндiретiн табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайда, жалпы республикалық 
немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар жүргізуге  берілетін ағымдағы нысаналы 
трансферттер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 255000 мың теңге Түркістан облысының Мақтаарал ауданында болған 
төтенше жағдайдың келтірген залалын жоюға толық көлемінде  (100 %) аударылды. 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) 
нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 782285,6 мың теңге толық көлемінде  (100 %) 
игерілді. 

«Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы  трансферттер» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 90000 
мың теңге толық көлемінде  (100 %) игерілді. Бюджеттік бағдарлама аясында төмен 
тұрған бюджеттердің кірістер түсімінің жылдық жоспарын орындамаудан туындаған 
жоғалтулары қалпына келтірілді. 

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық берешектер қалыптасқан жоқ.

10. «Қызылорда облысының экономика және бюджеттік жоспарлау басқар масы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға бөлінген 2458144,5 
мың теңге 2457641,2  мың теңгеге (100 %) орындалды, 503,3 мың теңге игерілмеген 
қаржы. 

«Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру 
мен дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 171669,5 
мың теңге қаралып, 171166,2 мың теңге (99,7%) игерілді, 503,3 мың теңге үнемделген 
қаржы. Бөлінген қаржыдан 35 мемлекеттік әкімшілік қызметкерлердің, 17 азаматтық 
қызметшінің еңбекақыларын төлеуге, басқарманың мемлекеттік функцияларды, 
өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге жұмсалды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Бюджеттік инвестициялар және концессия мәселелері бойынша құжаттаманы 
сараптау және бағалау, бюджеттік инвестициялардың іске асырылуына бағалау» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюжеттен 34850 мың теңге бөлініп, толығымен 
(100%) игерілген. Бөлінген қаржыға мемлекеттік-жекешелік әріптестік бойынша 
12 жоба,сонымен бірге «Қызылорда газ тарату жүйесі» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорынын құруға қаржылық-экономикалық негіздемесіне экономикалық сараптамасы 
жүргізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 
және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасына 
қаралған 925 мың теңге толығымен игерілді. Нәтижесінде «Қызылорда облысы Қазалы 
ауданының аудандық маңызы бар «Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей» автомобиль 
жолының 16-шы шақырымында Қарлан учаскесінде Сырдария өзені арқылы өтетін көпір 
өткелінің құрылысы» бюджеттік инвестициялық жобаның техникалық-экономикалық 
негіздемесінің сараптамалық қортындысы  алынды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді. 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық 
бюджеттен берілген 2250700,0 мың теңге бюджеттік кредиттер толығымен Қызылорда 
қаласы және аудан бюджеттеріне аударылды. 

2021 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық және кредиторлық қарыздар қалыптаспаған.
11. «Қызылорда облысының білім басқармасы»мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 

бағдарламасын іске асыруға 2020 жылға түзетілген бюджетпен 54499526,4 мың теңге 
жоспарланып, 54287599,5 мың теңгеге немесе 99,6 пайызға игерілген,  игерілмегені 
211926,9 мың теңге.

 «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бағдарламасына аппаратты ұстап тұру шығындарына 176849,7 
мың теңге қаралып, 176374,3 мың теңгеге (99,7%) пайызға орындалған, игерілмеген 475,4 
мың теңгеағымдағы шығындардан үнемделген. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 
22 бірлік мемлекеттік әкімшілік қызметші және 21 бірлік штаттан тыс қызметкерлерді 
ұстау, басқарма бойынша облыстық білім бағдарламалары мен мемлекеттік саясатты іске 
асыру, аппараттың үздіксіз жұмыс жасауы қамтамасыз етілді. 

«Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша жалпы білім беру» 
бағдарламасына 1264899,4 мың теңге қаралып, 1264885,9 мың теңгеге (100%) 
орындалған, игерілмеген 12,9 мың теңге ағымдағы шығындардан үнемделген. Оның 
ішінде ішкі қарыздар есебінен ағымдағы жөндеу жұмыстарына 36107,4 мың теңге 
бөлініп, 36107,3 мың теңгеге игерілді (100 пайыз). Республикалық бюджеттен берілетін 
трансферттер есебінен мекеменің штаттық бірлігіне сәйкес мұғалімдерге еңбекақы мен 
біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге қаралған 166949 мың теңге, толығымен 100 
пайызға игерілген. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 1061843 мың теңге, 
1061829,6 мың теңгеге (100%) орындалды. Бағдарлама бойынша 512 бала оқудан өтті. 
Бағдарлама бойынша тікелей және түпкілікті нәтижеге 100 пайызға қол жеткізілді.

«Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін 
ақпараттандыру» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет қаражаты есебінен 11291,5 
мың теңге қаралып, 11281,5 мың теңгеге атқарылған (100%). Үнемделген қаржы 10 
мың теңгені құрады. Жыл көлемінде 342 дана электрондық оқулықтар сатып алынған, 
қашықтықтан оқыту 108 сағат, бюджеттік бағдарламаны іске асырылуына 100 пайызға 
қол жеткізілген.

 «Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк 
кешендерді сатып алу және жеткізу» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен 25347 мың теңге қаралып, 25061,9 мың теңгеге немесе 98,9 пайызға 
атқарылған. Игерілмеген 285,1 мың теңге-ағымдағы шығындардан үнемделген. 
Бағдарлама нәтижесінде мамандандырылған білім беру ұйымдарындағы оқушылар үшін 
14563 дана оқулықтар мен кітаптар сатып алынған.

«Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы білім беру» 
бағдарламасы бойынша 1279017,2 мың теңге қаралып, 1278995,3 мың теңгеге немесе 100 
пайызға атқарылған. Игерілмеген 21,9 мың теңге ағымдағы шығындардан үнемделген. 
Оның ішінде ішкі қарыздар есебінен ағымдағы жөндеу жұмыстарына 18427,2 мың теңге 
бөлініп, 18427,1 мың теңгеге игерілген (100%), 0,1 мың теңге – ағымдағы шығындардан 
үнемделген. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік 
білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік санаты үшін қосымша 
жалақысын көтеруге 144951 мың теңге қаралып, 144933,4 мың теңгеге игерілді 
(100%). Игерілмеген 17,6 мың теңге-ағымдағы шығындардан үнемделген. Жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 1115639 мың теңге қаралып, 1115634,7 мың теңгеге (100%) 
орындалды, игерілмеген  4,3 мың теңге ағымдағы шығындар қалдығы. Бағдарламаны 
жүргізу 913 балаға оқу және тәрбие қызметтерін көрсетуге мүмкіндік берді, тікелей және 
түпкілікті нәтижеге толық қол жеткізілген.

«Облыстық ауқымда мектеп олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және 
конкурстар өткізу» бағдарламасы бойынша 373934,2 мың теңге қаралып, 373872,8 
мың теңгеге атқарылған (100%). Игерілмеген 61,4 мың теңге ағымдағы шығындардан 
үнемделген. Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 
мемлекеттік білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік санаты үшін 
қосымша жалақысын көтеруге 21830 мың теңге қаралып, толығымен (100%) игерілді. 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 352104,2 мың теңге, 352042,8 мың 
теңгеге (100%) орындалды, игерілмеген 61,4 мың теңге ағымдағы шығындар қалдығы. 
Жыл көлемінде облыс бойынша өткізілген мектеп олимпиадаларына, мектептен тыс 
іс-шаралар мен конкурсқа 3500 бала қатысты. «Президентік шырша» іс-шарасына 
сыйлыққа 200 ноутбуктар сатып алынды.

«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік 
бейімдеу» бағдарламасына 367876,2 мың теңге қаралып, 367694,5 мың теңгеге 
атқарылған (100%). Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебінен мемлекеттік білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік 
санаты үшін қосымша жалақысын көтеруге 31580 мың теңге қаралып, 31578,3 мың 
теңгеге игерілді (100%), игерілмеген  1,7 мың теңге ағымдағы шығындардан үнемделген. 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 336296,2 мың теңге, 336116,2 мың 
теңгеге (99,9%) орындалды, игерілмеген 180 мың теңге бюджет қаражаты есебінен 
үнемделген. Жыл көлемінде дамуында проблемалары бар 150 балаға әлеуметтік көмек 
көрсетілген.

«Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, балаларды 
әлеуметтік қамсыздандыру» бағдарламасына 200752 мың теңге қаралып, 200750,6 
мың теңгеге (100%) атқарылған, 1,4 мың теңге ағымдағышығындардан үнемделген. 
Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік 
білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік санаты үшін қосымша 
жалақысын көтеруге 17460 мың теңге қаралып, толығымен игерілді (100%). Жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен қаралған 183292 мың теңге, 183290,6 мың теңгеге немесе 100 
пайызға орындалды, атап айтқанда:

«Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған, отбасылық 
үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау» 
кіші бағдарламасы бойынша 46720 мың теңге қаралып,толық (100%) орындалды.

«Отбасы түріндегі балалар ауылдары» кіші бағдарламасы бойынша 136572 мың 
теңге қаралып, 136570,6 мың теңгеге игерілді (100%), игерілмеген 1,4 мың теңге бюджет 
қаражаты есебінен үнемделген. 

Жыл көлемінде бағдарлама аясында ата-аналарының қамқорынсыз қалған 39 бала 
қамқорлыққа алынып,   отбасы түріндегі балалар үйлерінде 70 баланы асырап ұстау 
қамтамасыз етіліп, оқу және тәрбие беру қызметтері көрсетілді.

«Облыстық мемлекеттік білім беру мекемелеріне жұмыстағы жоғары көрсеткіштері 
үшін гранттар беру» бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет есебінен 17091 мың 
теңге қаралып, толығымен игерілген. «Қазалы ауданының білім бөлімінің №249 
мектеп-лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі үздік орта білім беру ұйымы болып 
танылуына байланысты мекемеге ақшалай сыйлық тағайындалды.

«Орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында мамандар даярлау» бағдарламасына 
8121739,9 мың теңге қаралып, толығымен игерілді (100 пайызға). Оның ішінде ішкі 
қарыздар есебінен ағымдағы жөндеу жұмыстарына 232866 мың теңге бөлініп, толығымен 
орындалды (100 пайыз). Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 
мемлекеттік білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік санаты 
үшін қосымша жалақысын көтеруге 1206396 мың теңге қаралып, толығымен (100%)  
орындалды. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 6682477,9 мың теңге, 
толығымен (100%) орындалды.  Бағдарлама аясында орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында  7989 студент білім алуда. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижесіне 
толық қол жеткізілді.

«Әдістемелік жұмыс» бағдарламасына 116632,2 мың теңге қаралып, 116629,1 
мың теңгеге (100%) атқарылған. Игерілмеген 3,1 мың теңге ағымдағы шығындардан 
үнемделген қаржы. Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебінен мемлекеттік білім беру ұйымдарында мұғалімдерге еңбекақы мен біліктілік 
санаты үшін қосымша жалақысын көтеруге 16035 мың теңге қаралып, толығымен 
игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 100597,2 мың теңге, 100594,1 
мың теңгеге (100%) орындалды, игерілмеген 3,1 мың теңге ағымдағы шығындар 
қалдығы. Бағдарламаны іске асыру барысында курстардан өткізу жоспарланған 17642 
тыңдаушылар қамтылып, нәтижеге толығымен қол жеткізілген. 

«Әлеуметтік сауықтандыру» бағдарламасына 73136 мың теңге қаралып, 73133,7 
мың теңгеге атқарылған (100%). Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін 
трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын 
көтеруге 5654 мың теңге қаралып, толығымен (100%) игерілді. Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен қаралған 67482 мың теңге, 67479,7 мың теңгеге (100%) орындалды, 
игерілмеген 2,3 мың теңге ағымдағы шығындар қалдығы. Бюджеттік бағдарламаны 
іске асыру барысында кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында жыл көлемінде  
орташа 17 балаға әлеуметтік сауықтыру қызметтері көрсетіліп, бюджеттік бағдарлама 
100 пайыз нәтижемен орындалды. 

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кадрлардың 
біліктілігін арттыру, даярлау және қайта даярлау» бағдарламасына 2975169,7 мың теңге 
қаралып, толық атқарылған (100%), игерілмеген 0,1 мың теңге ағымдағы шығындар 
қалдығы. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру барысында бастауыш кәсіптік білімнің 
жұмысшы мамандықтарын қолдау мақсатында 1797 студентке жұмысшы мамандығына 
оқыту қызметтері көрсетілді.

«Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар даярлау және білім 
алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» бағдарламасына республикалық бюджеттен 
берілетін трансферттер есебінен көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың 
балалары үшін жоғары білімі бар мамандарды даярлауға қаралған  122434 мың теңге 
119464,2 мың теңгеге немесе 97,6 пайызға орындалды, игерілмеген 2969,8 мың теңге 
көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары үшін жоғары білімі бар 
мамандарды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру бойынша грант 
алушылар санының 390-нан 125-ға азаюынан қалыптасқан.

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары» бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2917603,9 
мың теңге қаралып, 2790359,9 мың теңгеге немесе 95,6 пайызға атқарылған, игерілмеген 
127244мың теңге. Оның ішінде ішкі қарыздар есебінен ағымдағы жөндеу жұмыстарына 
1614830,1 мың теңге бөлініп, 1580532 мың теңгеге игерілген (97,9 пайыз), 34298,1 мың 
теңге –мемлекеттік сатып алудан үнемделген. Кіші бағдарлама аясында 5 білім беру 
объектілеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді (Арал көпсалалы колледжі, Арал 
индустриалды техникалық колледжінің оқу корпусы, Жаңақорған аграрлы-техникалық 
колледжі, «Дарын» облыстық қөсымша білім беру орталығы, М. Мәметова атындағы 
педагогикалық жоғары колледжі). Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне толық қол 
жеткізілген. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен материалдық 
техникалық базасын жаңартуға 1034390 мың теңге қаралып, 957165,7 мың теңгеге 
игерілді (92,5%). Игерілмеген 77224,3 мың теңге И.Әбдікәрімов атындағы аграрлық-
техникалық колледжіне () тауардың уақытылы жеткізілмеуінен. Кіші бағдарлама аясында 
колледждердің материалдық-техникалық базасы жаңартылды және «Жас маман» жобасы 
аясында 4 жабдықтар жиынтығы сатып алынды. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен  
268383,8 мың теңге қаралып, 252662,3 мың теңгеге (94,1%) орындалды. Игерілмеген  
15721,5 мың теңге, оның 4865 мың теңгесі «Қамбаш» қосымша білім беру орталығына 
тауардың жеткізбеуінен (биология кабинеті), 10856,5 мың теңге мемлекеттік сатып 
алудан үнемделген қаржы.

Жыл көлемінде 3 автокөлік құралы (ГАЗ А65К336-2 дана, Газель 32212-1 дана), 3 
Радиобасқарғыш квдракоптер DJJ Phantom4, 3 3 D сканер XYZ3D scaner, 3 Adventure 
3-FlashForge 3 Priters, 15 пәндік кабинеттер (физика, химия, биология, робототехника)  
сатып алынды, ведомствоға қарасты мекемелердің материалдық-техникалық базасын 
жаңарту үшін:

- Дарынды балаларға арналған №2 облыстық мектеп-интернатынан 6 тақта, екі 
орындағы бар 100 оқушы партасы, 1 электронды плита, 1 бактериологиялық шам, 2 
жылжымалы бактериологиялық шам, 1 компьютер жиынтығы, 1 үтік, 1 ас үй жабдығы 
сатып алынды;

- «И.Әбдікәрімов атындағы Қызылорда аграрлық-техникалық жоғары колледжі» 
КМҚК бойынша 25 компьютер жиынтығы, арнайы электрмен жабдықтау және электр 
жабдықтары үшін 1 оқу кабинеті, Жылу энергетикасы мамандары үшін 1 оқу кабинеті 
жылу электр станциясын орнату, геологиялық түсіру, пайдалы қазбалар кен орындарын 
іздеу және барлау мамандығы үшін 1 оқу кабинеті сатып алынды;

- «Қазалы аграрлық-техникалық колледжі» КМҚК бойынша 1 арнайы интерактивті 
тақта, 5 аспапты арба, 5 құрал-саймандар жинағы, 6 мамадандырылыған шкаф, 1 
жоғары қысымды тазартқыш, 1 оқу кабинеті, 1 жабдықталу үшін гидравликалық кран 
зертханалық жабдықтар, 2 тас өндеуге арналған станок жиынтығы, 4 құрал-саймандар 
жиынтығы, 1 шиномонтаж стенді сатып алынды;

- «Мұстахым Ысқанов атындағы Қызылорда политехникалық колледжі» КМҚК 
бойынша 1 монтаждық ара, 3 дәнекерлеу аргон доғалы аппараты, 1 гидравликалық қол 
игіш, ұсталық соғу элементтерін дайындауға арналған 1 әмбебап кәсіби станок, 1 оқу 
кабинеті материалдық-техникалық жарақтандырумен, 1 оқу жабдығы «Автомобиль 
жөндеу слесарі» шеберханасына арналған оқу жабдығы сатып алынды;

- «Шиелі индустриалды-аграрлық колледжі» КМҚК бойынша 1 газ жабдығы, 
екі орындығы бар 17 оқушы партасы 6 өсу тобы, 25 каскалар, 35 арнайы костюмдер 
жиынтығы, 1 Лазерлік МФУ Canon, 1 бейнепроектор, 2 грифельді тақта, 1 арнайы тақта, 1 
шиномонтаждау станогы, 1 электромясорубка, 1 ауа компрессоры, 22 кеңсе компьютері, 
1 интерфейс модулі, 1 байланыс желісі, 1 материалтану бойынша лабороторияға арналған 
жабдық сатып алынды;

- 5 мекемені күрделі жөндеу үшін жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау 
бойынша жұмыстар жүргізілді. Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесіне 100%-
ға қол жеткізілді.

“Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге кредит беру” бағдарламасы бойынша ішкі 
қарыздар есебінен 2398382,2 мың теңге бөлінді, толығымен игерілді (100%). Бағдарлама 
аясында 22 білім беру нысанына жөндеу жұмыстары жүргізілді (2-Қазалы ауданы 
бойынша, 2-Жалағаш ауданы бойынша, 3-Сырдария ауданы бойынша, 1-Шиелі ауданы 
бойынша, 6-Жаңақорған ауданы бойынша және 5-Қызылорда қаласы бойынша мекеме). 
Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне толық көлемде қол жеткізілді.

“Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау” бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет есебінен 1116979 мың теңге 
қаралған, толығымен игерілді (100%). Бюджеттік бағдарлама шеңберінде Жалағаш 
ауданының Таң ауылдық округінде 90 орындық “Таң бөбегі” балабақшасын және Қазалы 
ауданының Әйтеке би кентінде инклюзивті “Рауан” балабақшасын ашу, Қызылорда 
қаласындағы Муслимов атындағы №101 мектеп-лицейінің қазандығын қайта жаңарту 
және қызмет көрсету, Қызылорда облысының мектептеріне компьютерлік техниканы 
жеткізу және қызмет көрсету, Қызылорда қаласының сол жағалауында 320 орындық 
балабақша салу және пайдалануға беру бойынша мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалары іске асырылды. Бюджеттік бағдарламаның көрсеткіштеріне толық көлемде 
қол жеткізілді.

“Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер” 
бағдарламасы бойынша 29665229,7 мың теңге бөлінді, толық көлемде игерілді (100%). 
Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық 
қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге 24923419,7 мың теңге 
қаралып, толығымен (100%) игерілді, жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 
4741810 мың теңге, толығымен (100%) орындалды.

“Шұғыл қажеттіліктерге жергілікті атқарушы органның резерві есебінен іс-шаралар 
өткізу” бағдарламасы бойынша Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 2 қарашадағы 
№128 «Облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу туралы» 
қаулысымен 4013,5 мың теңге бөлінді, толық көлемде игерілді (100%). Адамдардың 
өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жағдайды жою мақсатында бағдарлама аясында 
“Сырдария аграрлық-техникалық колледжі” КМҚК оқу орнының шатырын қалпына 
келтіру бойынша іс-шаралар өткізілді.

“Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл қажеттіліктерге арналған резерві 
есебінен ағымдағы іс-шараларды өткізу” бағдарламасы бойынша 22870 дана 
компьютерлер, ноутбук және планшеттер сатып алуға 3271148,1 мың теңге бөлінді, олар 
3190490,9 мың теңге сомасына игерілді. Атқарылмаған 80657,2 мың теңге, тауарларды 
(ноутбуктарды) уақытылы жеткізбегені үшін тұрақсыздық айыбы есептелінген.

2020 жылдың қорытындысы бойынша кредиторлық берешек 85966,0 мың теңге 
құрады: оның ішінде, «Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл қажеттіліктерге 
арналған резерві есебінен ағымдағы іс-шараларды өткізу» бағдарламасы бойынша 

(«Казинтерсервис» ЖШС өнім жеткізіп берушінің ноутбук құрылғыларын келісім шарт 
уақытынан кешіктіріп жеткізуінен 80656,9 мың теңге тұрақсыздық айыбы (айыппұл) 
негізінде пайда болған, іс экономикалық сотқа берілген; «Арнайы білім беретін оқу 
бағдарламалары бойынша жалпы білім беру» бағдарламасынан 3994,4 мың теңге (1866,8 
мың теңге – табыс салығына, 1040,0  мың теңге – жалақы және жалақыдан ұсталатын 
басқа аударымдар, 704,2 мың теңге – медициналық сақтандыру аударымдары, 383,4 
мың теңге – коммуналдық төлемдерге), «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру» бағдарламасынан 407,1 мың теңге – коммуналдық 
төлемдерге; «Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және 
әлеуметтік бейімдеу» бағдарламасынан  328,5 мың теңге (33,3 мың теңге – табыс 
салығына, 75,4 мың теңге – зейнетақы жарналары мен медициналық сақтандыруға, 44,0 
мың теңге – әлеуметтік салығына, 0,8 мың теңге – байланыс қызметтеріне, 175,0 мың 
теңге – өнім берушінің реквизиттері келісім шартта қате жазылуынан төлем құжаты 
қайтып келген); «Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, 
балаларды әлеуметтік қамсыздандыру» бағдарламасынан 89,2 мың теңге (82,3 мың 
теңге – зейнетақы қорына және медициналық сақтандыру аударымдар, 6,9 мың теңге – 
әлеуметтік салығына); «Әлеуметтік сауықтандыру»бағдарламасынан  489,9 мың теңге 
(33,4 мың теңге – медициналық сақтандыруға, 456,5 мың теңге – әлеуметтік салығына) 
жоспар бойынша қаржы жетпеуіне байланысты пайда болған.

Бюджет қаражаты есебінен қалыптасқан барлық дебиторлық берешек 9064,5 мың 
теңгеге,оның ішінде «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасынан 237,6 мың теңге (190,1 мың теңге – 
табыс салығына, 47,5 мың теңге – әлеуметтік салығына); «Дамуында проблемалары бар 
балалар мен жасөспірімдердің оңалту және әлеуметтік бейімдеу» бағдарламасынан 245,0 
мың теңге (41,4 мың теңге – жалақыдан қызметкердің еңбекке жарамсыздық парағын 
әкелуінен, 0,2 мың теңге – әлеуметтік аударым, 200,2 мың теңге – әлеуметтік салығы, 0,2 
мың теңге – коммуналдық төлемдерге); «Мамандандырылған білім беру ұйымдарында 
дарынды балаларға жалпы білім беру» бағдарламасынан 833,1 мың теңге (174,1 мың 
теңге – табыс салығы, 173,9 мың теңге – жалақы және басқа одан ұсталатын аударымдар, 
300,6 мың теңге – әлеуметтік салығы, 94,9 мың теңге – әлеуметтік аударымдар, 57,0 
мың теңге – медициналық аударымдарына, 32,6 мың теңге – іс сапар шығындары); 
«Әдістемелік жұмыс» бағдарламасынан 77,3 мың теңге (38,1 мың теңге – байланыс 
қызметіне, 28,7 мың теңге  – әлеуметтік салығы, 1,8 мың теңге – коммуналдық төлемдер, 
8,7 мың теңге - банк қызметтеріне); «Арнайы білім беретін оқу бағдарламалары бойынша 
жалпы білім беру» бағдарламасынан 3502,2 мың теңге (378,1 мың теңге – зейнетақы 
жарналары, 66,3 мың теңге – жалақыдан, 1510,8 мың теңге – әлеуметтік салығы, 0,9 мың 
теңге – әлеуметтік аударымдар, 5,3 мың теңге медициналық сақтандыру аударымдарына, 
1528,3 мың теңге – коммуналдық төлемдер, 12,5 мың теңге – байланыс қызметіне); 
«Жетім балаларды және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, балаларды әлеуметтік 
қамсыздандыру» бағдарламасынан 119,3 мың теңге (36,7 мың теңге – табыс салығы, 
82,6 мың теңге медициналық сақтандыру аударымдарына); «Облыстық ауқымда мектеп 
олимпиадаларын, мектептен тыс іс-шараларды және конкурстар өткізу» бағдарламасы 
бойынша 4050,0 мың теңге, пандемияға байланысты Солтүстік Корея мемлекетіне «Жас 
Ғалым» халықаралық байқауына бөлінген іс-сапар шығыстарынан. Байқау шарттары 
кейінге қалдырылды. Іс сотқа жолданды.

12. «Қызылорда облысының ішкі саясат басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға бөлінген 1335335,1 мың теңге 1335098,3 мың 
теңгеге, немесе 100% орындалды, 236,8 мың теңге игерілмеген. 

 «Жергілікті деңгейде мемлекеттік ішкі саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша 209511 мың теңге қаралып,  209440,6 мың теңге (100%) 
игерілді. Игерілмегені 70,4 мың теңге үнемделген. Бөлінген қаржыға 26 мемлекеттік 
қызметші және 19 азаматтық қызметкерлерді ұстап тұру қамтамасыз етілді. Жыл бойына 
басқармасының қызметін қамтамасыз ету, өңірдегі ішкі саяси тұрақтылықты, ел бірлігін 
қамтамасыз ету және қоғамды топтастыру жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру, 
өңірдегі жергілікті атқарушы органдардың әлеуметтік-экономикалық, мәдени және 
қоғамдық-саяси салалардағы мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын іске асыру 
жөніндегі қызметті үйлестіру, мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыру 
және жүзеге асыру, өңірдегі ішкі саяси процесстердің даму үрдістерін зерделеу және 
оларға талдау жүргізу бойынша жұмыстар атқарылды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100 % қол жеткізілді.

«Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарлама 
бойынша 131871,1 мың теңге бөлініп, 131721,3 мың теңгеге (99,9%) игерілді. Игерілмеген 
149,8 мың теңге үнемделген қаржы. Жыл басынан бері келесідей іс-шаралар: «Ауыл 
жастарын әлеуметтендіру», «Еріктілер қозғалысын дамытуға арналған әлеуметтік 
қызмет жұмысын ұйымдастыру», «Жастарға патриоттық тәрбие беру және азаматтық 
белсенділігін арттыру жұмысын ұйымдастыру», «Өңірлік Дельфийлік ойындарын өткізу 
және олардың жеңімпаздарын Ұлттық ойындарға қатысу жол ақысы шығындарын 
қамтамасыз ету», «Жастар еңбек жасағының қызметін дамытуға әлеуметтік қызметті 
ұйымдастыру», «Қызылорда облысы және Байқоңыр қаласы арасындағы жастардың 
өзара әрекеттестік және әріптестік қызметінің жұмыстарын ұйымдастыру», «Мүмкіндігі 
шектеулі жастармен жұмыс жасау бойынша әлеуметтік қызмет жұмысын ұйымдастыру», 
«Жас отбасыларға қолдау көрсету ресурстық орталығының қызметін ұйымдастыру», 
«Kyzylorda Business Hub» облыстық стартап жобалар байқауы» және өңірдегі жастардың 
рухани, мәдени, толыққанды даму, шешімдер қабылдауы, әлеуметтенуі, дамуына 
бағыттау үшін жағдайлар жасалған. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100 % қол жеткізілді.

 «Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарлама 
бойынша 726046 мың теңге бөлініп, 726038,8 мың теңгеге (100%) игерілді. Игерілмеген 
7,2 мың теңге үнемделген қаржы. Бағдарламаны іске асыру шеңберінде баспа бұқаралық 
ақпарат құралдарында 3491624,1 шаршы см.материалдарды, 35369 минут телевизиялық 
материалдарды, 2750 материалдарды интернетте орналастыру жоспарланған. Бюджеттік 
бағдарламаның түпкілікті нәтижесіне толық көлемде қол жеткізілді. Бюджеттік 
бағдарламаны орындау барысында өңірлік бұқаралық ақпарат құралдары арқылы 
мемлекеттік ақпараттық саясатты іске асыру, өңірлік деңгейде мемлекеттік ақпараттық 
саясатты жүргізу жөніндегі мемлекеттік тапсырысты қалыптастыру, орналастыру және 
жүзеге асырылуын бақылау, өңірде мемлекеттік және салааралық бағдарламалардың 
жүзеге асырылуы туралы ақпараттың республикалық және жергілікті сайттарда 
жариялануын қамтамасыз ету жүзеге асырылды. Ведомствалық бағыныстағы «Өңірлік 
коммуникациялар қызметі» КММ-нің қызметтерін қамтамасыз ету, әлеуметтік желілерді, 
интернет-ресурстарын бақылау және талдау қамтылды. 

«Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту» бюджеттік 
бағдарлама бойынша 61454,1 мың теңге бөлініп, 61450,1 мың теңгеге (100%) игерілді. 
Игерілмеген 4 мың теңге үнемделген қаржы. Келесідей іс-шаралар жоспарланып 
орындалды: «Мемлекеттік тіл және БАҚ» облыстық байқауы, «Маржан сөз» 
интеллектуалдық телеойыны мен «Тілтаным» телебағдарламасы, «Тіл – татулық тірегі» 
атты дөңгелек үстел отырысы, «Тіл–татулық тірегі» атты дөңгелек үстел отырысы, 
«Тілді сүю-талбесіктен» акциясы, Терминологиялық жұмыстарды жетілдіру жөніндегі 
облыстық жұмысшы топтың отырысы өтіп, облыстық ономастика комиссиясының 3 
отырысы өткізіліп, бағдарлама бойынша межеленген тікелей және түпкілікті нәтижеге 
толығымен қол жеткізілді. Жыл ішінде мемлекеттік тіл саясаты мәселелері бойынша 
әлеуметтік және талдамалық зерттеулер жүргізіп, оны жүзеге асырудың тиімділігін 
арттыру, мемлекеттік тілдің қоғамдағы қолдану аясын кеңейту және нығайту 
жөнінде ұсыныстар әзірлеуді қамтамасыз етіліп,мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 
қалыптастырылды. 

«Ведомоствалық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының 
күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарлама бойынша 5560 мың теңге бөлініп, 5557,9 
мың теңгеге (100%) игерілді. Игерілмеген 2,1 мың теңге үнемделген қаржы. Қаралған 
бюджет қаражаты ведомоствалық бағыныстағы мекемелерге және басқарма жұмысын 
үздіксіз қамтамасыз ету үшін қажетті жабдықтармен және шығыс материалдарымен 
жарақтандыруға бағытталған. Жыл ішінде жиынтықта 7 дана компьютер, 13 дана 
планшет, 4 дана Canon лазерлік принтері, 4 дана диспансер, 12 дана ESET NOD32 вирусқа 
қарсы бағдарламалары, 11 дана бір тұғырлы үстел, 6 дана жартылай жабық құжаттарға 
арналған шкаф, 3 дана киімге арналған шкаф сатып алынды. Бюджеттік бағдарламаның 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% - ға қол жеткізілді.

«Облыс Қазақстан халқы Ассамблеясының қызметін қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарлама бойынша 125366,7 мың теңге бөлініп, 125366 мың теңгеге (100%) игерілді. 
Игерілмеген 0,7 мың теңге үнемделген қаржы. Қазақстан халқы ассамблеясының міндеті 
мен мақсаттарын жүзеге асыру арқылы өңірде этносаралық татулық пен қоғамдық 
келісімді сақтауы әлеуметтік-саяси тұрақтылықтың жүз пайыз қамтамасыз етілді. 

«Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту» бюджеттік бағдарлама бойынша 48525,1 мың теңге бөлініп, 
48522,5 мың теңгеге (100%) игерілді. Игерілмеген 2,6 мың теңге үнемделген қаржы. 
Оның ішінде: республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен Қазақстан 
Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын 
жақсартуға 9707 мың теңге бөлініп, 9704,4 мың теңгеге (100%) игерілді. Игерілмеген 2,6 
мың теңге үнемделген қаржы. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 38818,1 мың теңге 
бөлініп, 38818 мың теңгеге (100%) игерілген. Игерілмеген 0,1 мың теңге үнемделген 
қаржы. Бөлінген қаржыға халықтың осал топтарына көрсетілген қызметтердің 
тиімділігін арттыру жұмыстары, мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір 
сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру шеңберінде жаңалық 
телехабарларын трасляциялауды сурдоаудармамен сүйемелдеу қамтамасыз етілді. 
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесіне (100 %) қол жеткізілді. 

«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік 
бағдарламасына есебінен 22313 мың теңге қаралып, толығымен 100% игерілген. Жылы 
көлемінде бөлінген қаражат қалалық қоғамдық көліктерде жүріп-тұруға 2932 студентке 
және табысы аз отбасылардан шыққан күндізгі бөлімде оқитын жоғары орта арнаулы оқу 
орындарының және кәсіптік лицейлердің студенттері мен оқушыларына, оның ішінде 
1316-ы 17 жасқа толмағандар, 1616-ы 18 жастан асқан отбасыларына көмек көрсетілген. 
Тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.   

«Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау» бағдарлама 
бойынша 4 688,1 мың теңге бөлініп, толығымен 100% игерілген. Қызылорда облысының 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 2020 жылғы 13 ақпандағы 
№ 4360-19-00-2/3236 шешіміне сәйкес, «Қорқыт атаның даналық сөздері» кітабын 3 
тілде басып шығару» әлеуметтік жобасы қызметіне ақы төлеу мақсатында «Қызылорда 
қаламгерлерінің қауымдастығы» қоғамдық бірлестігіне аударған және қаржыны 
мақсатты пайдаланылған. 2021 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық және кредиторлық 
берешек қалыптасқан жоқ.

13. «Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға 
бөлінген 20685153,4  мың теңге 20508541,6 мың теңгеге (99,1%) орындалды, 176611,8  
мың теңге игерілмеген.

«Жергілікті деңгейде көлік және коммуникация саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен бөлінген 74274,8 мың теңгенің 74272,1  мың теңгесі (100%) 
орындалып, үнемделген қаржы 2,7 мың теңге. Бөлінген қаржы 10 мемлекеттік әкімшілік 
қызметкерлердің, 16 бірлік штаттан тыс қызметшілердің еңбекақыларын төлеуге, 
басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан 
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. Жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасына қаралған  1635444 
мың теңге 1532502,5 мың теңгеге (93,7%)  орындалған, оның ішінде республикалық 
бюджеттен берілген трансферттер есебінен бөлінген 600000 мың теңгеден игерілгені 
500000 мың теңге (83,3%). 100000 мың теңге- «Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің 
сол жақ жағалауындағы басты көше жолының «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» 
автотрассасымен жанасатын жерінде көлік айырығы» жобасы бойынша техникалық 
қадағалаушы мердігердің кеш анықталуынан игерілмеген. Жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен бөлінген 1035444 мың теңгенің 1032502,5 мың теңге (99,7%) игерілген, 
үнемделген қаржы 2941,5 мың теңге. 

2020 жылы Инфрақұрылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің 
сол жақ жағалауындағы басты көше жолының «Батыс Европа-Батыс Қытай» 
автотрассасымен жаңасатын жерінде көлік айырығы салынды, Қазалы ауданындағы 
аудандық маңызы бар “Әйтеке би - Қазалы” автомобиль жолы қайта жаңғыртудан өтті. 
Қызылорда облысы Қазалы ауданының 33 шақырым «Қазалы-Көларық-Бекарыстан би-
Жаңақұрылыс» автомобиль жолының Әлсейіт учаскесінде Сырдария өзені арқылы өтетін 
көпір құрылысы және Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалау бөлігінде 
“Шіркейлі” арнасы арқылы өтетін көпір құрылыстары пайдалануға берілді. Сонымен 
қатар, Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы қозғалысы 
реттелетін жалпы қалалық маңызы бар магистралды көше жолдарын  Мұратбаев көшесі 
бойындағы көпірден «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автотрассасына дейін ұзындығы 0,9 
шақырым және Қызылорда қаласындағы Сырдария өзені бойында қозғалысы реттелетін 
жалпы қалалық маңызы бар магистральды көше жолдарының ұзындығы 0,8 шақырым 
болатын жол салынды.  Бюджеттік бағдарламада көрсетілген тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштері 85,7%пайызға қол жеткізілген.

«Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасына  жергілікті бюджеттен 192715,8 мың теңге қаржы бөлініп, 192715,7  мың 
теңгесі (100%)  игерілген. Үнемделген қаржы 0,1 мың теңге. Бағдарламаны іске асыру 
нәтижесінде ұзындығы 557,44 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының 
ағымдағы жөндеу және күтіп ұстау жұмыстарына 1 техникалық қадағалау жүргізілді. 
Бюджеттік бағдарламада жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштері 100% 
қол жеткізілген.

«Әлеуметтiк маңызы бар ауданаралық (қалааралық) қатынастар бойынша 
жолаушылар тасымалын демеу қаржыландыру» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 114795,0 мың теңге қаржы бөлініп, 114794,1  мың теңгесі (100 
%)  игерілген. 0,9 мың теңге үнемделген  қаржы. Қаржының 11281,1 мың теңгесі облыс 
және аудан орталықтарынан шалғай орналасқан, жолаушылар ағымы аз және жол сапасы 
төмен 11 әлеуметтік мәні бар маршруттарына, 103513,0 мың теңге «Қызылорда-Бесарық-
Қызылорда» әлеуметтік маңызы бар өңіраралық (аймақаралық қалааралық) теміржол 
жолаушылар тасымалына бағытталған. Бюджеттік бағдарламада жоспарланған тікелей 
және түпкі нәтиже көрсеткіштері 100 % қол жеткізілді.

«Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және 
орташа жөндеу» бюджеттік бағдарламасына қаралған 1637834,6 мың теңгенің 1636501,7 
мың теңгесі (99,9%) игерілген, 1332,9 мың теңге үнемделген қаржы. Оның ішінде 
ішкі қарыздар есебінен бөлінген 418601,2 мың теңгенің 417357,1 мың теңгесі игеріліп 
(99,5%), үнемделген қаржы 1244,1 мың теңге. Жергілікті бюджеттен қаралған 1219233,4 
мың теңгеден игерілгені 1219144,6 мың теңге (100%). 88,8 мың теңге үнемделген қаржы. 

Қаралған қаржы облыстық маңызы бар «Самара-Шымкент-Жаңақорған-Түгіскен-
Келінтөбе» ұзындығы 8,7 шақырым автомобиль жолының күрделі жөндеу жұмысына 
және Шиелі ауданындағы «Самара-Шымкент-Тартоғай» автомобиль жолының 
7,4 шақырымын орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жаңақорған ауданындағы 
«Келінтөбе-Қандоз»  ұзындығы 27 шақырым облыстық маңызы бар автомобиль 
жолдарына күрделі жөндеу жұмысы жүргізіліп, 6 жобалау-сметалық құжаттама 
әзірленіп,мемлектік сараптама алынды. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштері 100 % құрады.

«Көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру» бюджеттік 
бағдарламасына 1918685 мың теңге қаржы бөлініп, 1917020,8 мың теңгеге (99,9 %)  
орындалған, үнемделген қаржы 1664,2 мың теңгені құрады. Оның ішінде: республикалық 
бюджеттен берілген 1794763 мың теңгенің 1793258,9 мың теңгесі (99,9%) игерілді, 
үнемделген қаржы 1504,1 мың теңге. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 
123922  мың теңгенің 123761,9 мың теңгесі (99,9%) игерілген. Үнемделген қаржы 160,1 
мың теңге. Инфрақұрылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде бюджеттік бағдарламаны іске асыру барысында  
облыстық маңызы бар автомобиль жолдарының жалпы ұзындығы 45,38 шақырым 13 
жоба орташа және күрделі жөндеуден өтті. Сонымен қатар «Қызылорда облысының, 
“Қызылорда-Жалағаш-Самара-Шымкент” 26+850 шақырым, 76+300 шақырым, 90+150 
шақырым автомобиль жолындағы апаттық көпірлерлерді күрделі жөндеу» нысаны 
бойынша 128 қада бұрғылап қадау жұмыстары атқарылды. Бюджеттік бағдарламаның 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 % қол жеткізілді.

«Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамуы» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен бөлінген 5000 мың теңге  толығымен игерілді. Бөлінген 
қаржыға «Қорқыт Ата» әуежайы терминалын қайта жаңғыртып және кеңейтуге жобалық 
сметалық құжаттама әзірленді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бюджеттік бағдарламасына 37635 мың теңге қаржы бөлініп, толықтай игерілді. 
«Қызылорда қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын, қоқыс сұрыптау 
кешенін салу және сыртқы инженерлік желілерді жүргізу» нысанына баратын 1,19 
шақырым жол жүргізілді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды қаржыландыру үшін 
аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге кредит беру» бюджеттік 
бағдарламасына ішкі қарыздар есебінен 3015046,5 мың теңге қаржы бөлініп, 2944377 
мың теңгеге (97,7 %)  орындалған, жобаларды іске асыру барысында мемлекеттік сатып 
алу конкурсынан қалыптасқан үнемделген қаржы 70669,5 мың теңге аударылмаған.

Барлығы 12053722,7 мың теңге ағымдағы және нысаналы даму трансферттері 
аудандар мен Қызылорда қаласының бюджеттеріне толығымен және уақытылы 
аударылды. 2021 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық және кредиторлық қарыздар 
қалыптасқан жоқ.

14. «Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын қамтамасыз етуге 2020 жылға 
түзетілген бюджетпен барлығы 3471885,1 мың теңге 3471861,1 мың теңгеге (100%) 
орындалды, 24,0 мың теңге игерілмеді.

«Жергілікті деңгейде мәдениет және архив ісін басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 75012,2 
мың теңге 75007,1 мың теңгеге (100%) орындалған. Игерілмеген 5,1 мың теңге –  
үнемделген қаржы. Тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді. 
Бюджеттік бағдарлама нәтижесінде басқарма аппаратының 17 бірлік мемлекеттік 
қызметшісі мен 4 бірлік азаматтық қызметшілердің және мәдени іс-шаралар аясындағы 
мемлекеттік саясаттың іске асырылуы бойынша жұмыстар жүргізілді, аппараттың 
үздіксіз жұмыс жасауы  қамтамасыз етілді.

«Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 140184 
мың теңге қаралып толығымен (100%) игерілді. Оның ішінде, мемлекеттік мәдениет 
ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет 
ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық 
айлықақысына қосымша 15362 мың теңге қаралып (100%) толықтай игерілді. Жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен бөлінген 124822 мың теңге толықтай (100%)  игерілді. Жыл 
көлеміне «Облыстық халық шығармашылығын дамыту және мәдени-продюсерлік 
орталығы» КММ мен 12 мәдени-көпшілік іс-шара ұйымдастырылып, оған 160 
көрермен қамтылды. Облыстың 171 мәдениет үйлері мен клубтарында 9186 мәдени 
шара өткізіліп, оған 1593040 көрермен қамтылды. Оның ішінде 7665 онлайн режимде, 
қаралымы 1407506 көрермен. Қазіргі таңда мәдениет ұйымдарында 10606 қатысушыны 
қамтитын 854 көркемөнерпаздар үйірмесі жұмыс жасайды. (Оның ішінде, 340 балалар 
үйірмесіне 5002 өнерпаз, жастар қатысатын 376 үйірмеге 3891, ересектер қатысатын 
138 үйірмеге 1713 өнерпаз тартылған). Жыл көлемінде алыс-жақын шетелдерде балалар 
шығармашылығына арналған 13 халықаралық байқауға 80 өнерпаз қатысып, 45-і лауреат 
атанып, 5 өнерпаз Бас жүлде иеленді. Республика көлемінде өткен 26 халықаралық 
байқауға 50 өнерпаз қатысып, 43 лауреат атанды. Оның ішінде, 9 байқаудан 13 өнерпаз, 2 
халықтық би ансамбльдері Бас жүлде иеленді. Сонымен қатар, елімізде ұйымдастырылған 
39 республикалық байқауға қатысқан 90 өнерпаздың 57-і лауреат атанды. Оның ішінде 15 
байқаудан 29 өнерпаз, 5 би тобы Бас жүлде иеленді. 

«Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті қамтамасыз ету» 
бюджеттік бағдарламасына 745154,2 мың теңге бөлініп, 745153,1 мың теңгеге (100%) 
орындалған. Игерілмеген 1,1 мың теңге үнемделген қаржы. Оның ішінде, мемлекеттік 
мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына 
мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары 
үшін лауазымдық айлықақысына 44708 мың теңге бөлініп (100%) толықтай игерілді. 
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 700446,2 мың теңге бөлініп, 700445,1 мың теңгеге 
(100%) игерілді, 1,1 мың теңге үнемделген қаржы. Бюджеттік бағдарламаның тікелей 
және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді. Облыс көлемінде 545 тарихи-мәдени 

мұра нысандары мемлекет қорғауына алынған, оның ішінде 30-ы республикалық, 257-
і жергілікті маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне 
енгізілген, 258 ескерткіш алдын-ала есепке алынған тарихи-мәдени мұра нысандарының 
тізіміне алынған (Арал ауданында – 64, Қазалы ауданында – 99, Қармақшы ауданында 
– 84, Жалағаш ауданында – 69, Сырдария ауданында – 57, Қызылорда қаласында – 79, 
Шиелі ауданында – 49, Жаңақорған ауданында – 44). 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында тарихи-мәдени мұраларымызды сақтау, 
қорғау, пайдалану мақсатында 2020 жылы ежелгі Бәбіш мола және ортағасырлық 
Сортөбе, Жанкент, Сығанақ, Қышқала, Асанас қалашықтарына қазба жұмыстары 
жүргізілді. Қазба барысында ортағасырлық қалашықтардың қорғаныс қабырғалары мен 
мұнаралары, кесенелердің, тұрғын үйлердің орындары, маңызды құрылыс нысандары 
аршылып, консервацияланды. Сонымен қатар, ежелгі және ортағасырларға тән алтын 
жапсырмалар, моншақтар, керамикалық ыдыстар, глазурьленген қыш қаптамалар, 
сүйектен жасалған және тұрмыстық бұйымдар табылды. Жанкент қалашығында қазба 
жұмыстарымен қатар, консервацияланған бір бөлменің композициясы жасақталып, 
Оғыз дәуірінің тұрмыс-салт дәстүрінен хабар беретін, тарихи мүсіндер қойылып, 
туристер үшін қалашық ішіндегі тұрғын үйдің ежелгі қалпын көруге мүмкіндік 
жасалды. Есепті мерзім ішінде 15 ескерткіштің, оның ішінде облыстық бюджетте 6 
ескерткіштің (Қалжан ахун мешіт-медресесі мен сағанасы, Марал ишан, Қалқай ишан 
кесенелері, Бауырластар бейіті, Аққорған қалашығы), аудандық бюджет есебінен 9 
ескерткіштің қорғау аймақтары белгіленді (Арал 5 ескерткіш - Бекетай, Бәсібек, Ораз 
ақын, Қосаман, Арыстанбаб кесенелер, Қазалы 4 ескерткіш - Базарқожа, Толыбай батыр, 
Айдарлы, Өтеген кесенелері). Облыс музейлерінің қорында барлығы 145869 экспонат 
бар. Есепті мерзім ішінде облыс музейлері бойынша 4112 экспонат жинақталып, оның 
ішінде облыстық тарихи-өлкетану музейінің қоры 1657 экспонатпен толықтырылды. 
«Музеолог» бағдарламасына 4163 экспонат енгізілді. Облыс музейлерінде 6641 
экскурсия, 850 лекция, 707 көрме ұйымдастырылып, оған 182252 келуші қамтылды (4290 
онлайн экскурсия, 575 онлайн лекция, 400 онлайн көрме, қаралымы 145458) құрады. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді.  

«Театр және музыка өнерін қолдау» бюджеттік бағдарламасына 853545 мың 
теңге қаралып, толығымен (100%) игерілген. Оның ішінде: мемлекеттік мәдениет 
ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына 
мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары 
үшін лауазымдық айлықақысына қосымша 93749 мың теңге қаралып (100%) толықтай 
игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 759796 мың теңге қаралып (100%) 
толықтай игерілді. Н.Бекежанов атындағы қазақ музыкалық драма театры есепті 
мерзімде барлығы 206 спектакль қойып, оған 51518 көрермен қамтылды. Оның ішінде 
105 драмалық қойылымдар, 79 балаларға арналған қойылымдар және 22 жастар 
труппасының спектакльдері. Театр репертуары 4 жаңа қойылыммен толықтырылып, 
Д.Рамазанның «Абылай ханның арманы», Р.Отарбаевтың «Нашақор жайлы новелла», 
Х.Жүсіпұлының «Ешкімге керегі жоқ ауыл», Ж.Мольердің «Ақымақ болған басым-
ай» спектакльдерінің премьералары өтті. Жыл ішінде театрдың шатыры күрделі 
жөндеуден өтті. Облыстық филармония барлығы 178 концерт ұйымдастырып, оған 
93477 қамтылды, оның 156-ы онлайн концерт, қаралымы 88254. Облыстық филармония 
камералық оркестрінің «Мәртебелі классика», Тұрмағамбет атындағы халық аспаптар 
оркестрінің «Сазды мұра» және Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Секен Тұрысбектің 
шығармашылығына арналған «Ақ жауын», сондай-ақ, Қорқыт күйлерін насихаттау үшін 
облыстық филармония жанынан құрылған «Қорқыт сазы» қобызшылар ансамблінің 
онлайн тұсаукесер концерттері өткізіліп, ансамбль қыркүйек айында Украинада 
өткен «Яркие таланты осени» онлайн фестивалінде бас жүлдені иеленді. Қорқыт ата 
мұраларының ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мұралар тізіміне енгізілуіне 
орай филармония жанынан қобызшылар ансамблі құрылды. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді. 

«Облыстық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасына бөлінген 250313 мың теңгенің 250307,3 мың теңгесі (100%) орындалған. 
Үнемделген қаржы 5,7 мың теңгені құрайды. Оның ішінде, мемлекеттік мәдениет 
ұйымдарының және архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына 
мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары 
үшін лауазымдық айлықақысына қосымша 27492 мың теңге бөлініп (100%) толық 
игерілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 222821 мың теңге бөлініп, 222815,3 
мың теңге (100%) игерілген. 5,7 мың теңге үнемделген қаржы. Бюджеттік бағдарлама 
нәтижесінде «Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына» кітап 
қорын толықтыруға облыстық бюджеттен бөлінген қаржыға 2253 дана кітап алынды. 
2020 жылы облыс кітапханалары 58850 дана жаңа кітаптармен толықтырылды. Қазіргі 
таңда облыс кітапханаларының кітап қоры 4478051 дана, оның 2437157-і қазақ тіліндегі 
басылымдар. Сондай-ақ, 194082 оқырманға қызмет көрсетіп, кітап берілімі 2627771 
дананы құрады. 

«Кітапхана қорларын цифрлау» бағдарламасы аясында 11161 кітап (2642 865 бет) 
цифрлық форматқа көшірілді. Облыс бойынша 64 коворкинг орталықтары жұмыс 
жасайды. Жыл көлемінде облыс кітапханаларында елімізде аталып өткен мерейтойлық 
шаралар аясында түрлі танымдық бағытта 11872 мәдени іс-шара, кітап көрмелері, 
оқырмандар конференциясы, әдеби кештер өткізілді. (оның 10372 онлайн форматта). 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді.

«Архив қорының сақталуын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 
319311,8 мың теңгенің 319300,4 мың теңгесі (100%) орындалған. Үнемделген қаржы 
11,4 мың теңгені құрайды. Оның ішінде, мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және 
архив мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы 
және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлықақысына 
қосымша 30052 мың теңге бөлініп, 30049,4 мың теңге (100%) игерілген, 2,6 мың теңге 
үнемделген қаржы. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 289259,8 мың теңге бөлініп, 
289251 мың теңге (100%) игерілген, 8,8 мың теңге үнемделген қаржы. Облыс архив 
мекемелеріне 16129 сақтау бірлігіндегі құжаттар мемлекеттік сақтауға қабылданды. 
«Электронды архив» ақпараттық жүйесі бойынша 23780 сақтау бірлігінің (істердің) 
2469393 парағы сандық жүйеге енгізілді.  «Архивтік анықтамалар беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі бойынша жеке және заңды тұлғалардың 14321 сұраныстары 
мерзімінде орындалды, соның ішінде 373 сұраныс «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы арқылы келсе, 
«Электронды үкімет» порталы арқылы 13385және архивтер арқылы 563 жүзеге 
асырылды. «Сіз білесіз бе?», «Электронды көрме» жобалары бойынша VK, Instagram, 
Facebook әлеуметтік желілеріне 736 мәліметтер орналастырылып, 9651 қаралым болды.  
Ұлы Жеңістің 75 жылдығына орай қызылордалық Кеңес Одағының батырлары, соғыс 
ардагерлері мен тыл қаһармандарының майдандағы және еңбектегі ерлігін жас ұрпаққа 
үлгі ету, насихаттау мақсатында Facebook әлеуметтік желісінде ашылған «Ұлы ерлік 
шежіресі – ұрпаққа ұлағат» рубрикасына 89 мәлімет орналастырылды. Рубриканың 
қаралымы 2328. 

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі 
шығыстары» бағдарламасына 200197,5 мың теңге қаралып, 200196,8 мың теңгеге (100%) 
атқарылған. Үнемделген қаржы 0,7 мың теңге. Оның ішінде ішкі қарыздар есебінен 89766 
мың теңге бөлініп (100%) толық игерілді. Бөлінген қаражатқа «Қызылорда облыстық 
мемлекеттік архивінің» КММ Арал аудандық мұрағаты филиалының ғимаратына күрделі 
жөндеу жүргізілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 110431,5 мың теңгенің 
110430,8 мың теңгесі игерілді, үнемделген қаржы 0,7 мың теңге. Бағдарлама аясында 
ғимараттарға күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп, мәдениет мекемелеріне күрделі 
шығындар жасалды. Сонымен, Ақмешіт мұражайын қалпына келтіру жұмыстарына 
жоба-сметалық құжатын жасауға 3300 мың теңге бөлінді және жұмсалды, Н.Ілиясов, 
С.Шаухаманов, Ұ.Қараманов, Ы.Қалиевтің бюстін сатып алуға 33107,1 мың теңге. 
Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ-мен «Қызылорда 
облыстық зағип және нашар көретін адамдарға арналған арнаулы кітапханасы» КММ-
не 2588 дана кітап сатып алуға 5736,6 мың теңге бөлініп толығымен игерілді. Сонымен 
қатар, «Қызылорда облыстық зағип және нашар көретін азаматтарға арналған арнаулы 
кітапхана» КММ-не 2 дана компьютер, 2 дана монитор, 1 дана ноутбук, 1 түрлі-түсті 
принтер, 1 дана сканер, 1 көшірме аппараты, 1 генератор, мемлекеттік елтаңба-1 дана, 
мемлекеттік ту 12 дана, 1 дана сандық айналы фотокамера, 1 дана музыкалық орталық 
барлығы 1672,0 мың теңгеге бөлініп толығымен игерілді.

«Қызылорда облыстық тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау жөніндегі» КММ-
не 7485,6 мың теңгеге - УАЗ–ПАТРИОТ-3163-5485 автокөлігін, 1 дана ұшқышсыз ұшу 
аппаратын, 1 дана компьютер, 1 дана Intel Core i9 маркалы компьютер, 15 дана орындық, 
10 дана кресло алуға 2488,1 мың теңге бөлініп игерілді. 

«Ә.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ-ң 
материалдық-техникалық базасын нығайтуға 5201,4 мың теңге бөлінді, ол үшін 
мемлекеттік елтаңба 3 дана, мемлекеттік ту 36 дана, туға арналған юбка – 6 дана, туға 
арналған ұш 3 дана, оқырман билетіне арналған кірістірілген RFLD-чипі бар Smart-
карта – 2000 дана, кітап идентификациясы үшін RFLD-белгі 50000 дана, байланыс 
және контактісіз смарт-карталарды оқу/жазу сыртқы құрылғысы - 1 дана, пластикалық 
карточкаларды басып шығару үшін принтер - 1 дана, винилді ойнатқыш стерео 
күшейткішімен және сөрелік акустикалық жүйесімен -1 дана сатып алынды.

«Қызылорда облыстық тарихи-өлкетану музейі» КМҚК-ң материалдық-техникалық 
базасын нығайтуға – 481,7 мың теңге бөлініп игерілді, оның ішінде Жаңақорған 
аудандық тарихи-өлкетану музейіне  проектор және Арал қалалық тарихы музейіне 1 
проектор 1 экран сатып алынды. «Қорқыт ата» мемориалдық музейі» КМҚК-не 4 дана 
насос -138,0 мың теңге сатып алынды. 

«Н.Бекежанов атындағы облыстық қазақ музыкалық драма театры» КМҚК-нің 
шатырына күрделі жөндеу жұмыстарына – 41163,5 мың теңге.

«Облыстық филармония» КМҚК-ң материалдық-техникалық базасын нығайтуға – 
8733,1 мың теңге; оның ішінде Қобызшылар ансамбліне қазақша костюмдер 15 дана, 
музыкалық аспап қобыз -15 дана, мемлекеттік елтаңба –1 дана, мемлекеттік ту 5 дана 
сатып алынды. Облыс, қала, аудандық архив мекемелеріне мемлекеттік  Елтаңба- 1 
бірлік дм 1 м-107,1 мың теңге, мемлекеттік.елтаңба -10 бірлік дм 0,5 м-100,0 мың теңге, 
мемлекеттік Елтаңба -22 дана дм 0,125 м-145,4 мың тг, ҚР Туы- 150 дана- 571,2 мың тг. 
Барлығы 923,7 мың теңге жұмсалды. Тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 
100% қол жеткізілді.  «Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде шараларды 
қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерге кредит 
беру» бағдарламасы бойынша ішкі қарыздар есебінен 153080,8 мың теңге бөлініп, 
төменгі бюджеттерге толығымен аударылды. Бөлінген қаражатқа Шиелі ауданы 
Бірлестік ауылының «Жаназар батыр» және Жаңақорған ауданы Жаңарық ауылының 
мәдениет үйлеріне күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді. 

«Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» 
бағдарламасы бойынша аудандар мен Қызылорда қаласының бюджеттеріне 681293,6 
мың теңге толығымен аударылды. 

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бағдарламасы бойынша «Қызылорда қаласының Ақжарма ауылдық округінде 
150 орындық мәдени орталықтың құрылысы және пайдалану» жоба үшін 53793 мың 
теңге бөлініп, толығымен игерілді. 

2021 жылдың 1 қаңтарына 6,1 мың теңге дебиторлық берешек қалыптасқан. Оның 
ішінде, Байқоңыр қалалық архиві (жылу, электр жарығы, су жүйесі) -5,0 мың теңге және 
Қармақшы аудандық архиві  бойынша – 1,1 мың теңге коммуналдық төлемдерін төлеу 
желтоқсан айы үшін шот фактураның уақытылы ұсынылмауынан. Облыстық, қалалық 
және аудандық архивтердің филиалдарында желтоқсан айы үшін шот фактураның 
уақытылы ұсынылмауына байланысты байланыс қызметтері үшін 7,6 мың теңге 
кредиторлық берешек қалыптасқан. 

15. «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға 2020 
жылға түзетілген бюджетпен барлығы 31975539,8 мың теңге жоспарланды, игерілген 
қаржы 31352266,1 мың теңге (98,1 %) игерілді, игерілмегені 623273,7 мың теңге.

«Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюжет қаражаты есебінен 202182,2 мың теңге қаралды, 
игерілгені 186432,3 мың теңге (92,2 %). Игерілмеген қаржы 15749,9 мың теңге, оның 
ішінде 7386,2 мың теңге мердігермен белгіленген жұмыс көлемін орындамауы себепті 
газбен жабдықтау құрылыс нысандары бойынша сынақ жұмыстарының жүргізілмеуінен, 
227,2-  кеңсе тауарларының жеткізілмеуінен, 8136,5 мың теңге ағымдағы шығындардан 
үнемделген қаржы. Бөлінген қаржыдан 20 мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 16 
бірлік штаттан тыс қызметкерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік функцияларды, 
өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді 
көрсетуге жұмсалды. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру барысында пайдалануға 
берілген 13 құрылыс нысанының  құжаттандыру жұмыстары жүргізілді, 2 нысанды 
күзету қызметінің ақысы төленді. 

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы шеңберінде 
объектілер бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға барлығы 4768239,5 мың 
теңге бөлінді, одан игерілгені 4590805,2 мың теңге (96,3%), үнемделгені 177434,3 мың 
теңге. Бағдарлама аясында 22 жобаның құрылыс жұмыстары жүргізілді ― «Қармақшы 
ауданы Төретам кенті мен Ақай а.о. 6-10/0,4 кВ электр желілерін  кеңейту және қайта 
жаңғырту», «Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі №22  35/10 кВ қосалқы стансасын 
кеңейту және қайта құрылымдау», «Тасбөгет кент.10/04 кВ электр желілерін ағымдағы 
жөндеу», Қызылорда қаласы мен Қазалы ауданы Әйтеке би кентіндегі 5,780 км жылу 
жүйелері күрделі жөндеуден өтті, Қызылорда қаласының 2,554 км магистральды және 
кварталаралық жылу желілері  реконструкцияланды, 6 әлеуметтік нысанның (4-спорт, 
2-денсаулық) ғимарат қазандықтары газбен жылытатындай етіп реконструкцияланды, 
«Қызылордажылуорталығы» МКК-ның 1 газотурбиналық қондырғысы, 11 бу қазандығы 
және 0,770 км технологиялық құбырлары күрделі жөндеуден өтті.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға жергілікті бюджет 
қаражаттары есебінен бөлінген 15804 мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген 
қаржыға «Электрмен жабдықтау «Жылыжай кешенінің құрылысы» 2,157 га Қызылорда 
Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей қадағалауымен құрылуы (аяқтауға)» 
жобасы негізінде 2 дана электрмен жабдықтайтын 10 кВ 2 ұяшық (КРН- IV) орнату 
жұмыстару жүргізілді. Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 
100 % қол жеткізілді.

Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 
инженерлік инфрақұрылымды дамытуға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 101455,5 мың теңгеден игерілгені 100455,6 мың теңге. Игерілмеген 
999,9 мың теңге  «Байқоңыр қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
реконструкциялау» жобасы бойынша әзірленген жоба-сметалық құжаттамада анықталған 
кемшіліктер салдарынан мемлекеттік сараптама қорытындысының алынбауынан. 
Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 50 %  қол 
жеткізілді.

Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-2025 жылдарға арналған «Нұрлы 
жер» мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға «Жылу, сумен жабдықтау және 
су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс үшін кредит беру» бюджеттік 
бағдарламасы арқылы қаралған 1326286 мың теңге жасалған кредиттік шартқа сәйкес 
«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК шотына толығымен аударылды. Оның ішінде 
республикалық бюджеттен берілген кредит қаражаттары - 963 834 мың теңге, жергілікті 
бюджет қаражаттары - 432452 мың теңге. Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 
Қызылорда қаласының ЖТ-15А-дан ЖТ 17А-ға дейінгі 1,0 шақырым магистральды жылу 
желілері реконструкциялаудан өтті. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей 
және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздері болып табылатын сумен 
жабдықтаудың аса  маңызды топтық және жергілікті жүйелерінен ауыз су беру жөніндегі 
қызметтердің құнын субсидиялау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен жоспарланған 3273927 мың теңге толығымен игерілді (100 %). Жыл 
ішінде 178 ауылдық елді мекен жеңілдетілген тариф бойынша 7803 мың текше метр ауыз 
сумен қамтамасыз етілді. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткішіне 100 %  
қол жеткізілді.

«Коммуналдық шаруашылығын дамыту» бюджеттік бағдарламасы бойынша 
жоспарланғаны 2784249,7 мың теңге, игерілгені 2644385,6 мың теңге (95 %), 
игерілмеген қаржы 139864,1 мың теңге. Оның ішінде  Жұмыспен қамтудың 2020-2021 
жылдарға арналған жол картасы шеңберінде «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 2777595,8 мың теңгенің 2637831,7 мың теңгесі игерілді 
(95 %), игерілмеген 139764,1 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген 
қаржы. Бағдарлама аясында 5 жобаның құрылыс жұмыстары жүргізілді: «Қармақшы 
ауданы Төретам кенті мен Ақай а.о. 6-10/0,4 кВ электр желілерін  кеңейту және қайта 
жаңғырту», «Қармақшы ауданы Төретам кентіндегі №22  35/10 кВ қосалқы стансасын 
кеңейту және қайта құрылымдау» жобасының жұмыстары мен Қызылорда қаласының 
2,556 км магистральды және кварталаралық жылу желілері  реконструкцияланды.  
«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» кіші бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 6653,9 мың теңгеден 6553,9 мың теңгесіигерілгені 
(98,5%). Игерілмеген 100 мың теңге «Қызылорда қаласындағы Қызылорда жылу электр 
орталығын жаңғырту және  кеңейту» жобасының 2-кезең «Инфрақұрылымы мен су 
жылыту қазандығының құрылысы» бойынша жоба-сметалық құжаттарын әзірлеуге 
жарияланған мемлекеттік сатып алу конкурс нәтижесі шықпаған. Бағдарламадан 
«Қызылорда қаласының Белкөл кентіндегі бу қазандығын реконструкциялау» жобасы 
аясында 3 дана газ қазандықтарында мембраналық кеңейту бактарын орнату жұмыстары 
жүргізілді. Нысан 2020 жылдың 26 мамырдағы алыс-беріс актісімен пайдалануға 
берілді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтижелері  
көрсеткішіне 85,7 %  қол жеткізілді.

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі 
шығыстары» бюджеттік бағдарламасының «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бюджеттік 
бағдарламасына Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы 
шеңберінде 1911010,1 мың теңге жоспарланды, игерілген қаражат 1873339,9 мың 
теңге (98 %), үнемделген қаржы 37670,2 мың теңге. Бағдарлама бойынша 11 жобаның 
құрылыс жұмыстары жүргізілді: «Тасбөгет кентінің 10/04 кВ электр желілерін ағымдағы 
жөндеу»жобасымен қатар Қызылорда қаласы мен Қазалы ауданы Әйтеке би кентінің 
5,780 км жылу жүйелері, «Қызылордажылуорталығы» МКК-ның 1 газотурбиналық 
қондырғысы, 11 бу қазандығы және 0,770км технологиялық құбырлары күрделі 
жөндеуден өтті. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже  көрсеткішіне 
100 %  қол жеткізілді.

«Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін 
және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның ішінде концессиялық 
жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті 
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде 
концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу» бюджеттік бағдарламасына 
жоспарланған 115321,5 мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген қаржыға 
«Қызылордажылуорталығын жаңғырту және кеңейту» жобасының технико-
экономикалық негіздемесі әзірленіп, мемлекеттік сараптамадан өткізілді.  Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне сәйкес 100 % қол 
жеткізілді.

«Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың шешімдері 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін орындау»бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 10544,6 мың теңге толығымен игерілді (100%), қалдық 
қаржы 0,1 мың теңге. Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 30 қыркүйектегі №110 
«Облыстық жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу туралы» қаулысына 
сәйкес Қызылорда облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
2020 жылғы 13 мамырдағы №4360-20-00-2/324 және 3 маусымдағы №4360-20-00-2/490 
шешімдері бойынша төлемдер жүргізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне сәйкес 100 % қол жеткізілді.

«Жылу-энергетикалық жүйені  дамыту» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға 
бойынша жоспарланғаны 1130050 мың теңге, игерілгені 1116388,8 мың теңге (98,8 
%), игерілмеген қаржы 13661,2 мың теңге.  Оның ішінде  «Республикалық бюджеттен 
берілетін трансферттер есебiнен» кіші бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 
965981 мың теңге толығымен игерілді (100%). «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» 
бөлінгені 164069 мың теңгеден игерілгені 150407,9 мың теңге (91,7 %), үнемделген 
қаражат 13661,1 мың теңге. Бөлінген қаражаттар «Қармақшы ауданы Жосалы кентіндегі 
220/35/10 кВ “Жосалы” қосалқы қондырғысын қайта жаңғырту» жобасын іске асыруға 
қаржыландырылды. Нысан 2020 жылғы 29 желтоқсандағы қабылдау актісімен 
пайдалануға берілді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей және түпкілікті 
нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды. 

 «Елді мекендерді шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау үшін жерасты суларына 
іздестіру-барлау жұмыстарын ұйымдастыру және жүргізу» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюжет қаражаты есебінен бөлінген 31796 мың теңгенің 31795,3 мың теңгесі 

игерілді (100%), қалдық қаржы 0,7 мың теңге. Бағдарлама бойынша  Талап участкесінде 
жер асты су көлемін қайта  бағалау және зерделеу  жұмыстары жүргізіліп, жер қойнауын 
сараптау жөніндегі мемлекеттік комиссиясының 2020 жылы 24 желтоқсандағы №2258-
20-У хаттамасы әзірленді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Газ тасымалдау жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасына барлығы 4254453,4 
мың теңге жоспарланды, игерілген қаражат 4008099,4 мың теңге (94,2 %), игерілмеген 
қаржы 246354 мың теңге. Оның ішінде, Жұмыспен қамтудың 2020 – 2021 жылдарға 
арналған жол картасы шеңберінде «Ішкі қарыздар есебінен» кіші бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 79633,6 мың теңге толығымен игерілді (100 %). 
Бағдарлама бойынша 6 әлеуметтік нысанның (4-спорт мектебі, 2-аудандық аурухана 
жанындағы емхана) бу қазандықтары газбен жылытатындай етіп реконструкцияланды. 
«Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен» кіші бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 3173475 мың теңгеден игерілгені 3173470,9 мың теңге 
(100%), қалдық қаржы 4,1 мың теңге. Бағдарлама бойынша 4 жобасының құрылыс 
жұмыстары жүргізіліп, 2 жоба пайдалануға берілсе («Сырдария ауданы Тереңөзек 
кентінде газ жеткізу құбырының және кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы», 
«Арал ауданы Жаксықылыш кентіне газ жеткізу құбырының және кварталішілік 
газ тарату желілерінің құрылысы»), 2 жоба 2021 жылға өтпелі. «Жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен» бөлінген 1001344,8 мың теңгеден игерілгені 754995 мың теңге(75,4 
%). Игерілмеген қаражат 246349,8 мың теңге, оның 2000 мың теңгесі 2 жоба бойынша 
мемлекеттік сараптама қорытындысы шыққан жоқ, 244349,8 мың теңге елімізде орын 
алған пандемия салдарынан мердігердің жұмыс кестесінен кешігуінен. Бағдарлама 
бойынша 4 республикалық жоба қоса қаржыландырылды, газ тарату желілерінің 
құрылысы бойынша 3 ЖСҚ әзірленді, 5 ЖСҚ мемлекеттік сараптама жұмыстары 
жүргізілді, 2ЖСҚ түзету енгізілді. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей және 
түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 85% орындалды.

 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
жоспарланған 807638 мың теңге толығымен игерілді. Бағдарлама бойынша 21 әлеуметтік 
нысанның бу қазандықтары газ отынына ауыстырылды. Бюджеттік бағдарламаның 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаттары есебінен бөлінген 941857 мың теңге №1 
газотурбиналық қондырғысын күрделі жөндеу үшін  «Қызылордажылуэлектрорталығы» 
МКК-на және КТПН-10/04 кВ 51,63 шақырым әуе желісінің құрылысын жүргізу, 6 дана 
қосалқы трансформаторлық қондырғы, 680 дана СВ-105-3,5 мен 95,2 темірбетонды 
бағаналар, 27  конструкция құралдарын (РЛНД-10 кВ-1бірлік, 478 траверстар, 2 
колоннаның темір конструкциясы, ОТ-5-8 оттяжка, 480 жаңғақтар мен шайбалары 
бар қысқыш, 75385 метр  Ас-50 мм2 сымы) орнату үшін  «Қызылорда электр тарату 
тораптары компаниясы» АҚ-на жарғылық капиталын ұлғайтуға, сонымен қатар 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 9 желтоқсандағы №114 қаулысы негізінде 
басқарманың шаруашылық жүргізу құқығындағы «Қызылорда газ тарату жүйесі» 
КМК-ның жарғылық капиталын қалыптастыруға жұмсалды. Бюджеттік бағдарламаның 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 75 % орындалды.

Төмен тұрған бюджеттерге қаралған 8683442,6 мың теңге нысаналы трансферттер 
аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттеріне уақытылы және толық көлемінде 
аударылды.

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін кредиттеуге қаралған 
6315522,2 мың теңгенің 6146548,6 мың теңгесі (97,3%) облыстың төмен тұрған 
бюджеттеріне аударылды, аударылмай қалған 168973,6 мың теңге Жұмыспен қамтудың 
жол картасы шеңберінде мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

2021 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша кеш жеткізілген кеңсе тауарлары үшін 
118,6 мың теңге кредиторлық берешектер қалыптасты. Дебиторлық берешек 75334,2 мың 
теңге құрады, оның 554,2 мың теңгесі 2015 жылғы сот шешімдерінің орындалмауынан 
келе жатқан өткен жылдың берешегі, 74780 мың теңге «Жосалы кентіне газ жеткізу 
құбырының және орамішілік газ тарату желілерінің құрылысы (қоса қаржыландыру)» 
жобасына жүргізілген алдын ала төлемдер бойынша орындалған жұмыстар актісін 
ұсынбауынан қалыптасқан берешек. 

16. «Қызылорда облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің «Жергілікті деңгейде индустриялық-инновациялық қызметті 
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»бюдеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 85086 мың теңге 
85085,5 мың теңгеге   (100 %) орындалған,  үнемделген қаржы 0,5 мың теңге. Бөлінген 
қаржыдан 16 мемлекеттік әкімшілік қызметкерлердің, 19 азаматтық қызметшіні ұстауға, 
мекеменің мемлекеттік функцияларын, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан 
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды.

2020 жылғы коронавирус індетіне байланысты қаңтар-қараша айларында Қазақстан 
Республикасы Сауда және интеграция министрлігімен Қызылорда облысы бойынша 
бекітілген шикізаттық емес экспорт көлемін 177,3 млн. АҚШ долларынан 60 млн.АҚШ 
долларына төмендету келісілді. Отандық өңделген тауарларды сыртқы нарыққа ілгерілету 
үшін облыс бойынша 40-тан астам шикізаттық емес экспорттаушы кәсіпорындар тізімі 
жасақталды: 23-күріш, 13-балық өңдейтін, 1-мақсары майы, 1-ас тұзы, 1-цемент және 
2 - металлургия саласында.Сондай-ақ, отандық экспорттаушыларды қолдау мақсатында 
Қазақстан Республикасының Сауда және интеграция министрлігі шағын және орта 
бизнесті қолдауға бағытталған экспорттық Qaztrade Accelerator бағдарламасын іске 
қосты.Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрлігінің 
операторы – «Qazindustry» Қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ-ы 
тарапынан ұсынылатын мемлекеттік қолдау шараларына түсіндірме жұмыстарын 
жүргізу мақсатында жыл басынан бері  «Qazindustry» АҚ-мен бірлесіп облыстағы 
экспорттаушы кәсіпорындарға 3 онлайн-вебинар өткізілді және Қызылорда облысына 
іссапар ұйымдастырылып, бірқатар өңдеу өнеркәсібі саласындағы кәсіпорындардың 
жұмыстары таныстырылып, бизнесті мемлекеттік қолдау шаралары бойынша түсіндірме 
жұмыстары жүргізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық және кредиторлық қарыздар қалыптасқан жоқ.
17. «Облыстың тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 

бағдарламаларын іске асыруға  барлығы 247846 мың теңге бөлініп,  оның 247769,7 мың 
теңгесі игерілгені (100 %), үнемделген қаржы 76,3 мың теңге. 

«Облыстың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 245438 
мың теңгеден 245361,9 мың теңгесі (100 %) игерілді. Ағымдағы шығындардан үнемделген 
қаржы 76,1 мың теңге. Бөлінген қаржы 33 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және  10 
штаттан тыс қызметкерді ұстауға, мекеменің мемлекеттік функцияларын, өкілеттіктерді 
жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 
Сонымен қатар, халықаралық сертификат алу үшін 23 аудитор біліктілігін арттыру 
курстарынан өтті. 2020 жылы жүргізілген 17 аудиторлық іс-шараның шеңберінде 144 
нысанның 183798389,4 мың теңге қаражаты аудитпен қамтылды. Тексеру барысында 
анықталған бұзушылықтың жалпы сомасы 12798049 мың теңге, қалпына келтіруге және 
өтелуге тиісті сома 10194240,6 мың теңге. 

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасын іске асыруға  
жоспарланған 2408,0 мың теңгеден  игерілгені 2407,8 мың теңге (100 %), үнемделген 
қаржы 0,2 мың теңге. Бөлінген қаржыға 2 бірліктен компьютер, принтер, ноутбук,1 
бірліктен фотокамера, планшет, көпфункциялы принтер, 10 дана су диспенсері сатып 
алынды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 
100 % қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық берешектер қалыптасқан жоқ. Есепті мерзімге мекеме қаржылық 
бақылаумен қамтылмаған.

18.«Дін істері басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске 
асыруға 74890,6 мың теңге қаралып, 74889,7 мың теңгеге (100%) игерілді. Игерілмеген 
0,9 мың теңге үнемделген қаржы. 

«Жергілікті деңгейде дін істер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті бюджет есебінен 
2253 мың теңге қаралып, толығымен 100% игерілген. Бөлінген қаржыға 6 мемлекеттік 
қызметші және 6 азаматтық қызметкерлерді ұстап тұру қамтамасыз етілді.

«Өңірде діни ахуалды зерделеу және талдау» бюджеттік бағдарламасы бойынша 
жергілікті бюджет есебінен 72637,6 мың теңге бөлініп, 72636,7 мың теңгеге (100%) 
игерілді. Игерілмеген 0,9 мың теңге үнемделген қаржы. Бөлінген қаражат аппаратты 
ұстап тұру шығындарына, оның ішінде қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеуге, жанар-
жағармай материалдарына, коммуналдық шығыстарға, байланыс шығыстарына, 
бағдарламалық қамтамасыз ету қызметтеріне, іссапар шығыстарына және өзге де 
шығыстарға жұмсалған.

Бюджеттік бағдарламаны жүзеге асыруда аймақ халқының діни сауатын жоғарылату, 
жат діни ағымдардың таралмауы бойынша жұмыстар атқарылды. 2020 жылы өңірде 
деструктивті діни ағым идеологиясы таралуының алдын алу және мониторинг 
жұмыстарын одан әрі жетілдіру мақсатында “Талдамалық интернет карта” қызметі 
бойынша облыстық бюджеттен  7666 мың теңге бөлініп, “KazdreamMedia” ЖШС-
мен келісім-шарт жасалды. “Талдамалық интернет карта” ақпараттық жүйесінің 
талдамалық ақпараттарының негізінде 2020 жылы Қызылорда облысының интернетті 
қолданушылары арасынан салафилік топқа тіркелгендердің үлесі азайған.

Карантиндік режимнің талаптарына сәйкес әлеуметтік желілердегі радикалды 
топтардың жазылушыларымен телефон арқылы түсіндірмелік жұмыстар жүргізіліп, 2 
мыңнан астам адам күмәнді топтардан шығарылды. 

Сондай-ақ, іс-шараларды ақпараттандыруда (Instagram, Vkontakte, Facebook, 
WhatsApp, Youtube) әлеуметтік желісінде 442 жарияланым жасалды. 2020 жылы 14 
бейнеролик, 21 танымдық бейнеролик, 75 пост, 133 посттер әзірленіп, әлеуметтік 
желілерде 2,3 млн астам  адамның назарына ұсынылды. Жарияланған материалдарды 
611 мыңнан астам адам көріп, 7862 адам ұнату белгісін басса, 1788 адам бөліскен, 2811 
адам пікір білдірген. 

2020 жылы күмәнді деп танылған 125 сайт Қазақстан Республикасы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігі Дін істері комитетінің дінтану сараптамасына жолданып, 
оның 85-не теріс қорытынды беріліп, бұғатталды.

2021 жылдың 1 қаңтарына дебиторлық және кредиторлық берешек қалыптасқан жоқ.
19. «Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы» мемлекеттік 

мекемесінің бюджеттік бағдарламасын қамтамасыз етуге 2020 жылға түзетілген  
бюджетпен барлығы 8122835,9 мың теңге қаралып, 8117010,5 мың теңгеге игерілген 
(99,9%),  игерілмегені 5825,4 мың теңге.

«Қызылорда облысының жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт 
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына 324139,9  мың теңге қаралып, 324137,8 мың теңгеге немесе 100% 
орындалған. Игерілмеген 2,1 мың теңге үнемделген қаржы. Бағдарламаны іске асыру 
нәтижесінде 11 бірлік мелекеттік әкімшілік қызметші мен 13 бірлік штаттан тыс 
қызметкерді ұстау, жыл көлемінде басқарма бойынша облыстық жарыстар, спорттық-
бұқаралық іс-шаралар және ұлттық спорт түрлерін дамыту, дене шынықтыру-спорттық 
мекемелердің жұмыстарын, спорттық құралдарды пайдалануды үйлестіруге қол 
жеткізілген. Сонымен қатар, басқарма бағынысындағы «Қызылорда облысының дене 
шынықтыру және спорт басқармасының «Ғани Мұратбаев атындағы стадион» КМҚК-
ның 62,5 бірлік азаматтық қызметшілерді және «Қызылорда облысының дене шынықтыру 
және спорт басқармасының «Қайсар» ойын түрлері бойынша спорт клубы»  КМҚК-ның 
54 бірлік азаматтық қызметшілердің жалақысына жұмсалды. Дене шынықтыру және 
спорт саласының негізгі көрсеткіші «Халықты спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз 
ету жағдайында  «1000 адамға арналған спорттық алаңдар санының көрсеткіші»  облыс 
бойынша - 37,5 пайызды құрады. Тікелей және түпкілікті нәтижелер көрсеткіштеріне 
100% қол жеткізілді.  

«Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу» бюджеттік бағдарламасына 60704,2 
мың теңге қаралып, 60703,9 мың теңгеге немесе 100% атқарылған. Игерілмеген 0,3 
мың теңге үнемделген қаржы. Өңірде 254101 адам дене шынықтыру және спортпен 
жүйелі түрде шұғылданды, немесе ол облыс тұрғындарының 31,3 пайызын құрайды. 
138 елді мекендегі 42 мың өңір тұрғындары 282 спорт нұсқаушысының бақылауымен 
дене шынықтырумен тұрақты шұғылданады. 2020 жылы 350 бұқаралық спорттық 
іс-шаралар өткізіліп, оған 55600 адам қатысты. Облыста Н.Ергешбаевты еске алуға 
арналған тоғызқұмалақтан ашық Азия кубогі мен Д.Қонаевты еске алуға арналған 
волейболдан ардагерлер арасындағы халықаралық турнир және қазақ күрестен, көркем 
гимнастикадан, еркін күрестен, футзалдан, волейболдан 6 - республикалық турнир, 
ауыр атлетикадан, ұлттық жекпе-жектен, ганболдан, волейболдан 4 - Қазақстан 
Республикасының чемпионаттары мен кубоктары өткізілсе, сонымен қатар, балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектептері арасында 11 облыстық біріншіліктер өтті. 

Еліміздегі карантин жағдайына байланысты көркем гимнастикадан, гір көтеруден, 
тоғызқұмалақтан, қоссырықта қолды бүгіп жазу, футбол фристайл, каратэ-додан, көркем 
гимнастикадан, таеквондодан (пумсе) және жалпы дене жаттығулары бойынша Online 
жүйеде өткізілген 19 жарыстарға 1000-нан астам спортшылар қатысқан. Жыл көлемінде 
жоспарланған ұлттық спорт түрлерінен 37, мүгедектер арасында спорттық-бұқаралық 
іс-шаралар 14 жарыстар өткізілді. Бөлінген қаржыға жоспарланған 1594 спорттық-
бұқаралық іс-шаралардың орнына нақты орындалғаны 350 іс-шаралар өткізілді. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтижеге жоспарланған көрсеткіштің орындалмауы 
еліміздің карантин жағдайында болуынан түсіндіріледі. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 21,9 % қол жеткізілді. 

«Әртүрлі спорт түрлері бойынша облыстық құрама командаларының мүшелерін 
дайындау және республикалық және халықаралық спорт жарыстарына қатысуы» 
бюджеттік бағдарламасына 3199439 мың теңге қаралып, толығымен игерілген (100%) 
атқарылған. 

Жыл көлемінде жоспарланған облыс спортшылары ҚР чемпионаттары мен 
кубоктарында 1264 медальдың 353 (104 – алтын,104 - күміс, 145 - қола) медальдарын 
жеңіп алды. Әлем және Азия чемпионаттарында 25 (16 - алтын, 5 - күміс, 4 - қола) 
медальдарға қол жеткізді. 

9 - ҚР халықаралық дәрежедегі спорт шебері, 39 - ҚР спорт шебері, 1 - ҚР еңбек 
сіңірген жаттықтырушысы, 1 - ұлттық спорт төрешісі, 377 – ҚР спорт шеберлігіне 
үміткер, 125 – І-ші cпорттық разрядты спортшылар дайындалса, 670 спортшы ҚР Ұлттық 
құрама сапына енді.

2021 жылы Токио қаласында (Жапония) өтетін Олимпиада Ойындарына еркін 
күрестен ҚР ЕССШ, Әлем чемпионатының күміс және қола жүлдегері, 3 дүркін Азия 
чемпионы Дәулет Ниязбеков пен бокстан ҚР ЕССШ, Азия және Әлем чемпионаттарының 
күміс жүлдегері Қамшыбек Қоңқабаев жолдама алды. 

Сонымен қатар, Перудің Лима қаласында ауыр атлетикадан жасөспірімдер арасында 
онлайн форматта өткен Әлем кубогінде Рахат Бекболат І орын жеңіп алып, әлем 
рекордын жаңартса, Айсамал Сансызбаева І орын иемденіп, қыздар арасында үздік 
спортшы атанды.

Алматы қаласында грек-рим, еркін және әйелдер күресінен өткен Қазақстан 
Республикасының чемпионатында облыс балуандары табысты өнер көрсетіп, 
командалық есепте бірінші орында жеңіп алды.

Пандемия кезінде тұрғындар арасында спорттың бұқаралығын арттыру мақсатында 
«Сыр спорты» – YouTube каналы құрылды, каналға дене шынықтыру мен спортты 
насихаттайтын 100-ден астам бейнероликтер жүктелді. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей нәтижеге жоспарланған көрсеткіштің орындалмауы еліміздің карантин 
жағдайында болуынан түсіндіріледі. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 27,9% қол жеткізілді.  

«Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру» бюджеттік 
бағдарламасына 3734416,1 мың теңге қаралып, 3732252,5 мың теңгеге немесе 99,9% 
орындалған. Игерілмеген 2163,6 мың теңге үнемделген қаржы.

Оның ішінде, ішкі қарыздар есебінен 106941,2 мың теңгенің 104859,6 мың теңгесі 
игерілді, қалдық қаржы 2081,6 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы. 
«Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған Жол картасы» бағдарламасы 
аясында облыс бойынша 22 жоба іске асырылды (оның ішінде - 9 жоба жаңа құрылыс 
жұмыстары, 10 жоба - ағымдағы жөндеу, 2 жоба – қайта жаңғырту, 1 жоба – күрделі 
жөндеу жұмыстары).

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық 
қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге 226226,2 мың теңге 
бөлініп, игерілгені  226214,6 мың теңге (100%), игерілмеген 11,6 мың теңге үнемделген 
қаржы. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 3401248,7 мың теңгенің 
3401178,2 мың теңгесі игерілді, қалдық қаржы 70,5 мың теңге ағымдағы шығындар 
есебінен үнемделген қаржы. 

Облыс бойынша 21 балалар-жасөспірімдер спорт мектебі, жоғары спорт шеберлігі 
мектебі, спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат-колледжі, олимпиадалық 
резерв орталығы жұмыс жасайды. Бұл спорт мекемелерінде 20 964 спортшы дене 
шынықтыру және спортпен жүйелі түрде шұғылданады. Балалар мен жасөспірімдер 
спортының балансына берілген мемлекеттік-жекешелік әріптестік және спорт мектептері 
аясында спорт кешендерінің ашылуына байланысты 2019 жылмен салыстырғанда 
тартылған адамдар саны 817 адамға артты. 

Сонымен қатар, «Облыстық жоғары спорт шеберлігі мектебі», «№7 Жаңақорған 
ауданының олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер  
мектебі», «№11 Сырдария ауданының олимпиадалық резервтің мамандандырылған 
балалар-жасөспірімдер мектебі», «№19 Арал ауданының олимпиадалық резервтің 
мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемелері ғимараттарына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізіліп, тікелей және 
түпкілікті нәтижеге қол жеткізу 100 пайызды құрады.

«Мамандандырылған білім беру ұйымдарында спорттағы дарынды балаларға жалпы 
білім беру» бюджеттік бағдарламасына 435792 мың теңге қаралып, 435791,7 мың 
теңгеге (100%) орындалған. Игерілмеген 0,3 мың теңге үнемделген қаржы. Оның ішінде: 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен азаматтық қызметшілердің 
жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге 52367 мың теңге қаралып толығымен 
игерілген. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 383425 мың теңгенің 383424,7  
мың теңгесі игерілді,  қалдық қаржы   0,3 мың теңге. 

Мектеп-интернат-колледжде 8 спорт түрі қамтылған, оларда 260 оқушы 
шұғылданады, оның ішінде мектеп-интернатта – 200 оқушы, мектеп-интернат-колледжде 
– 60 студент. 

Олармен оқу-жаттығу үдерісін 20 жаттықтырушы-оқытушы жүргізеді. 2020 жылы 
спорт түрлері бойынша 1 спортшы Қазақстан Республикасының халықаралық дәрежедегі 
спорт шебері нормативін орындаса, 7 спортшы спорт шебері атанды. 2020 жылға 
Қазақстан Республикасының ұлттық құрама командаларына мүшелікке 35  оқушы еніп 
отыр. 2020 жылы мектеп-интернат-колледж спортшылары барлық  жас ерекшеліктері 
бойынша өткен Қазақстан Республикасының чемпионаттарында барлығы 72 медаль, 
оның ішінде І орын – 30 медаль, ІІ орын – 22 медаль және ІІІ орын – 20 медаль. 

Ауыр атлетикадан Ташкент қ. өткен Азия чемпионатында колледж студенті 
Сансызбаева Айсамал жастар, жасөспірімдер арасында Азия чемпионы атанса, Сәпи 
Есенгелді жастар арасында қола жүлдені жеңіп алды. 17 жасқа дейінгі жасөспірімдер 
арасында Перу қ. онлайн форматта өткен Әлем кубогында Айсамал Сансызбаева 
жеңімпаз атанса, колледж студенті Әбдіхалық Мейрамбек IV орынға тұрақтады. 

Үстіміздегі жылы мектеп ауласына жасанды жамылғысы бар футбол алаңы, спорттық 
ядро, баскетбол, волейбол алаңдары салынды, тікелей және түпкі нәтижелерге қол 
жеткізілді.  

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың күрделі 
шығыстары» бюджеттік бағдарламасына 119819,1 мың теңге қаралып, 116160,1 мың 
теңгеге (96,9%) атқарылған. Игерілмеген 3659 мың теңге жергілікті бюджет есебінен 
қалыптасқан (қаралған 96938 мың теңге, игерілгені 93297 мың теңге). Жоғары спорт 
шеберлігі мектебіне мемлекеттік сатып алудан жеңімпаз ЖК «Омега спорт» помостты 
уақытылы жеткізбеуіне байланысты қалыптасты, 79,5 мың теңге ағымдағы шығындардан 
үнемделген. Ішкі қарыздар есебінен 22881,1 мың теңге қаралып толығымен игерілген 
(100%). Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде «Жалаңтөс Баһадүр Сейтқұлұлы атындағы 
олимпиадалық резервтің облыстық мамандандырылған мектеп-интернат-колледжі» 
КММ-нің ғимаратының футбол, волейбол және баскетбол алаңдарына күрделі жөндеу 
жүргізілді. Сонымен қатар, жыл ішінде өндірістік және тұрмыстық жабдықтар, «№1 
облыстық олимпиадалық резервтің мамандандырылған балалар-жасөспірімдер мектебі» 
КММ-не 1 микроавтобус сатып алынды. 

«Мемлекеттік - жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелер 
орындау» бюджеттік бағдарламасына 141247 мың теңге қаралып, толығымен игерілді. 
Облыстағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектептерінің желілерін кеңейту және 
спортпен айналысатындардың санын арттыру үшін келесі жобаларды іске асыруға 
қаражат аударылды:
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1. «Қазалы ауданы, Әйтеке би кентіндегі спорт кешенін жалға алу»; 
2. «Жаңақорған ауданы, Сунақата ауылындағы спорт кешенін жалға алу»; 
3. «Жаңақорған ауданы, Қожакент ауылындағы спорт кешенін жалға алу»;
4. «Қызылорда қаласы, Сәулет мөлтек ауданында спорт кешенін жалға алу»; 
5. «Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі ойын түрлері бойынша дене 

шынықтыру-сауықтыру кешенін жалға алу». 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті нәтижелеріне 100% қол жеткізілді.
Аудан және Қызылорда қаласы бюджеттеріне арналған 107278,6 мың теңге ағымдағы 

нысаналы трансферттер аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттеріне уақытылы және 
толығымен аударылды. 

2020 жылдың соңында алдын ала төлемге байланысты дебиторлық берешек 3194,2 
мың теңгені құрады, оның ішінде іс-сапар шығындарынан - 234,8 мың теңге, жалақыдан 
- 538,9 мың теңге, коммуналдық қызметтерден – 2242,4 мың теңге, байланыс қызметінен 
– 171,6 мың теңге, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар – 4,4 мың 
теңге, мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк - 2,1 мың теңге. 

Кредиторлық берешек көрсетілген салыстыру актілері бойынша 618,4 мың теңгені 
құрады, оның ішінде техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу – 0,5 мың теңге, 
әлеуметтік салық – 22,4 мың теңге, мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қоры – 1,1 мың 
теңге, техникалық персоналдың салықтары – 18,4 мың теңге, өзге де ағымдағы шығындар 
– 250,4 мың теңге, коммуналдық қызметтерден – 92,6 мың теңге, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға – 233,0 мың теңге.

20. «Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға барлығы 42884401,7 
мың теңге жоспарланды, игерілгені 40795422,3 мың теңге (95,1 %). Игерілмеген қаржы 
2088979,4 мың теңге. 

«Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен 124681,6 мың теңге бөлінді, игерілгені 121480,7 мың теңге (97,4 %). 
Игерілмеген қаражат 3200,9 мың теңге, оның ішінде 3147,4 мың теңге нысандардың іске 
қосылмауынан 14 паспортизация құжаттары жасалынған жоқ, 53,5 мың теңге үнемделген 
қаржы. Бөлінген қаржы 22 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және 21 штаттан тыс 
қызметкерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 
Сонымен қатар,жыл ішінде басқарма тарапынан 7 нысанның паспортизация құжаттары 
жасалып мемлекеттік тіркеуден өткізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы шеңберінде 
объектілер бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға барлығы 7436717 
мың теңге бөлінді, одан игерілгені 7197224,4 мың теңге (96,8%), игерілмеген  қаражат 
239492,6 мың теңге. 

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен «Қызылорда қаласында 
200 төсек орынға арналған тез тұрғызылатын модульдік аурухана құрылысына» бөлінген 
4180270 мың теңге толығымен игерілді (100%). 

Ішкі қарыздар есебінен бөлінген 3256447 мың теңгеден игерілгені 3016954,4 мың 
теңге (92,6%). Игерілмеген қаражат 239492,6 мың теңге, оның ішінде 148500 мың теңге 
жоба-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынған соң 
төленетін 5 пайыз қаржы, 80764,5 мың теңге елімізде орын алған пандемия салдарынан 
3 құрылыс нысаны бойынша мердігерлердің жұмыс кестесінен кешігуінен, 10228,1 мың 
теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.  Бағдарлама аясында 6 жобаның 
құрылыс жұмыстары жүргізіліп, оның 3 нысаны пайдалануға берілді: «Қызылорда 
қаласында 200 төсектік орынға арналған тез салынатын модульдік жұқпалы аурулар 
ауруханасының құрылысы», «Қызылорда қаласы Е.Әуелбеков көшесі №5 мекен 
жайындағы филармония ғимаратына қосымша құрылысы», «Қызылорда қаласы 
Сүлейменов көшесі № 69 мекен жайдағы № 6 облыстық олимпиадалық резевтің 
мамандандырылған балалар-жасөсіпірімдер мектебіне қарасты футбол алаңын қайта 
жаңғырту»; 3 нысан 2021 жылға өтпелі болды: «Қызылорда қаласы, Ақжарма ауылдық 
округы, Н.Тасымов көшесі, № 60 мекен жайындағы медициналық-әлеуметтік оңалту 
бөлімшесін реконструкциялау», «Шиелі аудандық тарихи-өлкетану ғимаратына 
қосымша құрылыс жұмыстары», «Қызылорда қаласы Гидроузел көшесі №21 мекен-
жайынан салынатын байдарка және каноэ есу базасы құрылысы». 

«Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және 
инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға барлығы 871932,5 
мың теңге бөлінді, одан игерілгені 871276,6 мың теңге (99,9%), 655,9 мың теңге 
үнемделген қаражат. Оның ішінде республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебiненбөлінген 802226 мың теңге толығымен игерілді (100%), қалдық қаржы 243,3 
мың теңге. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен республикалық жобаларды қоса 
қаржыландыруға 69706,5 мың теңге бөлінді, игерілген қаражат 69293,9 мың теңге 
(99,4%), қалдық қаржы 412,6 мың теңге. Бағдарлама аясында 4 жобаның құрылыс 
жұмыстары жүргізіліп, оның 2 нысаны пайдалануға берілді: «Қызылорда облысы 
Арал ауданы Жақсықылыш кентіндегі № 19 орта мектепке 100 орындық оқу корпусын 
жапсаржайын салу» және «Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 
200 орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы»; 2 нысан 2021 
жылға өтпелі болды: «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Шалхия кентіндегі 
150 орынға арналған ауыл клубын салу» және «Қызылорда облысы Арал ауданы 
Жақсықылыш кентіндегі денешынықтыру - сауықтыру кешенінің құрылысы».

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға жергілікті бюджет 
қаражаттары есебінен 63833,6 мың теңге бөлініп, оның 5179,8 мың теңгесіигерілді. 
Игерілмеген 58653,8 мың теңге қол жеткізілмеген 2 жобаның қаражаттары, оның 
41653,8 мың теңгесі «Қызылорда станциясынан Қызылорда қаласының Титов кентіндегі 
индустриялық аймаққа дейін темір жол тұйығының құрылысы» жобасы бойынша 
мердігердің шарт талаптарын орындамаудан, 17000 мың теңге «Қызылорда облысының 
Арал теңізі станциясынан «АралСода» ЖШС сода зауытына кіре беріс темір жол 
тұйығын салу» қоса қаржыландыру» жобасы бойынша мемлекеттік сатып алу конкурс 
нәтижесінің кеш шығуынан. Сонымен қатар, бағдарламадан «Қызылорда облысында 
қуаты жылына 300 мың тонна АралСода зауытына инженерлік-коммуникациялық 
инфрақұрылым. Телефондандыру» жобасын қоса қаржыландыру» жобасына сәйкес 
құрылыс жұмыстары жүргізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 33,3% қол жеткізілді.

«Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 669308,7 мың теңге толығымен игерілді 
(100%), қалдық қаржы 0,1 мың теңге. Бағдарлама бойынша «Қызылода қаласы Сырдария 
өзенінің сол жағалауында әкімшілік ғимаратының құрылысы» жобасының жоба-
сметалық құжаттамасы мемлекеттік сараптамамен әзірленіп «Қазалы ауданы Әйтеке би 
кентінде әкімшілік ғимаратының құрылысы» жобасымен бірге құрылысы жүргізілген 2 
нысан жыл ішінде пайдалануға берілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.  

«Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салу» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 114500,3 мың теңгеден игерілгені 59617,2 
мың теңге (52,1 %). Елімізде орын алған пандемия салдарынан мердігер «Қызылорда 
ОІІД-нің Әскери және арнайы дайындығы бойынша оқу-жаттығу полигонының 
құрылысы» жобасы бойынша жұмыс кестесінен кешігіп 54883,1 мың теңгені игерген 
жоқ. Сонымен қатар, бағдарлама аясында 3 нысанның құрылысы жүргізіліп, 2 нысан 
пайдалануға берілді: «Қызылорда облысы Шиелі және Қармақшы аудандық ішкі істер 
бөлімінің әкімшілік ғимаратын уақытша ұстау бөлмелері үшін жапсаржай орналастыру 
үшін реконструкциялау», 2021 жылға өтпелі «Қызылорда қаласындағы қалалық ішкі 
істер басқармасының әкімшілік ғимаратын уақытша ұстау бөлмелері үшін жапсаржай 
орналастыру үшін реконструкциялау» жобасының құрылыс жұмыстары басталып 
кетті. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 75 % қол жеткізілді.

«Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 
313435,3 мың теңге толығымен игерілді (100%), қалдық қаржы 0,3 мың теңге. Бағдарлама 
бойынша 2 жобаның құрылыс жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді: «Қазалы 
ауданының Майлыбас ауылдық округінің Ақсуат ауылындағы 90 орындық балабақша 
құрылысы», «Сырдария ауданы Айдарлы ауылындағы ескі емхана ғимаратын балабақша 
етіп реконструкциялау және кеңейту». Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және 
реконструкциялау» бюджеттік бағдарламасына жоспарланған 2956172,7  мың 
теңгеденигерілгені 1849722,8 мың теңге (62,6 %), игерілмеген қаражат 1106449,9 мың 
теңге. Оның ішінде «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлінген 189621 мың 
теңгеден игерілгені 189377,7 мың теңге (99,9%), қалдық қаражат 243,3 мың теңге. 
Бағдарлама бойынша «Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш кентіндегі № 
19 орта мектепке 100 орындық оқу корпусын жапсаржайын салу» құрылысы жүргізіліп 
пайдалануға берілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 2766551,7 мың 
теңгеден игерілгені 1660345,1 мың теңге (60 %). Игерілмегені 1106206,6 мың теңге қол 
жеткізілмеген 2 жобаның қаражаттары, оның ішінде 1104027,5 мың теңге «Жаңақорған 
ауданы Жаңақорған кентінде 600 орындық мектеп құрылысының» жоба-сметалық 
құжаттамасы бойынша мемлекеттік сараптама қорытындысының кеш шығуынан 
құрылыс жұмыстарының жоспарланған көлемінің орындалмауынан, 2150,7 мың теңге 
«Қызылорда қаласының сол жағалауында физика-математикаға бейімделген 300 
орындық жатақханасы бар 400 орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының 
жоба-сметалық құжатын әзірлеу»  мемлекеттік сараптаманың теріс қорытындысын 
алуынан, 28,4 мың теңге қалдық қаржы. Сонымен қатар, бағдарламадан 6 жобаның 
жұмыстары жүргізілді: «Жалағаш ауданы М.Шаменов атындағы ауылдық округінің 140 
орындық №34 орта мектеп құрылысы», «Қызылорда қаласы, Жаппасбай батыр көшесі 
бойынша №2 кварталында 600 орындық мектеп құрылысын қоса қаржыландыру» 
жобалары пайдалануға берілді; «Қызылорда қаласы Махамбет елді мекеніндегі 
Б.Жөнбаев көшесінде орналасқан №268 орта мектебіне 200 орындық қосымша ғимарат 
құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірленіп мемлекеттік сараптамадан 
өткізілді; «Қызылорда қаласындағы №171 орта мектеп ғимаратын реконструкциялау 
және оған қосымша құрылыс салу» жобасының жоба-сметалық құжаттары әзірленді; 
құрылысы жүргізілген 1 жоба жәнеәзірленген 1 жоба-сметалық құжаттама 2021 жылға 
өтпелі болды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 77,8 % қол жеткізілді.

«Қосымша білім беру объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 902660,7 мың теңгеден игерілгені 898200,1 мың теңге 
(99,5 %), игерілмеген қаражат 4460,6 мың теңге. Оның ішінде, «Ауыл-Ел бесігі» жобасы 
шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым 
бойынша іс-шараларды іске асыруға  республикалық бюджеттен берілетін трансферттер 
есебінен бөлінген 290283 мың теңге толығымен игерілді (100 %). Бағдарламадан 
2021 жылға өтпелі «Қызылорда облысы, Жалағаш ауданы, Жалағаш кентінен 200 
орындық оқушылар үйі мен 50 орындық өнер мектебі құрылысы» жобасының құрылыс 
жұмыстары  жүргізілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 612377,7 
мың теңгеден игерілгені 607917,1 мың теңге (99,3 %). Игерілмеген 4460,6 мың теңге 
техникалық қадағалауға жарияланған конкурс қорытындысының кеш шығуынан. 
Бағдарламадан3жобаның құрылыс жұмыстары жүргізіліп «Арал ауданы Арал қаласында 
оқушылар үйі ғимаратының құрылысы» жобасы пайдалануға берілді, 2 нысан 2021 
жылға өтпелі болды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау» бюджеттік 
бағдарламасына жоспарланған 10581745,7  мың теңгеден игерілгені 10411838,8 мың 
теңге (98,4 %), игерілмеген қаражат 169906,9 мың теңге. Оның ішінде, Жұмыспен 
қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы шеңберінде объектілер бойынша 
инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға ішкі қарыздар есебінен бөлінген 2328203,4 
мың теңгеден игерілгені 2158296,5 мың теңге (92,7%). Игерілмеген қаражат 169906,9 мың 
теңге, оның  148500 мың теңгесі жоба-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың 
оң қорытындысы алынған соң төленетін 5 пайыз қаржы, 21406,9 мың теңге мердігердің 
жұмыс кестесінен кешігуінен. Бағдарламадан 2021 жылға өтпелі «Қызылорда қаласында 
200 төсектік орынға арналған тез салынатын модульдік жұқпалы аурулар ауруханасының 
құрылысы» жобасы бойынша тез салынатын модульдік ауруханының құрылыс 
жұмыстары аяқталды; «Қызылорда қаласы Ақжарма елді мекеніндегі Н.Тасымова № 
60 көшесінде орналасқан ғимаратты медициналық базасы ретінде қайта жаңғырту» 
жобасының құрылыс жұмыстары уақытылы аяқтамауынан жоба қол жеткізілмеген 
болды. Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлінген 7786963 
мың теңге толығымен игерілді (100 %). Бағдарламадан 2 жобаның құрылыс жұмыстары 
жүргізіліп, «Жалағаш ауданы Жалағаш кентінде 100 төсектік орталық аудандық 
аурухананың құрылысы» жобасы пайдалануға берілді, 1 жоба 2021 жылға өтпелі 
болды. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 466579,3 мың теңге толығымен 
игерілді (100%), қалдық қаражат 0,1 мың теңге. Бағдарлама бойынша 2021 жылға өтпелі 
1 жобаның құрылыс жұмыстары жүргізілді, 2 нысанның ЖСҚ әзірленді. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 85,7 % 
қол жеткізілді.

«Коммуналдық шаруашылықты дамыту» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаттары есебінен бөлінген 138,5 мың теңге толығымен игерілді (100 %), 
қалдық қаржы 0,1 мың теңге. Бағдарламадан «Байқоныр қаласында әкімшілік ғимаратты 
жастар орталығы етіп қайта жаңғырту» жобасының жоба-сметалық құжаты әзірленіп, 
мемлекеттік сараптамадан өткізілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған 
тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Мәдениет объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасына барлығы 
жоспарланғаны 900868,9 мың теңге, игерілгені 883390 мың теңге (98,1 %), игерілмегені 
17478,9 мың теңге. Оның ішінде,Жұмыспен қамтудың2020 – 2021 жылдарға арналған 
жол картасы шеңберінде объектілер бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыруға ішкі қарыздар есебінен бөлінген 359691,9 мың теңгеден игерілгені 342597,6 мың 
теңге (95,2 %). Игерілмеген қаражат 17094,3 мың теңге, оның  6866,2 мың теңге елімізде 
орын алған пандемия салдарынан мердігердің жұмыс кестесінен кешігуінен, 10228,1 
мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы. Бағдарламадан 2021 жылға 
өтпелі «Қызылорда қаласы Е.Әуелбеков көшесі № 5 мекен жайындағы филармония 
ғимаратына қосымша құрылысы» жобасының және қол жеткізілмеген «Шиелі 
аудандық тарихи-өлкетану ғимаратына қосымша құрылыс жұмыстары» жобасының 
құрылыс жұмыстары жүргізілді. «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді 
мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске 
асыруға республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен бөлінген 239916 
мың теңге толығымен игерілді (100 %). Бағдарламадан 2021 жылға өтпелі «Қызылорда 
облысы Жаңақорған ауданының Шалхия кентіндегі 150 орынға арналған ауыл клубын 
салу» жобаның құрылыс жұмыстары жүргізілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
бөлінген 301261 мың теңгеден игерілгені 300876,4 мың теңге (99,9%). Игерілмеген 384,6 
мың теңге «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының Шалхия кентіндегі 150 орынға 
арналған ауыл клубын салу» жобасын қоса қаржыландыру бойынша құжаттардың дұрыс 
болмауынан  авторлық қадағалау төлемдері жүргізілген жоқ. Бағдарлама бойынша 
2021 жылға өтпелі 1 нысанның құрылыс жұмыстары жүргізіліп, 1 нысанның ЖСҚ 
әзірленді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 80 % қол жеткізілді.

«Спорт объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасына барлығы жоспарланғаны 
724113,6 мың теңге, одан игерілгені 671615,6 мың теңге (92,8 %), игерілмеген қаражат 
52498 мың теңге. Оның ішінде, Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған 
жол картасы шеңберінде объектілер бойынша инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыруға ішкі қарыздар есебінен бөлінген 568551,7 мың теңгеден игерілгені 516060,4 
мың теңге (90,8 %). Игерілмеген қаражат 52491,3 мың теңге елімізде орын алған 
пандемия салдарынан мердігердің жұмыс кестесінен кешігуінен. Бағдарламадан 
2021 жылға өтпелі «Қызылорда қаласы Сүлейменов көшесі № 69 мекен жайдағы 
№ 6 облыстық олимпиадалық резевтің мамандандырылған балалар-жасөсіпірімдер 
мектебіне қарасты футбол алаңын қайта жаңғырту» жобасының және қол жеткізілмеген 
«Қызылорда қаласы Гидроузел көшесі № 21 мекен-жайынан салынатын байдарка және 
каноэ есу базасы құрылысы» жобасының құрылыс жұмыстары жүргізілді. «Ауыл-Ел 
бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға республикалық бюджеттен 
берілетін трансферттер есебінен бөлінген 82406 мың теңге толығымен игерілді (100%). 
Бағдарламадан 2021 жылға өтпелі «Қызылорда облысы Арал ауданы Жақсықылыш 
кентіндегі денешынықтыру - сауықтыру кешенінің құрылысы» жобаның құрылыс 
жұмыстары жүргізілді. Жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 73155,9 мың 
теңгеден игерілгені 73149,2 мың теңге (100 %), игерілмеген 6,7 мың теңге қалдық қаржы. 
Бағдарлама бойынша 6 жобаның ЖСҚ әзірленіп мемлекеттік сараптамадан өткізілді: 
«Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауында, нөмерсіз мекен-жайында 
орналасқан көкалдағы хоккей алаңы құрылысы» және «Шиелі ауданы Шиелі кентіне, 
Жалағаш ауданы Жалағаш кентіне,  Тасбөгет кентіне, Қармақшы ауданы Ақай ауылы 
мен Жосалы кентіне салынатын дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы»; 
2021 жылға өтпелі 1 нысанның құрылысы жүргізілді, 1 нысанның жоба-сметалық құжаты 
әзірленді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 90,9 % қол жеткізілді.

«Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаттары есебінен  бөлінген 1000 мың теңге толығымен игерілді (100 %). 
Бағдарлама бойынша 4 жобаның жоба-сметалық құжаттар әзірленді: «Арал ауданы 
Жақсықылыш кентіндегі, Жалағаш ауданы Жаңадария ауылдық округіндегі, Қазалы 
ауданы Өркендеу және Мұратбаев ауылдық округіндегі ветеринарлық пункт ғимаратын 
реконструкциялау және оған қосымша құрылыс салу». Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

«Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 116209 мың теңге жекеше әріптес 
«Гежуба Шиелі Цемент Компаниясы» ЖШС-не  мемлекеттік міндеттеменің бір бөлігін 
өтеуге толығымен аударылды (100 %).  Жобаның жалпы құны 581 045 мың теңге. Жоба 
бойынша 2019 жылы Шиелі ауданындағы индустриялық аймаққа 2,5 км темір жол тарту 
жұмыстары жүргізілді.  Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.

Облыстың төмен тұрған бюджеттеріне қаралған 11867332,4 мың теңге нысаналы 
трансферттер аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттеріне уақытылы және толық 
көлемінде аударылды.

Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттерін кредиттеуге қаралған 
13548400,7 мың теңгенің 12926953,9 мың теңгесі (95,4 %) облыстың төмен тұрған 
бюджеттеріне аударылды, аударылмай қалған 621446,8 мың теңге Жұмыспен қамтудың 
жол картасы шеңберінде мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша 637064,2 мың теңге 
дебиторлық берешектер қалыптасты, оның ішінде 62847,3 мың теңге «Спорт объектілерін 
дамыту» нысандарына жүргізілген алдын ала төлемдер, 574216,9 мың теңге 2012-2014 
жылғы сот шешімдерінің орындалмауынан келе жатқан өткен жылдың берешектері. 

2021 жылдың 1 қаңтарына кредиторлық берешектер барлығы 1268,6 мың теңгені 
құрады, оның 1156,1 мың теңгесі өткен жылдың берешегі  — 796 мың теңге Жаңақорған 
ауданы Кейден ауылындағы 140 орындық мектепқұрылысы және 360,1 мың теңгесі 
Қызылорда қаласы Талсуат кентіндегі 300 орындық жүйке аурулар үй-интернаты 
бойынша мемлекеттік қабылдау актісі тапсырылған соң төленетін 5 пайыз қаржы; 
ағымдағы жылдың берешегі 112,5 мың теңге, оның 33,1 мың теңгесі басқарманың 
техникалық персоналдың еңбекақы төлемдеріне, 79,4 мың теңге денсаулық нысандарын 
салу және реконструкциялау бойынша қаралған қаржының жетіспеуінен қалыптасқан 
берешек.

21. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға жоспарланған 2990438,1 мың 
теңге 2990197,0 мың теңгеге (100 %) орындалған, 241,1 мың теңге игерілмеген. 

«Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік пен туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен бөлінген 144840,1 мың теңгенің 144751,1 мың теңгесі 
(99,9 %) игерілген. 89 мың теңге іс сапардан үнемделген қаржы. Бөлінген қаржы 11 
мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және 14 азаматтық қызметшілерді ұстауға, «Бизнеске 

арналған үкімет» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 33 қызметкерінің басқарманың 
еңбекақысын төлеуге, iссапар шығындарын өтеуге жұмсалды. Кәсіпкерлік субъектісіне 
кеңес беру бойынша 4096 кәсіпкерге консультациялық қызметтер көрсетілді,  
мемлекеттік кірістерге, жер қатынастарға, сәулет мәселелерге, инвесторларды тарту 
бойынша 9392 шағын және орта бизнес өкілдеріне көмек көрсетілді. Облыс аудандарына 
және қала кәсіпкерлік субъектілеріне көрсетілетін қызметтерге сұраныстың едәуір 
артуына байланысты бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері асыра 
орындалды.

«Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау бюджеттік бағдарламасынажергілікті 
бюджеттен 110500 мың теңге қаралып, толығымен (100%) игерілген. Мемлекеттік 
бағдарлама шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін әр жобаға 5 млн.
теңгеден 22 жобаны қаржыландыру жоспарланды. Алайда, кәсіпкерлердің ұсынылған 
бизнес жоспарларының жаңашыл болып табылуына байланысты комиссияның шешіміне 
сәйкес 49 жоба қаржыландырылды. Бюджеттік бағдарламаның тікелей және түпкілікті 
нәтиже көрсеткіштері асыра орындалды.

«Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде кредиттер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген 1339411 мың 
теңге, толығымен (100%) игерілген. Бюджеттік бағдарламаны іске асыру барысында 
100жоба жоспарланып, іс жүзінде 239 жоба субсидияланды. Бюджеттік бағдарламаның 
тікелей нәтиже көрсеткіштері артық орындалуының негізгі себебі, 2020 жылдан бастап 
кәсіпкерлердің сұранысын субсидиялау компоненттеріне  байланысты бағдарламаға 
бірқатар өзгерістер енгізілді. 

«Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара 
кепілдендіру»бюджеттік бағдарламасына  қаралған қаржы 535264 мың теңге (100%) 
толығымен игерілген, оның республикалық бюджет қаражаты есебінен 295264 мың 
теңге,  жергілікті бюджет қаражаты есебінен 240000 мың теңге. Мемлекеттік  бағдарлама 
шеңберінде шағын және орта бизнеске кредиттерді ішінара кепілдендіру бойынша әрбір 
жобаға 4,86 млн.теңгеден 110 жоба жоспарланып, іс жүзінде бағдарламаға қатысушы 
кәсіпкерлердің сұранысы жоғары болуына сәйкес 658 жоба кепілдендірілді. Бюджеттік 
бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері асыра орындалды.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде микрокредиттерді 
ішінара кепілдендіру» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджеттен қаралған 
18900 мың теңге толығымен игерілді. Қаржы 5 жобаны  шағын кәсіпкерлікті ішінара 
кепілдендіруге бағытталды. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 
100 % қол жеткізілді.

«Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі 
шығыстары» бағдарламасы бойынша 4023 мың теңге қаралып, 3870,8 мың теңге игерілді 
(96,2 %). 152,2 мың теңге мемлекеттік сатып алудан үнемделген қаржы.   Бағдарламаны 
іске асыру барысында офистік жиһаздар, жұмыс үстелі, тумба, сейф, диспенсер, 
компьютер жинағы, ноутбук, теледидар, көп функционалды құрылғы, құжаттарға 
арналған шкаф, киімге арналған шкаф, құжаттарға арналған сөре, орындықтар, былғары 
кресло, журнал үстелі, былғары диван және теледидарға арналған үстелі сатып алынды. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 %  қол жеткізілді.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджеттен бөлінген 488000 мың теңге, толығымен игерілді. 
2020 жылға бекітілген қаржылық экономикалық негіздемесіне сәйкес орташа несие 
көлемі 48,8 млн.теңгеден 10 жоба қаржыландыру жоспарланып, 14 шағын  бизнес 
субъектілері қаржыландырылды. Көрсеткіштің өсімінің себебі, шағын және орта 
кәсіпкерлік субъектілерінің несие алуға ұсынылған жобаларының қаржыландырылған 
көлемдері 1 млн.теңгеден  50 млн.теңгеге дейін құрады. 

«Облыстық орталықтарда, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 
кредит беру» бюджеттік бағдарламасына республикалық бюджеттен берілетін кредиттер 
есебінен бөлінген 278500 мың теңге толығымен (100%) аударылды. «Нәтижелі жұмыспен 
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы шеңберінде 16 жобаға кредит 
беру жоспарланып, өтінім сомасын төмендетіп қаржыландыруына байланысты 27 жоба 
қаржыландырылды. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштеріне асыра 
орындалды.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін жас кәсіпкерлерге 
мемлекеттік гранттар беру» бағдарламасына республикалық бюджет қаражаты есебінен 
бөлінген  71000 мың теңге (100%) толығымен игерілген. Бағдарлама шеңберінде әр жобаға 
3,736 млн. теңгеден 19 жоба қаржыландыру жоспарланып, кәсіпкерлердің ұсынылған 
бизнес жоспарларының жаңашыл болып табылуына байланысты комиссияның шешіміне 
сәйкес 29 жоба қаржыландырылды.

2020 жылдың қорытындысымен 323844,7 мың теңге «Бизнестің жол картасы 2025» 
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кредиттер 
бойынша пайыздық мөлшерлемелерді субсидиялау бойынша «Даму» КДҚ» АҚ-ның 
шотында қаржының қалуынан дебиторлық берешек қалыптасқан. Басқарма бойынша 
кредиторлық берешектер қалыптаспаған. 

22. «Қызылорда облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын жүзеге асыру үшін 2020 жылы түзетілген 
бюджетпен барлығы 71311,5мың теңге қаралып, 71320 мың теңгеге (99,9%) игерілді. 
Игерілмеген 81,5 мың теңге үнемделген қаржы. Қаралған бюджет қаражаты басқарма 
аппаратының 14 бірлік мемлекеттік әкімшілік қызметші мен 12 бірлік азаматтық 
қызметшілерді ұстауды қамтамсыз етумен қатар аппараттың үздіксіз жұмыс жасауы 
үшін көрсетілетін қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеуге, қызметкерлердің ел ішіндегі 
іссапар шығындарын өтеуге және жаңартылған қосымша бағдарламасын сатып алуға 
жұмсалған. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 пайыз қол жеткізілген.

Бюджеттік бағдарламаны іске асыру нәтижесінде 2020 жылғы 12 айда әр түрлі 
меншіктегі 134 мекемелер мен кәсіпорындарға (оның ішінде 130-жоспардан тыс 
тексерулер, 4-субъектіге бару арқылы профилактикалық бақылау мен қадағалау 
тәртібінде жүргізілген тексеру) тексерулер жүргізілді. Тексерулер қорытындысымен 
188 заң бұзушылықтар анықталған, оның ішінде еңбек заңнамасы бойынша- 163, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау заңнамасы бойынша- 25.

Оларды жою және болдырмау жөнінде 100 Нұсқама беріліп, оның 93 орындалып 
(93%), 188 бұзушылықтардың 165 (87,7%) жойылған (қалғандарының мерзімі бар).

Жалпы 12 айда 30 әкімшілік шара көріліп, оның ішінде 3 ескерту, 3012620 теңге 
мөлшерінде 27 айыппұл салынды. Оның 2854560 теңге мөлшерінде 26 айыппұл 
өндірілді (96,2%). Аталған кезеңде 763 жеке және заңды тұлғалардың арыз-шағымдары 
қаралып, белгіленген тәртіппен тиісті жауаптар берілді (еңбек қатынастары - 725, еңбек 
қауіпсіздігі және еңбекті қорғау - 38).

Мемлекеттік еңбек инспекторларымен облыстағы мекемелер мен кәсіпорындарда 95 
рет еңбек заңнамасын түсіндіру лекциялары, семинарлар, 46 рет бұқаралық ақпарат және 
интернет ресурстары арқылы түсіндірме жұмыстары жүргізілді.

Басқарма бойынша 2021 жылдың 1 қаңтарына 52,1 мың теңге дебиторлық берешек 
қалыптасты, оның 5,8 мың теңгесі - техникалық персоналдың еңбек ақы аударымдарына 
аударылған, 46,3 мың теңгесі - байланыс қызметіне салыстыру актісіне сәйкес 
анықталған.

23. «Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
бюджеттік бағдарламаларын іске асыруға  барлығы 2136168,3 мың теңге жоспарланды, 
игерілген қаржы 2104014,4 мың теңге (98,5 %). Үнемделген қаржы 32153,9 мың теңге. 
Атап айтқанда:

«Жергілікті деңгейде жұмылдыру дайындығы саласындағы мемлекеттік саясатты 
іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен қаралған 64421 мың теңгеден игерілгені 64408,5 мың теңге (100 %), 
игерілмеген 12,5 мың теңге өзге де қызметтер мен жұмыстардан үнемделген қаржы. 
Бөлінген қаржы 12 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және  6 штаттан тыс қызметкерді 
ұстауға, мекеменің мемлекеттік функцияларын, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және 
олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

«Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 7966,3 мың 
теңгеден  игерілгені 7431,1 мың теңге (93,3 %), игерілмеген 535,2 мың теңге әскерге 
шақырылушыларды тасымалдау мен тамақтандыру қызметінен үнемделген қаржы. 
Бөлінген қаржы мерзімді әскери қызметке шақыру жұмыстарына және олардан 
туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 2020 жылы облыс бойынша 
азаматтарды көктемгі және күзгі әскери қызметке шақыру жұмыстары нәтижесінде 
ҚР Қарулы Күштері қатарына және басқа да әскери құрылымдарға барлығы 1413 
адам жіберілді. Бұдан басқа,  әскерге шақырылушыларды ауданнан Қызылорда және 
Байқоңыр қаласындағы шақыру пункттеріне 100 рейс тасымал ұйымдастырылды, 
облыстық жиын пунктіне жетіспейтін 5827 дана медициналық құралдар мен 2500 дана 
наркотест сатып алынды, облыстық жиын пунктінен әскерге шақырылғандар үш мезгіл 
тамақпен қамтылды.Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Аумақтық қорғанысты дайындау және облыстық ауқымдағы аумақтық қорғанысы» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 90776,1 мың 
теңгеден игерілгені 90775,8 мың теңге (100 %), қалдық қаржы 0,3 мың теңге. Бөлінген 
қаржыға әскери жиындарға шақырылғандарға жоспарланған 500 жиынтық әскери 
киім-кешектер орнына 400 жиынтық сатып алынды. Елімізде пандемия салдарынан 
қалыптасқан жағдайға байланысты барлық әскери оқу-жаттығу шаралары тоқтатылып, 
үнемделген қаражаттар есебінен Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 2 
сәуірдегі № 296 «Әскери міндеттілерді арнайы жиындарға шақыру туралы» Жарлығына, 
Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі және 17 сәуірдегі «Азаматтарды 
әскери жиындарға шақыруды ұйымдастыру туралы» қаулыларына сәйкес облыстың 
аумақтық қорғаныс бригадасына әскери міндеттілерден жұмыссыз жүрген 136 адам 
(Қазалы мен Шиелі аудандарынан 24 адам, Қызылорда қаласынан 88 адам) арнайы 
жиындарға шақырылып, Қызылорда облысы аумағында COVID-19 коронавирустық 
жұқпасы таралуының алдын алу және болдырмау іс-шараларына қатысты. Тартылған 
адамдар көп жиналатын көшелер мен объектілерді дезинфекциялау және қоғамдық 
тәртіпті қорғау шараларына қатысты, 3 мезгіл ыстық тамақпен, тиісті объектілерге 
автокөлікпен тасымалдау қызметтерімен және ең төменгі 42500 теңге жалақымен 
қамтамасыз етілді. Сондай-ақ, өңірдің әскери бөлімінен 30 қызметкер тартылып, індет 
ошағы көп тараған Шиелі ауданының Төңкеріс, Сырдария ауданының Аманкелді елді 
мекендерінде және Қызылорда қаласында залалсыздандыру жұмыстарын жүргізді. 
Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % 
қол жеткізілді.

«Облыстық ауқымдағы жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру» бюджеттік 
бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 214380,4 мың теңгеден 
игерілгені  207251,8 мың теңге (96,7 %). Игерілмеген 7128,6 мың теңге Қызылорда 
облысы әкімдігінің 2019 жылғы 18 ақпандағы №1336 қаулысына сәйкес «Қызылорда 
облысының аумақтық қорғаныс бригадасы басқармасы» КММ-нің (одан әрі - Бригада)  
«Жұмылдыру және шұғыл жұмыстар орталығы» КММ-не (одан әрі - Орталық) қосу 
жолымен қайта ұйымдастырылуынан байланысты жалақы қорынан үнемделген қаржы. 
Бригада24 қызметкерінің 14-і Орталыққа ауысып, қалған  10 қызметкері жаңадан 
құрылған ҚР Қорғаныс министрлігінің 99215 әскери бөліміне ауысуына байланысты 
бөлінген қаржы 78азаматтық қызметшілерді ұстауға және мекеменің мемлекеттік 
функцияларын, өкілеттіктерді жүзеге асыруға жұмсалды.Бюджеттік бағдарлама 
бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Облыстық ауқымдағы төтенше жағдайлардың алдын алу және жою» бюджеттік 
бағдарламасын іске асыруға жоспарланған барлығы 1361373,3 мың теңгеден игерілгені 
1336899,4 мың теңге,игерілмеген қаржы 24473,9 мың теңге. Оның ішінде: Жұмыспен 
қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы шеңберінде ішкі қарыздар есебінен 
жоспарланған 107214,4 мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген қаржыға Арал 
ауданы Бекбауыл ауылдық округі Құмбазар елді мекеніндегі «Кеңесарық» каналының 
4,3 шақырым ұлтанын тазалау жұмыстары және Арал ауданының Райым ауылдық округі 
Қызылжар елді мекені тұсындағы «Жүсіпәлі иіні» учаскесіндегі оң жағалау қорғаныс 
бөгетінің 0,3 шақырым жері қайта қалпына келтіріліп, таспен бекіту жұмыстары 
жүргізіліп пайдалануға берілді. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен жоспарланған 350000 
мың теңге толығымен игерілді (100%). Бөлінген қаржыға су басуды болдырмау 
мақсатында «Қызылорда қаласы шегіндегі Сырдария өзенінің арнасын тазарту» жобасы 
аясында 0,9 км өзен арнасын тазалау жұмыстары жүргізілді. Жобаның жалпы құны 5,0 
млрд. теңге. Жобаға сәйкес 3 жыл көлемінде ( 2020-2022 жылдары) ұзындығы 8,9 км өзен 
арнасын тазарту қарастырылған. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей 
нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

Жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 904158,9 мың теңгеден игерілгені 
879685 мың теңге (97,3 %). Игерілмеген қаржы 24473,9 мың теңге, оның ішінде 500 
мың теңге Қызылорда қаласы бойынша басқару органдарымен халықты құлақтандыру 
кешенді жүйесі қызметіне жыл соңында бөлінген қаражатқа жарияланған мемлекеттік 
сатып алу конкурсының аяқталмауынан, 23973,9 мың теңге үнемделген қаржы (519,8 
мың теңге су тасқынының алдын алу үшін бұзылған қорғаныс бекеттерін қалпына келтіру 
жұмыстарынан мердігердің ҚҚС төлеушісі болмауынан, 18140 мың теңге тікұшақ 
қызметін жалға алудан, 3747,2 мың теңге автобуспен тасымалдау қызметінен, 1566,9 мың 
теңге 1-тонналық және 50-келілік қаптарды сатып алудан қалған қаражаттар). Бөлінген 
қаржы су тасқынының алдын алу үшін жалпы ұзындығы 69,6 км қорғаныс бөгеттерін 
жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарына, 1-тонналық 350 дана қап және 50-келілік 80 
мың дана қап сатып алуға, Конго-Қырым геморрагиялық қызбасы бойынша қолайсыз 
болып анықталған 139 елді мекенде көктемгі және күзгі дезинсекциялық жұмыстарды 
жүргізуге, сондай-ақ 1842 газқағар сатып алуға және басқа да тауарларды (жұмыстарды)  
сатып алуға жұмсалды. Бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін 
жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-шаралар өткізу» бюджеттік 
бағдарламасына Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты 
Қызылорда облысы аумағында COVID-19 коронавирустық жұқпасы таралуының 
алдын алу және болдырмау  мақсатында Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 6 
сәуірдегі № 9 және 14 желтоқсандағы № 158 «Облыстың жергілікті атқарушы органының 
резервінен қаражат бөлу туралы» қаулысымен 124207,1 мың теңге бөлініп, оның124203,9 
мың теңгесі игерілді, қалдық қаржы 3,2 мың теңге. Бөлінген қаржыға блокпосттар мен 
дезинфекциялау жұмыстарына тартылған персоналға (әскери бөлім, ішкі істер органы 
мен медицина саласының қызметкерлеріне) 863340 дана бір рет қолданылатын маскалар, 
1010 дана респиратор маскалары, 740 дана қорғаныш көзілдірігі, 6700 дана қорғаныш 
костюмдері, 1050 жұп бір рет қолданылатын қолғаптар,  5500 литр антисептик, 3300 
кг хлор, 150 дана бочкалық бүріккіш, 20 дана термометр, 1050 кереует, 2100 төсек-
орын жиынтығы, 750 матрас, 750 жастық сатып алынды. Бұдан басқа, облыс бойынша 
Байқоңыр мен Қызылорда қалаларына, барлық ауданның кіріп-шығу жолдарына 
барлығы 46 тосқауыл бекеттері қойылды, оның ішінде Қызылорда қаласындағы 5 
тосқауыл бекет басқарма тарапынан 10 дана далалық палаткалармен қамтамасыз етілді. 
Сондай-ақ, төтенше жағдай режимі кезінде тұрғындардың сауалдарына жауап беру 
және мәселелерін шұғыл шешу мақсатында «Call» орталығы құрылып, телефон арқылы 
облыс тұрғындарының хабарласу желісі жұмыс жасады. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер» және «Әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві есебінен іс-
шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер» бюджеттік бағдарламасына Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 
6 сәуірдегі № 9 және 2 шілдедегі № 66,  сонымен қатар 2020 жылғы 14 желтоқсандағы 
№ 158, № 159 «Облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен қаражат бөлу 
туралы» қаулылары негізінде Қызылорда облысы аумағында COVID-19 коронавирустық 
жұқпасы таралуының алдын алу және болдырмау  мақсатында жергілікті атқарушы 
органының резервінен Қызылорда қаласы бюджетіне дезинфекциялық іс шаралар 
өткізуге 26880 мың теңге; әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшінҚызылорда қаласы бюджетіне 199949 мың теңге, Жаңақорған 
ауданы бюджетіне 46215,1 мың теңге бөлінген қаражаттар толығымен тиісті аудан 
бюджеттеріне аударылды.

2021 жылдың 1 қаңтарына басқарма бойынша дебиторлық және кредиторлық 
берешектер қалыптасқан жоқ. 

24. «Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы» мемлекеттік мекемесінің 
«Жергілікті деңгейде мемлекеттік сатып алуды басқару саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен барлығы 79659 мың теңге жоспарланды, игерілген қаржы 79657,1 
мың теңге (100 %), игерілмеген 1,9 мың теңге үнемделген қаржы. Бөлінген қаржы 19 
мемлекеттік әкімшілік қызметші және 7 штаттан тыс қызметкерді ұстауға, басқарманың 
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын 
мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды.

 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің  тапсырмасына сәйкес 2020 жылдың 
1 қаңтарынан бастап басқарма мемлекеттік сатып алуларды кешенді орталықтандыру 
пилоттық жобасының қатысушысы болып белгіленді. 2020 жылы басқарма тарапынан 
77500 млн. теңгеге 1517 мемлекеттік сатып алу жүргізіліп, 4600 млн.теңге қаржы 
үнемделсе, елімізде енгізілген эпидемиологиялық ахуалға байланысты мемлекеттік 
сатып алудың арнайы тәртібімен 46500 млн.теңгеге 1383 мемлекеттік сатып алу 
жүргізіліп, 4300 млн.теңге үнемделді. Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже 
көрсеткіштеріне 100 пайыз қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық қарыздар қалыптаспаған.

25. «Облыстың ветеринария басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 
бағдарламаларын іске асыруға  жоспарланған 1383797,7 мың теңге, игерілгені 1383783,4 
мың теңге (100 %), игерілмеген қаржы 14,3 мың теңге.

«Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру 
жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
92180 мың теңге қаралып, 92169,3 мың теңге игерілген (100 %). 10,7 мың теңге қалдық 
қаржы.  Бөлінген қаржы 25 мемлекеттік қызметшілер және 6 штаттан тыс  қызметшілердің  
еңбекақысын, іс сапар шығындарын төлеуге жұмсалды. Басқармаға негізгі құралдар, 
кеңсе тауарлары сатып алынды, қызметтер көрсетілді. Бюджеттік бағдарламалардың 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 пайызға орындалған.

«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджеттен 3507 мың теңге қаралып, 3506,9 мың теңге игерілген (100 %). 0,1 мың теңге 
үнемделген қаржы.  Қаралған қаржыға 17 бірлік компьютер жиынтығы сатып алынды. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.

«Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасына 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаралған 1052,6 мың теңге толығымен (100%) 
игерілген. Бөлінген қаржы жануарлар мен адамға ортақ жұқпалы бруцеллез ауруының 
алдын алу, болдырмау мақсатында 76 бас ауру жануарларды санитарлық союға жіберілді. 
Бюджеттік бағдарламаның тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» бюджеттік 
бағдарламасына 46791,6 мың теңге қаралып, 46791,5 мың теңге игерілген (100 %). 
үнемделген қаржы 0,1 мың теңге. 2020 жылы облыс бойынша 21623 қаңғыбас ит-
мысықтар ауланып жойылды. Бюджеттік бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткіштері 100 % орындалған.

«Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп төндіретін, алып қоймай 
залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) және қайта өңделген жануарлардың, 
жануарлардан алынатын өнім мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу» бюджеттік 
бағдарламасына бөлінген 1820 мың теңгенің  1819 мың теңгесі игеріліп (99,9 %), 
үнемделген қаржы 1мың теңге. Бағдарламада жоспарланған 73 бас жануарлар қайта 
өңделіп, олардан алынған өнім мен шикізаттың құны иелеріне өтелді. Жоспарланған 
тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 % орындалды.

«Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасы 

бойынша ветеринариялық іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасына бөлінген 
68073 мың теңгенің  68072,6 мың теңгесі игерілген (100 %).  Үнемделген қаржы 0,4 
мың теңге. Қаралған қаржыға ауыл шаруашылығы  жануарлардың арасында паразиттік 
аурулардың таралуын болдырмау мақсатында 6 түрлі энзоотиялық ауруларын алдын 
алуға бекітілген жоспарға сәкес 589,5 мың доза ветеринариялық препараттар уақытылы 
егілді.Тікелей нәтиже көрсеткіштері 100 % орындалған.

«Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды өткізу» 
бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджеттен қаралған 15891,3 мың теңгенің  
15891,2 мың теңгесі игерілген (100 %).  0,1 мың теңге қалдық қаржы. Қаралған қаржыға 
Қызылорда қаласы мен аудандардағы ветеринариялық ұйымдарда пайдаланылатын 
ауыл  шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру дерекқор базасына жоспарланған 151  
қызметі қамтамасыз етілді. Ауыл  шаруашылығы жануарлары 70,8 мың бас мүйізді ірі 
қара, 284,8 мың бас уақ мал, 38,4 мың бас жылқы, 9,1 мың бас түйе, 1,7 мың бас шошқа, 
93 бас тақтұяқтылар бірдейлендіріп, дерекқор базасына толық енгізілді. Бюджеттік 
бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% орындалған.

«Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 974225,6 мың теңге қаралып, 974225,1 мың теңге игерілген 
(100 %).  Үнемделген қаржы 0,5 мың теңге. Бағдарлама шеңберінде бөлінген қаражатқа 
жануарлардың 15 түрлі аса қауіпті жұқпалы аурулардың алдын алуға 5310,1 мың 
доза ветеринариялық препараттарды уақытылы алдын ала егу жүргізілді. Бюджеттік 
бағдарламаның жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% орындалған.

«Уақытша сақтау пунктіне дейін ветеринариялық препараттарды тасымалдау 
бойынша қызметтер» жергілікті қаражат есебінен бюджеттік бағдарламасына қаралған 
2018 мың теңге 2016,8 мың теңгеге (99,9 %) игерілген,  1,2 мың теңге үнемделген 
қаржы. 2020 жылы аса қауіпті 14түрлі жұқпалы аурулардың алдын алуға 5310,1 мың 
доза ветеринарлық препараттар жеткізіліп, бекітілген жоспарға сәйкес алдын ала егу 
жұмыстары 100 % орындалды.

«Жануарлардың энзоотиялық ауруларының профилактикасы мен диагностикасына 
арналған ветеринариялық препараттарды, олардың профилактикасы мен диагностикасы 
жөніндегі қызметтерді орталықтандырып сатып алу, оларды сақтауды және аудандардың 
(облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдауды 
(жеткізуді) ұйымдастыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша жергілікті қаражат 
есебіненқаралған 176268,6 мың теңге 176268,5 мың теңгеге (100 %) игерілген,  0,1 мың 
теңге үнемделген қаржы.  Бөлінген қаржыға жануарлардың энзоотиялық мүйізді ірі 
қараның тейлериоз, пироплазмоз, уақ малдың фасциолез, жылқының сақау, гастрофилез, 
түйенің трипанасомоз ауруларына 589,3 мың доза ветеринарлық препараттар сатып 
алынды. Бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол 
жеткізілді.

«Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді жүргізу үшін ветеринариялық 
мақсаттағы бұйымдар мен атрибуттарды, жануарға арналған ветеринариялық 
паспортты орталықтандырып сатып алу және оларды аудандардың (облыстық маңызы 
бар қалалардың) жергілікті атқарушы органдарына тасымалдау (жеткізу)» бюджеттік 
бағдарламасына бөлінген 1970 мың теңге толығымен (100 %) игерілген. Ауыл  
шаруашылығы жануарлары бірдейлендірілді және 176100 ветеринариялық паспорттар 
берілді.  Жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіші  100 % қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық қарыздар қалыптаспаған.

26. «Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын жүзеге асыруға барлығы 82547,3 
мың теңге жоспарланған, игерілгені 82546,7 мың теңге (100 %), үнемделген қаржы 0,6 
мың теңге. Бөлінген қаржы 11 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және 14 азаматтық 
қызметшілерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

2020 жылы басқармаға мемлекеттік бюджет және жеке инвестициялар есебінен 
салынатын нысандарға құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы 512 
хабарлама түсті. Оның 228 бюджет қаражаты есебінен, 284 жеке қаражатқа салынып 
жатқан  нысандар. Жыл ішінде жеке және заңды тұлғалардың өтініштері бойынша 97 
жоспардан тыс тексерулер ұйымдастырылып, анықталған ақаулар мен кемшіліктерді 
жою жөнінде 24 нұсқама берілді. Профилактикалық сипатта жүргізілетін тексеру 
жоспарына 85 кәсіпкерлік субъектілері енгізілген. Бекітілген жоспарға сәйкес 56 
нысан тексерумен қамтылып, анықталған бұзушылықтар бойынша 53 нұсқама берілді. 
Сәулет-құрылыс саласындағы заңнама талаптарын бұзған 172 тұлғаға әкімшілік іс 
қозғалып,49622 мың теңге айыппұл салынды.

2020 жылы құрылыс саласындағы заңнама талаптарын өрескел бұзған 1 құрылыс 
компаниясы «КБ Мұнайгазинжиниринг ЖШС» лицензиясынан айырылды. Мемлекет 
қаржысына салынып жатқан объектілерде құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасыз 
орындалуына жол берген 1 техникалық қадағалау сарапшысына әкімшілік айыппұл 
салумен бірге олардың техникалық қадағалау жүргізу құқығына сарапшы аттестатының 
қолданысы алты ай мерзімге тоқтатылды.  Басқармамен көрсетілетін 5 түрлі мемлекеттік 
қызмет бойынша тұрғындарға 1169 қызмет көрсетілді, оның 500 сарапшылық қызметті 
аттестаттауға, 669 лицензиялау саласы бойынша.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша 2,8 мың теңге байланыс 
қызметінен дебиторлық берешек қалыптасты, кредиторлық берешек қалыптасқан жоқ. 

27. «Облыстың жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау басқармасы» 
мемлекеттік мекемесінің бюджеттік бағдарламаларын жүзеге асыруға 69203,7 мың 
теңге жоспарланды, игерілген қаржы 69203,1 мың теңге (100 %), үнемделген қаржы 
0,6 мың теңге. Бөлінген қаржы 14 мемлекеттік әкімшілік қызметшіге және 7 азаматтық 
қызметшілерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

2020 жылы басқарма тарапынан жалпы көлемі 50,28 гектар жер учаскесінде 93 
бақылау шаралары жүргізілді. Тексеру нәтижесінде жалпы көлемі 45,93 гектар жер 
учаскелерінде 74 құқық бұзушылық деректері анықталды. 29 дерек бойынша 5149,35 
мың теңге көлемінде айыппұл салынды, 3 дерек бойынша ескерту түріндегі әкімшілік 
жаза қолданылды, 42 дерек бойынша заң бұзушылықты жою туралы нұсқамалар берілді. 
Сондай-ақ, 38,89 гектарды құрайтын 38 жер учаскесі бойынша әділет органдарына жер 
учаскесіне құқық ауыртпалығы тіркеуге нұсқамалар және Қызылорда облысы бойынша 
мемлекеттік кірістер департаментіне жер салығы есептілігін жүргізуге нұсқамалар 
жолданды. Жыл ішінде мақсатсыз пайдаланылған (игермеген) 40 жер учаскесін 
мәжбүрлеп алып қою жөнінде сотқа талап-арыздар берілді. Бюджеттік бағдарламалардың 
жоспарланған нәтиже көрсеткіштері 100 пайызға орындалды.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша кредиторлық берешек 
қалыптасқан жоқ, 5,5 мың теңге байланыс қызметінен дебиторлық берешек қалыптасты.

28. «Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы 
өкілінің қызметін қамтамасыз ету басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бюджеттік 
бағдарламаларын іске асыруға жоспарланған  барлығы 63108 мың теңгеден игерілгені 
63106,5 мың теңге (100 %), үнемделген қаржы 1,5 мың теңге. 

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасына жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жоспарланған 44546 мың теңгеден игерілгені 44545,6 мың 
теңге (100 %), үнемделген қаржы 0,4 мың теңге. Бөлінген қаржы 5 мемлекеттік әкімшілік 
қызметшіні және  7 штаттан тыс қызметкерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік 
функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік 
қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 

Бағдарлама аясында Қазақстан Республикасы Президентінің «Байқоныр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметі үшін қажетті материалдарды әзірлеуді қамтамасыз 
ету арқылы «Байқоныр» кешеніндегі жұмыс жасайтын және өмір сүретін тұрғылықты 
Қазақстан Республикасы азаматтары мен Қазақстан Республикасының пайдасына 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы  арасындағы өзара ынтымақтастықты 
күшейту арқылы «Байқоныр» кешеніндегі жұмыстарды үйлестіре отырып  «Байқоныр» 
кешеніндегі инфрақұрылым қызметін қамтамасыз ету, «Байқоныр» кешені бойынша 
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы халықаралық заңды күші 
бар келісімдер базасына ұдайы мониторинг жүргізу жұмыстары жүргізілді.

Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 10 қыркүйектегі №99 қаулысына сәйкес 
«Ғарыш-инфрақұрылым» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» кешеніндегі арнаулы өкілінің қызметін қамтамасыз ету 
басқармасының бағыныстылығына берілді.

«Ғарыш-инфрақұрылым» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 7 азаматтық 
қызметкерін ұстауға және мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыруға, 
олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жоспарланған 18562 мың 
теңгеден  18560,9 мың теңгеигерілді, үнемделген қаржы 1,1 мың теңге. Бюджеттік 
бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық берешектер қалыптасқан жоқ.

29. «Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы» мемлекеттік 
мекемесіне барлығы 690956 мың теңге қаралып, 690731,3 мың теңгеге атқарылды (100 
%), үнемделген қаржы  224,7 мың теңге.

«Жергілікті деңгейде ақпараттандыру, мемлекеттік қызметтер көрсету, жобалық 
басқару жөніндегі мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік 
бағдарламасына бөлінгені 230590,4 мың теңге игерілгені  230572,1 мың теңге (100%).  
Үнемделген қаржы 18,3 мың теңге. Қаралған қаржының 80716,7 мың теңгесі «Цифрлық 
технологиялар басқармасы» 11 мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің, 1 штаттан тыс 
қызметшіні және 149855,4 мың теңге «Жедел әрекет ету орталығы» КММ-ң 39 азаматтық 
қызметкерлерді ұстауға , басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды. 
Жыл ішінде интернет-ресурстардың болуы, ашық деректердің интернет-порталға 
орналастыру, жобалық кеңселердің қызметтерін үйлестіру жұмыстары атқарылды. 
Мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында семинар, брифингтер, 
дөңгелек үстелдер өткізілді. Цифрландыру аясында 21 жоба іске асырылды. Бюджеттік 
бағдарламалардың жоспарланған нәтиже көрсеткіштері 100 пайызға орындалды.

«Жедел әрекет ету орталығы» КММ-сі екі бағытта жұмыс істейді: «109 бірыңғай 
байланыс орталығы» және  «Бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызмет-112». 

«109 бірыңғай байланыс орталығы» жүйесінің мақсаты қала тұрғындары мен 
қонақтары үшін коммуналдық сервистердің сапасын арттыру, қала/облысты дамыту 
мәселелері бойынша шешімдер қабылдауға тұрғындардың тартуын арттыру, кері 
байланыгс сапасын жақсарту болып табылады. Бұл жүйеге «Қызылорда автобус паркі» 
ЖШС, «Ақнұр Авто», «Қызылорда Тазалығы», «ҚазТрансГаз», МКК «Қызылорда 
су жүйесі», «Қызылордажылуэлектрорталығы», «Энергосервис», «Ветеринариялық 
орталығы» коммуналдық қызметтері қосылған. «ББО 109» инфрақұрылымы  «Көмек-109» 
ақпараттық жүйеден және тәулік бойы 24/7 режимінде қоңыраулар қабылдайтын Колл-
орталықтан тұрады.

«Бірыңғай кезекші-диспетчерлік қызмет-112» жүйесінің мақсаты халықтың 
қауіпсіздігі мен қорғалуының кепілі. «БКДҚ-112» инфлақұрылымы шақыруларды 
қабылдауға арналған ІР телефониясы бар «Бірінғай ақпараттық жүйесі 112», цифрлық 
картографиялық қамтамасыз етілген, көлік құралдарының мониторингімен, оқиғалар 
карточкаларын диспетчерлендірумен, сондай-ақ барлық «101», «102», «103», «112» 
- кезекші-диспетчерлік қызметтерді біріктірумен «112» бірыңғай номерінен тұрады, 
сондай-ақ 15 оператор пультінен тұратын, тәулік бойы жұмыс істейтін Колл-орталығы. 
Бүгінгі күні «112» жүйесіне облыстың барлық жедел жәрдем станциялары, полиция 
бөлімшелері және төтенше жағдайлар бөлімшелері қосылған. Бюджеттік бағдарламада 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Ақпараттық технологиялар орталығы» мемлекеттік мекемесінің қызметін 
қамтамасыз ету бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
378834,3 мың теңге қаралып, 378627,9 мың теңгесі игерілді (99,9%), 206,4 мың теңге 
мемлекеттік сатып алу конкурсынан үнемделген қаржы. Бөлінген қаржы 56 азаматтық 
қызметшілерді ұстауға, басқарманың мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге 
асыруға және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсетуге жұмсалды.

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында халықтың цифрлық ресурстарды 
пайдалануға мүмкіндік беретін компьютерлік дағдыларын арттыруға бағытталған 
«Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі» нысаналы индикаторы көзделген.2020 жылы 
облыс бойынша халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін 81,5%  жеткізу үшін 15000 
адамды оқыту жоспарланған, іс жүзінде 15345 адам оқытылды. Цифрлық сауаттылыққа 
оқыту 5 бағыт бойынша жүргізіледі: «Базалық цифрлық дағдылар», «Электрондық үкімет 
және электрондық мемлекеттік қызметтер», «Ашық үкімет», «Электрондық сауда», 
«Ақпаратты қорғау дағдылары». Бүгінгі күні халыққа арналған цифрлық сауаттылыққа 
оқыту курстары тұрақты және тегін негізде жүргізіледі.Бюджеттік бағдарламада 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

«Мемлекеттік - жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді 
орындау» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет қаражаты есебінен бөлінген  
81531,3 мың теңге толығымен игерілді. Бөлінген қаржыға мемлекеттік - жекешелік 
әріптестік  аясында «Қызылорда облысының мемлекеттік органдарына талшықты - 
оптикалық байланыс желісін өткізу»жобасына келісім жасалып, 77 мемлекеттік орган  
жоғарғы жылдамдықтағы интернетпен қамтамасыз етілді. Жоспарланған тікелей нәтиже 
көрсеткішіне толығымен қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына мемлекеттік мекеме бойынша дебиторлық және 
кредиторлық қарыздар қалыптаспаған.

30. «Қызылорда облысының Төтенше жағдайлар департаменті» мемлекеттік 
мекемесінің «Аумақтық органның және ведомстволық бағынысты мемлекеттік 
мекемелерінің күрделі шығыстары» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджет 
қаражаты есебінен қаралған 82208 мың теңге толығымен  игерілді (100 %). Бөлінген 
қаржы табиғи және техногенді төтенше жағдайларды жоюға (өрт сөндіруге) арналған 
2 бірлік автотехникалық құралдар сатып алынды. Бюджеттік бағдарлама бойынша 
жоспарланған тікелей нәтиже көрсеткіштеріне 100 % қол жеткізілді.

2021 жылдың 1 қаңтарына бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және 
кредиторлық берешектер қалыптасқан жоқ.

3. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Аумақтарды дамыту бағдарламасының 
нысаналы индикаторларына қол жеткізуі жөнінде ақпарат

Қызылорда облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы (әрі қарай 
- Бағдарлама) 2015 жылғы 10 желтоқсанда Қызылорда облыстық мәслихатының № 323 
шешімімен бекітілген.

Қазіргі таңда Бағдарламаға 6 рет өзгерістер енгізілді. Атап айтсақ:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 шілдедегі № 827 

Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесіне 
сәйкес, 2016 жылдың 12 желтоқсанында Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 
10 сессиясының № 73 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

2) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің (11.07.2017ж. № 17-17/01-47//874 
(п.2.2)) және Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің 
тапсырмаларына сәйкес, жаңартылған 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасының ИИДМБ-сына сәйкестендіру жұмыстары жүргізілді (14.07.2017ж. 
облыстық мәслихаттың сессиясының № 128 шешімі).

3) Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына 
сәйкес, 2017 жылдың 12 желтоқсанында Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 
17 сессиясының № 159 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

4) Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына 
сәйкес, 2018 жылдың 17 қазанындағы Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 23 
сессиясының № 241 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

5) Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына 
сәйкес, 2019 жылдың 16 қазанындағы  Қызылорда облыстық мәслихатының кезекті 37 
сессиясының № 323 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

6) Қазақстан Республикасындағы Мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 қаулысына 
сәйкес, 2020 жылдың 28 қазанындағы  Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 
49 сессиясының № 510 шешімімен Бағдарламаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

Бағдарламадағы нысаналы индикаторлар жергілікті атқарушы органдарға арналған 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылдың 19 желтоқсандағы 
№ 104 бұйрығымен бекіткен Базалық көрсеткіштер тізбесіне сәйкестендірілген.

Жалпы Бағдарлама бойынша 11 мақсат, 40 нысаналы индикаторлар қаралған.
«Экономика» бағыты бойынша
1. «Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнім»: жоспар – 2137,2 мың 

теңге/адамға, нақты – 1466,0 мың теңге/адамға (2020 жылдың 9 айы). 
2020 жылдың 9 айының қорытындысымен облыс бойынша халықтың жан басына 

шаққандағы ЖӨӨ - 1466,0 мың теңге/адамға құрады және 2019 жылмен салыстырғанда 
13,7% төмендеген (2019 жылдың 9 айында – 1697,4 0 мың теңге/адамға). 

2020 жылға арналған ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылға ЖӨӨ-нің 
жылдық мәліметтері 2021 жылдың тамыз айында шығады.

2. «Өткен жылға қарағанда еңбек өнімділігінің өсімі»: 
- өңдеу өнеркәсібінде: жоспар-нақты- 102,2% (2020 жылдың 9 айы). «Өткен жылға 

қарағанда еңбек өнімділігінің өсімі» өңдеу өнеркәсібінде – 102,2% құрады.
2020 жылдың жылдық деректері 2021 жылдың сәуірінде болады.
- ауыл шаруашылығында: жоспар - 116,9%, нақты- 98,8% (2020 жылдың 9 айы).
ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың ІІІ тоқсанында еңбек өнімділігі 

2674,8 мың теңгені құрап, 2019 жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда нақты көлем 
индексі 98,8%-ды құрады. 

2020 жылдың жылдық деректері 2021 жылдың сәуірінде болады.
3.«Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны»: 

жоспар - 90%, нақты - 100%. 
2020 жылы жергілікті бюджетке 57561,4 млн. теңге салықтық және салықтық емес 

түсімдер түсті немесе 100%.
4. «Бақыланбайтын (көлеңкелі) экономика үлесі»: жоспар -16,22%.
2020 жылдың қорытындысымен бақыланбайтын (көлеңкелі) экономика үлесі 

бойынша ақпараттар 2021 жылдың тамызында шығады.
5. «Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы нақты ақшалай кірісінің өсуі, 

2016 жылғы деңгейден өсім»: жоспар - 12,3%, нақты - 18,8% (2020 жылдың 3 тоқсаны). 
ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 3 тоқсанының қорытындысымен 

халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы нақты ақшалай кірісінің өсуі, 2016 
жылғы деңгейден өсім 18,8% құрады (2020 жылдың қорытындысы 2021 жылдың сәуір-
мамыр айында күтілуде).

6. «Тұтынушылық шығындарға қатысты азық-түлік тауарларына арналған үй 
шаруашылық шығыстарының құрылымы»: жоспар - 48,4%, нақты - 54,8% (2020 жылдың 
4 тоқсаны). 

ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 4 тоқсанының қорытындысымен 
Тұтынушылық шығындарға қатысты азық-түлік тауарларына арналған үй шаруашылық 
шығыстарының құрылымы 54,8% құрады.

7. «Өндеу өнеркәсібіндегі өнеркәсіп өндірісінің индексі»: жоспар - 100,5%, нақты - 
94,3%.

2020 жыл қорытындысымен өңдеу өнеркәсібі өндірісінің көлемі 5,7%-ға төмендегені 
байқалады.

Төмендеудің басты себебі «Байкен-U» ЖШС уран шала тотығын қайта өңдеу 
көлемінің қысқаруы болып табылады.

Атап өту қажет, «Байкен-U» ЖШС - облыстағы уранның шала тотығын өңдеумен 
айналысатын жалғыз кәсіпорын, сондай-ақ өңдеу өнеркәсібінің негізгі үлесін (24%) 
құрайды.

2020 жылдың 12 айында кәсіпорын 1730,7 тонна өнім өндірді, бұл 2019 жылмен 
салыстырғанда 437 тоннаға немесе 20,1%-ға төмен (2019 ж. 12 айы – 2167,7 тонна).

8. «Тауарлардың шикізаттық емес экспортының көлемі»: жоспар - 177,3 млн. АҚШ 
доллары, нақты - 65,5 млн. АҚШ доллары.

2020 жылғы қаңтар-желтоқсан айларында шикізаттық емес экспорт көлемі 65,5 

млн. АҚШ долларын құрап, 2019 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 44,1% – ға 
төмендеді (2019 жылдың 12  айында–117,3 млн. АҚШ. доллар) 

Шикізаттық емес экспорт көлемінің төмендеуінің негізгі себебі коронавирус 
пандемиясынан және карантиндік режимді енгізуден туындаған елдегі қалыптасқан 
эпидемиологиялық жағдай болып табылады, соның салдарынан көптеген 
экспорттаушылар өз қызметін толық немесе ішінара тоқтата тұруға мәжбүр болды.

Атап айтқанда, «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ «Байкен-U» ЖШС-де тау-кен 
дайындық жұмыстарын үш айға тоқтатты.

9. «2016 жылға қарай негізгі капиталға инвестиция жұмсау»: жоспар -170%, нақты 
– 120%.

2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айында негізгі капиталға инвестиция жұмсау 120%  
құрады. Нақты жоспарға жете алмау себебі, бүкіл әлемде орын алған коронавирус 
пандемиясына және әлемдік нарықта көмірсутегі шикізаты мен металл бағаларының 
төмендеуіне байланысты мұнай компаниялары мен инвестициялық жоба бастамашылары 
жоспарланған инвестиция көлемін 63%-ға дейін қысқартты.

10. «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын жобалардың 
жалпы санынан жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді талап етпейтін жобалар үлесі»: жоспар 
- 4%, нақты - 0%.

Қызылорда облысында жұмыспен қамтудың Жол картасына республикалық 
бюджеттен 38,9 млрд.тг қаржы қаралды. Аталған бағдарлама аясында аймақтағы 
жоспарланған жобалар іске асырылды. Осыған орай, жұмыспен қамтудың Жол 
картасына қаралған 38,9 млрд.теңгенің 26,6 млрд.теңгесі қайтарымды қаржы болып 
табылатындықтан, жаңа мемлекеттік жекешелік әріптестік жобалар жүзеге асыру 
уақытша тоқтатылды.

11. «Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) нақты 
көлемінің индексі»: жоспар - 103,5%, нақты - 101,9%.

2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 140,9 млрд. теңгенің ауыл шаруашылығы 
өнімі өндіріліп, 2019 жылдың сәйкесті кезеңімен салыстырғанда 2,0%-ға артты.

2020 жылдың жылдық нақты мәні 2021 жылдың шілде айында жарияланады. 
12. «Өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының көлемі»: жоспар - 121%, 

нақты -109,5%. 
2020 жылдың қорытындысы бойынша облыстан өңделген ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің экспорт көлемі 33,6 млн. долларды (99,9 мың тонна) құрады. 2019 жылмен 
салыстырғанда бұл көрсеткіш ақшалай мәнде 109,5% орындалып, нақты салмақта 
125,5% ға артып отыр. Жалпы экспортталған ауыл шаруашылығы өнімдерінің барлығы 
11 тауарлық позиция бойынша нақты салмақта өсім байқалады. Дегенмен, әлемдік 
пандемия нарықтық бағаға кері әсерін тигізіп, жоспарлы экспорт көлемі ақшалай мәнде 
11,5 % орындалмады.

13. «ЖІӨ-дегі шағын және орта бизнес үлесі»: жоспар - 15,1%, нақты - 15,8% (2020 
жылдың 9 айы).

ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес жылдық көрсеткіш 2021 жылдың сәуір айында 
жарияланады.

14. «Орта кәсіпкерліктің экономикадағы үлесі»: жоспар - 6,3%, нақты - 4,2% (2020 
жылдың 9 айы).

ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес жылдық көрсеткіш 2021 жылдың сәуір айында 
жарияланады.

«Әлеуметтік сала» бағыты бойынша
15. «PISA тестісінің нәтижелері бойынша мектептегі білім берудің сапасын бағалау: 

математика бойынша орташа балл, жоспар - 486, нақты -419, оқу бойынша жоспар - 437, 
нақты- 366, ғылым бойынша жоспар - 464, нақты -374»

PISA халықаралық зерттеуі 3 жылда 1 рет өтеді. Алғашқы зерттеулер компьютерлік 
форматта өтті. Нәтижесі 2020 жылдың желтоқсанында шықты.

Зерттеу нәтижелері бойынша математика сауаттылығы - 419 балл, оқу - 366 балл, 
жаратылыстану ғылымдары бойынша - 374 балл.

Себебі: оқушылардың компьютерлік сауаттылығын білу, тапсырмаларда уақытты 
тиімсіз пайдалану, тест тапсырмаларын қайта қарауға мүмкіндік болмады.

16. «Дуальді оқытумен қамтылған техникалық және кәсіптік білім ұйымдарының 
білім алушылар үлесі»: жоспар - 13,4%, нақты - 13,6%.

Дуальді оқыту бойынша білім алушылардың саны 18346 жалпы санынан 2495 құрады.
17. «Жұмыс істейтін апатты және үш аусымды мектептер саны»: жоспар - 9, нақты - 9.
2020 жылдың қорытындысы бойынша Қызылорда облысында апаттық мектептер 

саны – 2 құрады. (Жаңақорған ауданы, Жаңақорған кентіндегі №169 мектеп, Арал 
қалаысындағы №71 мектеп-интернат) 2020 жылы Жаңақорған ауданындағы мектептің 
құрылыс басталды. Арал ауданындағы мектептің құрылысын 2021 жылы бастау 
жоспарлануда. 

Сонымен қатар, ағымдағы жылы Қызылорда қаласындағы 7 мектеп ( №2, 3, 101, 261, 
264, 268, 280)  үш ауысымды мектеп қатарына енгізілуде.

18. «Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту»: жоспар 
-100%, нақты -100%.

Облыстағы 665 мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында (161 мемлекеттік, 414 жеке, 
90 шағын орталық) 55 065 бала тәрбиеленуде. Балалардың мектепке дейінгі ұйымдарға 
қамтылуы: 1-6 жас -84,9% (ГПРО-81%), 3-6 жас-100% ( ГПРО-100%), 1-2 жас-24,1%.

19. «Туу кезіндегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы»: жоспар -72,9 жас
Деректер жылына бір рет шығады, ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 

жылдың жылдық деректері 2021 жылдың сәуірінде шығады.
20. «Аналардың өлім-жітімі (тірі туған 100 мың балаға шаққандағы жағдайлар 

саны)»: жоспар - 16,4, нақты - 56,4.
Жүргізілген талдау ана өлімінің негізгі себебі жүктілікке байланысты емес себептер 

екенін көрсетті. Мәселен, 10 жағдай – 83,3% экстрагениталдық аурулармен байланысты, 
оның 58,3% коронавирустық инфекциямен байланысты.

Қайтыс болғандардың басым көпшілігі - 53,8%-ын ауылдық жерлердің тұрғындары 
құрады, бұл тек медициналық емес, сонымен қатар әлеуметтік-тұрмыстық факторлармен 
де байланысты. Әйелдердің жартысынан көбі - 66,7% өңірлендірудің 2-3 деңгейінде, 
8,3% - республикалық клиникада, 16,5% - емдеу мекемесінен тыс және 8,3% - басқа 
елдің аумағында қайтыс болды. 12 қайтыс болғандардың 58,3% - ы босанғаннан кейінгі 
кезеңде, 41,7% жүктілік кезінде қайтыс болды. Әйелдерді амбулаториялық деңгейде 
тексеру кезінде 66,6% - да бүйрек аурулары және анемия бойынша экстрагениталдық 
патология болды. Жүкті, босанатын және босанған әйелдердің өлім-жітім себептерінің 
құрылымында акушерлік асқынулар болды, бұл ретте қан кетулер жетекші орын алады.

21. «Нәрестелердің өлім-жітімітірі туған 1 мың балаға шаққандағы жағдайлар саны»: 
жоспар - 11,75, нақты - 10,33.

Өңірде акушерлік көмек көрсету бойынша барлық қызметтер үшін ұйымдастыру-
әдістемелік орталық ретінде облыстық перинаталдық орталық айқындалды.

Облыстық перинаталдық орталықта жүктілігі, босануы және босанғаннан кейінгі 
кезеңінде қиын жағдайға ұшыраған пациенттерге арналған катамнестикалық кабинет 
ашылды.

Әр ауданға облыстық деңгейдегі тәжірибелі мамандардан кураторлар бекітіліп, 
аудандық деңгейдегі дәрігерлердің жұмыс орнына ауыстырумен практикалық көмек 
көрсету мақсатында кураторлардың ай сайынғы шығу кестесі жасалды.

22. «Жұмыссыздық деңгейі»: жоспар - 5,2%, нақты - 4,9%.
ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы 

бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,9% құрады.
23. «Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жүмыспен 

қамтылғандар үлесі»: жоспар -12,0%, нақты - 11,0%.
ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 4 тоқсанының қорытындысы 

бойынша өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жұмыспен 
қамтылғандар үлесі 11,0%-ды құрады.

24. «Халықтың неғұрлым аз қамтылған 40%-ның кіріс үлесі (халықтың жалпы 
кірісіндегі)»: жоспар - 28,1%, нақты -26,30% (2020 жыл 3 тоқсан).

ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 3 тоқсанының қорытындысы 
бойынша халықтың неғұрлым аз қамтылған 40%-ның кіріс үлесі (халықтың жалпы 
кірісіндегі) 26,30%-ды құрады (2020 жылдың қорытындысы 2021 жылдың сәуір-мамыр 
айларында күтілуде).

25. «Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың ішіндегі 
жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылғандар үлесі»: жоспар - 20,7%, нақты 
-23,6%.

2021 жылдың 1 қаңтарына 58613 шартты ақшалай көмек түріндегі атаулы әлеуметтік 
көмек алушылар қатарынан жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысқандары 
3584 адамды, жүгіну мезетінде жұмысы барлар 10266 адамды құрап, жұмыспен 
қамтудың белсенді шараларына тартылған АӘК алушылардың (шартты ақшалай көмек) 
үлесі 23,6 %-ды құрады. 

26. «Халықты жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендердің ішінен жұмысқа 
орналасқан мүмкіндіктері шектеулі адамдардың үлесі»: жоспар - 88%, нақты - 88,5%.

Мүгедектігі бар 917 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына жолданған, 
оның ішінде оның ішінде 264 адам тұрақты жұмысқа орналастырылса, 22 адам 
әлеуметтік жұмыс орындарына, 50 адам жастар практикасына жолданып, 581 адам 
қоғамдық жұмыстарға тартылды.

27. «Мүгедектерге қол жетімділік қамтамасыз етілген әлеуметтік және көлік 
инфрақұрылымы объектілерінің үлесі»: жоспар - 100%, нақты - 100%.

Түгендеу (паспорттау) бойынша жүргізілген жұмыстар шеңберінде 2326 нысан 
түгендеуден (паспорттаудан) өтті, оның ішінде бейімделуге жататын 1210 нысан. 
Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін кедергісіз орта құру үшін 1210 нысан, паспортталған 
әлеуметтік, көліктік инфрақұрылым нысандарының жалпы санынан мүгедектер үшін 
қолжетімділікпен қамтамасыз етілген әлеуметтік, көліктік инфрақұрылым объектілерінің 
үлесі 100% құрады.

28. «1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) орташа 
саны: кітапханаларға: жоспар - 90,7, нақты - 96,2, театрларға: жоспар - 16,8, нақты - 19,06, 
концерттік ұйымдарға: жоспар - 6,4, нақты - 6,4, музейлерге: жоспар - 43,1, нақты - 45,2.

29. «Халықтың спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі»: жоспар – 37,55%, 
нақты -37,55%.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік аясында 7 жоба (Шиелі ауданы Н. Бекежанов 
ауылы, Жаңақорған ауданы Бірлік, Қандөз, Төменарық, Жаңарық, Әбдіғаппар а/о спорт 
кешенін жалға алу, Жалағаш ауданы  Бұқарбай батыр ауылындағы спорт кешенін жалға 
алу) іске қосылды.

30. «Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары қызмет көрсеткен 
келушілер санының ұлғаюы»: жоспар - 103%, нақты - 58,9% (2020 жылдың 9 айы).

ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың 9 айында өңірдегі орналастыру 
орындарымен қызмет көрсетілген келушілердің саны өткен жылмен салыстырғанда 
58,9% - ды құрады. 

Индикатордың төмен орындалу себебі, барлық орналастыру орындары өз қызметін 
тоқтатты. Шетелдік және республикалық туристер ағыны тоқтап, шекаралар жабылды. 

2020 жылғы жылдық деректер 2021 жылдың сәуір айында күтілуде.
31. «10 000 тұрғынға шаққандағы қылмыстың деңгейі»: жоспар - 90%, нақты - 46%.
2020 жылдың 12 айында облыс бойынша 3692 қылмыс тіркелді, бұл 2019 жылмен 

салыстырғанда 36,6%-ға төмендеген (2019 ж.-5823).
Оның ішінде адам өлтіру саны 19%-ға (26-дан 21-ге), қасақана ауыр дене жарақатын 

салу 8%-ға (37-ден 34-ке), зорлау 34%-ға (23-тен 15-ке), қарақшылық шабул 16%-ға (6-
дан 5-ке), тонау 46%-ға (103-тен 55-ке), бұзақылық 43%-ға (292-ден 166-ға) және ұрлық 
57%-ға (3385-тен 1428-ге) төмендеді.

Сонымен қатар, қоғамдық орында жасалған қылмыстар саны 41,7%-ға (1545-тен 900-
ге), көшелерде 33,2%-ға (779-дан 520-ға), бұрын сотты болғандармен 3,8%-ға (1138-ден 
1095-ке), мас күйінде 21,6%-ға (459-дан 360-қа), атыс қаруымен 51,9%-ға (27-ден 13-ке) 
және жасөспірімдермен жасалған қылмыстар 33,0%-ға (97-ден 65-ке) азайды.

Қабылданған шаралардың нәтижесінде аса ауыр қылмыстар (+12%-ға, 79,4-тен 
92,3%-ға), орта қылмыстар (+10,1%-ға, 30,2-ден 40,3%-ға) және жеңіл қылмыстардың 
(+1,8%-ға, 69,9-дан 71,7%-ға) ашылуы артты.

Бұрын жасалған қылмыстар 6%-ға (168-ден 178-ге), оның ішінде ауыр түрлерінің 
ашылуы 2 есеге жақсарды (12-ден 25-ке).

32. «Көшелерде жасалған қылмыстардың үлесі»: жоспар - 14,7%, нақты - 14,1%.
2020 жылдың 12 айында тіркелген қылмыстар-3692, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 

36,6%-ға төмендеген (2019 жылы -5823)оның ішінде көшелерде жасалған қылмыстар - 
33,2% (779-дан 520-ға)төмендеді.

33. «Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының қамтамасыз етілу 
деңгейі»: жоспар - 96,8%, нақты - 99,5%.

2020 жылы жалпы ұзындығы 75,5 шақырым болатын қорғаныс бөгеттерінің 16 
учаскесі қалпына келтірілді. 

Қала аумағында су тасқынын алдын алу мақсатында құны 5 млрд.теңгені құрайтын 
«Қызылорда қаласының төңірегінде Сырдария өзенінің арнасын тазалау» жобасын іске 
асыру басталды. Жобаны іске асыру мерзімі 3 жылға есептеліп, онда ұзындығы 8,9 
шақырым өзен арнасын тазарту қарастырылған.

2020 жылы жобаны бастауға республикалық бюджеттен 350,0 млн.теңге бөлінді, оған 
қорғаныс бөгетін салу бойынша жұмыстар жүргізілді.

«Инфрақұрылым» бағыты бойынша
34. «Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету»: жоспар - 20,8 шаршы 

метр, нақты - 20,6 шаршы метр.
ҚР СЖРА ҰСБ-ның мәліметіне сәйкес 2020 жылдың қорытындысы бойынша бір 

адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету 20,6% - ды құрады.
2020 жылдың қаңтар-желтоқсанында пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы 

көлемі 609 мың.ш.м жетіп, 2019 жылдың тиісті кезеңмен салыстырғанда 20,0% төмендеді.
Карантиндік шектеулерге байланысты тұрғын үй құрылысы жұмыстарын 

жоспардағыдай жүргізу мүмкіндік болмауына байланысты индикаторға қол жеткізілмеді.
35. «Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін төмендету»: 

жоспар - 48,1%, нақты - 47,2%.
2020 жылы 34 көппәтерлі тұрғын үйге (Қызылорда қаласында 32 үй, Жаңақорған 

ауданында 1 үй, Шиелі ауданында 1 үй) күрделі жөндеу жүргізуге республикалық 
бюджеттен 2 079 450,0 мың теңге мөлшерінде қаражат бөлінді.

36. «Орталықтандырылған сумен жабдықтаумен қамтамасыз етілу: қалаларда: 
жоспар -100%, нақты - 100%, ауылдық елді мекендерде: жоспар - 90,5%, нақты - 91,3%»

Қалаларда (Қызылорда, Арал, Қазалы, Байқоңыр) олардың ішінде орталық тан-
дырылған сумен жабдықтау жүйесіне қолжетімділігі бар халық саны 364,1 мың адамды 
немесе 100% - ды құрайды. 

Облыс бойынша барлығы 230 АЕМ бар. Орталықтандырылған сумен жабдықтау 
желісіне қолжетімділігі бар АЕМ саны – 210 АЕМ немесе 91,3%.

37. «Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар 
автомобиль жолдарының үлесі»: жоспар - 70%, нақты - 70%.

38. «Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне қатысты оларды қайта өңдеу және 
кәдеге жарату үлесі»: жоспар - 18%, нақты - 18%.

2020 жылы облыс бойынша 117,0 тонна қатты тұрмыстық қалдықтар құрылды, оның 
21,0 тоннасы қайта өңделді.

39. «Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін 
тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды орналастыру 
орындарының жалпы санынан)»: жоспар - 4,82%, нақты - 4,82%.

Облыс аумағындағы полигондарды экологиялық және санитарлық талаптарға 
сәйкестендіру мақсатында 2015-2017 жылдары облыс әкімдігінің қаулысымен 
145 қалада, аудандарда, кенттерде және ауылдық округтерде өндіріс және тұтыну 
қалдықтарын орналастыруға 402,27 гектар жер учаскесі бөлінді. 2020 жылы облыста 145 
полигон жұмыс істейді, оның ішінде 7 полигон экологиялық талаптарға сай. Пайыздық 
үлесі - 4,82% құрады.

40. «Халықты сарқынды суды тазартумен қамту»: жоспар - 54%, нақты - 54,8%.
2020 жылдың қорытындысымен, қалаларда (Қызылорда, Арал, Қазалы, Байқоңыр) 

халық саны 364,1 мың адам, оның ішінде орталықтандырылған су бұру жүйесіне рұқсаты 
бар 199,7 мың адам немесе 54,8%.

Ескерту: аббревиатуралардың толық жазылуы:

СЖРА ҰСБ - Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика 
бюросы;

ҚО ІІД - Қызылорда облысының ішкі істер департаменті;
НКИ - нақты көлем индексі;
ЖӨӨ - жалпы өңірлік өнім;
ЕҚҚДБ - Еуропалық Қайта Құру және Даму банкі;
ҚР ИИДМБ  - Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту 

жөніндегі мемлекеттік бағдарламасы;
«КЖЭТ» МКК - «Қызылордажылуэлектрорталығы» мемлекеттік коммуналдық 

кәсіпорыны;
АӨК - агроөнеркәсіптік кешен;
МІҚМ - мүйізді ірі қара мал;
ҰМҚМ - ұсақ мүйізіді  қара мал ;
АҚ - акционерлік қоғам;
ЖШС - жауапкершілігі шектеулі серіктесік;
БК - біріккен кәсіпорын;
ШОБ - шағын және орта бизнес;
ММБ - мемлекеттік мәліметтер базасы;
АЖ - ақпараттар жүйесі;
УДЗ - ультрадыбыстық зерттеу;
БМСК - бастапқы медициналық санитарлық көмек;
ТжКБ - техникалық және кәсіптік білім;
ЕМ - елді мекен;
ТҚҚ - тұрмыстық қатты қалдықтар;
ТКК - тау кен кешені;
ЖКО - жол-көлік оқиғалары;
АГТС - автоматтандырылған газ тарату станциясы;
ҚЖТҚ - Қызылорда жылу тарату компаниясы;
ЕҚҚДБ - Еуропалық Қайта Құру және Даму банкі;
млн. теңге - миллион теңге;
млрд.теңге - миллиард теңге
ЖҚТБ - жұқтырылған қорғаныс тапшылығының белгілері;
ҰК - ұлттық компания;
ӘКК - әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясы;
МКК - мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын;
МКҚК - мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорын;
КММ - коммуналдық мемлекеттік мекеме;
АЕМ - ауылдық елді мекен;
ҮЕҰ - үкіметтік емес ұйымдар;
АШҚҚҚ - Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры;
ҰАҚ - ұлттық атом компаниясы;
млн. АҚШ доллары - миллион Америка Құрама Штаттары доллары;
м - метр;
ш. м - шаршы метр;
млн. тонн - миллион тонна;
млн.га - миллион гектар;
га - гектар;
кВт - Киловатт;
МВт - Мегаватт;
ТМК - тау кен металлургия кешені;
кг - килограмм
гр - грамм
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Құжат

9-бет

2019 жылғы 12 желтоқсандағы Қызылорда облыстық мәслихатының №374 
«2020-2022 жылдардағы облыстық бюджет туралы» шешімінің тармақтарын 
орындау мақсатында келесі мәліметтермен сипатталады.

1- тармақ бойынша. 2020 жылы түзетілген облыстық бюджеті кірістер 
бойынша 100,2% атқарылды (жоспар 295625806,5 мың теңге, 296345729,7 мың 
теңгеге орындалды), оның ішінде, бюджеттің өз кірістері 108,0% атқарылды 
(жоспар 16541955,3 мың теңге, түскені 17859791,1 мың теңге), 1317835,8 мың 
теңге артық түсті. 

Салықтық түсімдер болжамы 107,5% орындалды, артық түскені 905095,9 мың 
теңге (табыс салығынан артық түскені 399415,4, әлеуметтік салықтан 406827,2 мың 
теңге, қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақыдан 72343,7 мың теңге, 
жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алымнан - 23271,7 мың теңге), 
салықтан тыс түсімдер бойынша 109,3% орындалды, артықтүскені 412059,6 мың 
теңге (Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер - 85957,5 мың теңге, мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар - 53294,1 мың теңге, бұрын жергілікті 
бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы -158713,8 
мың теңге, өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын 
дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымдары-94029,1 мың теңге, 
жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер -19913,1 мың 
теңге), негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 102,1% орындалды, артық 
түскені 680,4 мың теңге (жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан  түсетін түсімдер-677,7 мың теңге).

Облыстық бюджетке жоспарланған сома 278485938,6 мың теңге трансферттер 
толық көлемде түсті (100%), оның ішінде:

нысаналы трансферттерді қайтару сомасы 382540,3 мың теңге (100 %);
Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару 

999,9 мың теңге (100%);
аудандық (қалалық) бюджеттерден облыстық бюджеттің ысырабын өтеуге 

арналған трансферттер 3403464 мың теңге (100 %);
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 

есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел 
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 702604,6 мың 
теңге (100%).

Республикалық бюджеттен 273996329,8 мың теңге трансферттер алынды 
(100,0 %), оның ішінде субвенция көлемі 17449101,0 мың теңге, ағымдағы 
нысаналы трансферттер 73404135,8 мың тенге, нысаналы даму трансферттер 
26101181,0 мың теңге.

2020 жылдың қорытындысымен облыстық бюджет шығындар бойынша 99,1% 
атқарылды (жоспар 303308025,6 мың теңге 300713045,1 мың теңгеге атқарылды). 
Игерілмегені 2594980,5мың теңге.

Облыстық бюджеттен берілген кредиттер сомасы 32459294,4 мың теңгеге 
жоспарланып, 31598204,5 мың теңгеге орындалды (97,3 %), оның ішінде:

Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне Жұмыспен қамтудың 
жол картасы шеңберінде іс-шараларды қаржыландыру үшін 14911529,2 мың 
теңге жоспарланып, төмен тұрған бюджеттерге14050439,3 мың теңгесі (94,2%) 
аударылды, мемлекеттік сатып алу конкурстарының нәтижесінде үнемделген 
861089,9 мың теңге бюджет қаражаттары аударылмады;

жылу-, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс 
үшін  1396286 мың теңге (100%);

аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне кондоминимум 
объектілерін жөндеуге 2056367 мың теңге (100%);

аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын 
үйлердi жобалауға және салуға 8462536,2 мың теңге (100%);

нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамутудың 2017-2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті 
дамытуға жәрдемдесу үшін бюджеттік кредиттер беру 3103376 мың теңге (100%);

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 
атқарушы органдарға берілетін бюджеттік кредиттер беру 2250700 мың теңге 
(100%);

облыстық орталықтарды, моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге 
кредит беру 278500 мың теңге (100%);

2020 жылы облыстық бюджеттен берілген кредиттерді облыстық бюджетке 
қайтарылуы 4460337,2 мың теңгені құрады (100,0%), оның ішінде:

Жалағаш ауданының бюджетіне жерді суландыру және дренаж жүйелерін 
жетілдіруге берілген кредиттерді қайтарудан 6052,4 мың теңге;

әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 
берілген бюджеттік кредиттер бойынша 733846,1мың теңге;

ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге мамандырылған мекемелерге 
(«Агро несие корпорациясы» АҚ, «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» 
АҚ, «Даму» АҚ) берілген бюджеттік кредиттердің өтелуінен 907094,7 мың теңге;

«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚарқылы нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға кредит беруден 304131 
мың теңге;

мемлекеттік бағалы қағаздар шығару бойынша Қызылорда қаласында тұрғын 
үй құрылысына -2115848 мың теңге;

бұрын облыстық бюджеттен тұрғын үй құрылысына -391877 мың теңге;
облыстық бюджеттен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру 

үшін берілген кредиттер бойынша Қазалы, Жаңақорған аудандары бюджеттерінен 
2019 жылғы пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерден 1488 мың теңге 
қайтарылды.

Қаржылық активтерді сатып алуға облыстық бюджеттен барлығы 2955715,6 
мың теңге бөлініп, толық көлемде игерілді.

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер (Коммуналдық 
меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын сатудан 
түсетін түсімдер) 54515,8 мың теңгені құрады.

Алынған қарыздар сомасы 39907635 мың теңге (96%), оның ішінде:
нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға 3103376 

мың теңге (100%);
мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 2250700 мың теңге 

(100%); 
жылу-, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін реконструкция және құрылыс 

үшін 963834 мың теңге (100%);
облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне 

облыс орталықтарында, Астана, Алматы, Түркістан, Семей қалаларында және 
моноқалаларда кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесуге кредит беру 278500 мың 
теңге (100%);

жалпы мүліктің кондоминимум объектілерін күрделі жөндеу жұмыстарына 
2056367 мың теңге (100%);

«2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамтудың жол картасы» 
бағдарламасын іске асыруға -26670000 мың теңге (100%);

мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде 
Қызылорда қаласында кредиттік тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға 4584858 
мың теңге (73,6%);

ҚР Ұлттық Банкі басқарушылығымен қорлардың және нарықтық 
қатысушылардың тарапынан облыстың жергілікті атқарушы органының бағалы 
қағаздарын сатып алуға қызығушылықтың болмауына сәйкес Қызылорда 
қаласында тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға 1641446,5 мың теңгеге бағалы 
қағаздар шығарылып, сатылмады.

Жергілікті атқарушы органдардың қарыздарын өтеу 4210086,1 мың теңгені 
құрады (100 %), оның ішінде:

мемлекеттік бағалы қағаздар шығару арқылы Қызылорда қаласында кредиттік 
тұрғын үй құрылысына -2115848 мың теңге;

«Жердi суландыру және дренаж жүйелерiн жетiлдiру жобасы бойынша 
Қазақстан Республикасы мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкi 
арасындағы Займ туралы келiсiмнің күшiне енуiне арналған шарттарды жүзеге 
асыру жөнiндегi шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 
жылғы 7 қазандағы № 1237 қаулысына сәйкес жергілікті атқарушы органның 
жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеуге 6052,4 мың теңге;

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін жергілікті 
атқарушы органдарға кредиттер сомасы 733846,1 мың теңге;

ауылда кәсіпкерліктің дамуына ықпал етуге мамандандырылған мекемелерге 
берілген бюджеттік кредитті өтеу сомасы1352851,6 мың теңге;

мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 2019 жылғы 
пайдаланылмаған бюджеттік кредиттерден 1488 мың теңге қайтарылды.

2 - тармақ бойынша. Аудандар мен Қызылорда қаласы бюджеттерінен 
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығының 
облыстық бюджетке аударымдар сомасы 5879007,2 мың теңгені, Төлем көзінен 
салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс 
салығы –34511,7 мың теңгені, төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан 
ұсталатын жеке табыс салығы – 243776,5 мың теңгені, әлеуметтік салық – 
5570734,6 мың теңгені құрады.

3 - тармақ бойынша. 2020 жыл ішінде аудандық бюджеттерге 96639278 мың 
теңге субвенциялар уақытылы және толық көлемде аударылды, атап айтқанда:

Арал ауданына – 12407460 мың теңге;
Қазалы ауданына – 14239494 мың теңге;
Қармақшы ауданына – 11562541 мың теңге;
Жалағаш ауданына – 7180872 мың теңге;
Сырдария ауданына – 4393322 мың теңге;
Шиелі ауданына – 14688239 мың теңге;
Жаңақорған ауданына – 14548777 мың теңге;
Қызылорда қаласына – 17618573 мың теңге.
4 - тармақ бойынша. Облыстық бюджет қаражаты есебінен аудандар және 

Қызылорда қаласы бюджеттеріне қаралған ағымдағы нысаналы трансферттер 
толық көлемінде келесі шығындарға аударылды:

1) білім беруге (2019-2021 жылдарға арналған әлеуметтік жол картасы 
негізінде көп балалы және аз қамтамасыз етілген отбасыларды қолдау, білім 
беру нысандарына бейнебақылау сатып алуға және орнатуға, Білім беру 
нысандарына бейнебақылау сатып алуға және орнатуға, облыстағы жалпы 
білім беру инновациялық мектептеріндегі IT сыныптарын 3D құрылғылармен 
жабдықтауға, білім беру ұйымдарының ғимаратын жөндеуден өткізу, жалпы білім 
беру мектептерді қосымша дефектолог бірліктермен қамтамасыз ету, мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арналған инклюзивті орта қалыптастыруға бағытталған жол 
картасы, жаңадан іске қосылған нысандарды ұстауға, 2019-2020 оқу жылында 304 
сынып жиынтығына ұлғаюына, 2020-2021 оқу жылында 279 сынып жиынтығына 
ұлғаюына, облыстағы мектепке дейінгі білім беру ұйымдары мен жалпы білім 
беретін мектептерін «Абайтану әліппесі» және «Даналық әліппесі» интерактивті 
интеллектуалды оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз етуге, облыстағы 
жалпы білім беретін мектептердің 1-11 кластары үшін веб-платформада 
электронды оқулықтар сатып алуға, “Қызылорда қаласы С.Сейфуллин 
атындағы №4 орта мектептің “Б” блогын күрделі жөндеу” жобасының ЖСҚ 
әзірлеу, Қызылорда қаласы Ақсуат ауылдық округінде орналасқан «Асыл-Ай» 
балабақшасының материалдық-техникалық базасын жарақтандыру) барлығы 
4697634 мың теңге қаралып, 4589858,2 мың теңге (97,7%), игерілмегені 107775,8 
мың теңге, оның ішінде өткізілген мемлекеттік сатып алу конкурстарының 
қорытындысымен бюджет қаражаттарының үнемделуінен – 45855,8 мың 
теңге, жұмыстардың орындалу актілерінің ұсынылмауынан – 1000 мың теңге, 
келісім-шарттардың жасалмауынан -3426,9 мың теңге, тауарлардың уақытылы 
жеткізілмеуінен – 34350,1 мың теңге, сатып алу бойынша конкурс рәсімдерінің 
аяқталмауынан – 23143 мың теңге;

2) «Еңбек» 2017-2021 жылдарға арналған нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлікті дамытуға 
жәрдемдесуге жоспарланған 258977 мың теңгенің 258483,8 мың теңгесі игерілген 
немесе (99,8%), игерілмегені 493,2 мың теңгеүнемделген қаржы;

3)Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтық қамтамасыз ету және 
өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар Жоспарын іске асыруға 41531,2 
мың теңге жоспарланып, 40717,2 мың теңге (98,0%) игерілді, игерілмеген 814 мың 
теңгеүнемделген қаржы;

4) Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, оларға 
теңестірілген жекелеген азаматтарға біржолғы материалдық көмекке 447984 мың 
теңге жоспарланып, 447883,4 мың теңгеге игерілді (100%), игерілмеген 100,6 мың 
теңге;

5) өңірге қажет мамандықтар бойынша әлеуметтік тұрғыдан халықтық осал 
тобы қатарынан білім алушы студенттер үшін әлеуметтік көмек көрсетуге 327580 
мың теңге қаралып, 327466,4 мың теңгесі (100%) игерілген, 113,6 мың теңге 
үнемделген қаржы;

6) туберкулез ауруының қолдаушы фазасында емделіп жүрген науқастарға 
әлеуметтік көмек көрсетуге қаралғаны – 237774 мың теңге, игерілгені 236881,7 
мың теңге (99,6%), үнемделгені 892,3 мың теңгені құрады;

7)гемобластоздар мен апластикалық анемияны қосқанда гематологиялық 
аурулармен ауырған диспансерлік есепте тұрған балаларға әлеуметтік көмек 
көрсетуге бөлінгені 8933 мың теңге, игерілгені 8923,4 мың теңге (99,9%), 
игерілмеген 9,6 мың теңге үнемделген қаржы;

8) тұрмысы төмен отбасыларынан шыққан күндізгі бөлімде оқитын 
жоғары, арнаулы оқу орындарының және кәсіптік лицейлердің студенттері мен 
оқушыларының қалалық қоғамдық автокөліктерде жүру төлем ақысын өтеуге 
22313 мың теңге бөлініп, 22234,4 мың теңге (99,6%) игерілді, игерілмеген 78,6 
мың теңге үнемделген қаржы;

9) көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға 1540038,4 
мың теңге бөлініп, 1498787,2 мың теңгесі (97,3%) игерілді, 41251,2 мың теңге 
мердігерлердің жұмыстарды уақытылы орындамауынан қалыптасқан, оның 
ішінде Арал ауданы - 13142,1 мың теңге, Қазалы ауданы - 26787,6 мың теңге, 
Қармақшы ауданы -1321,1 мың теңге, Сырдария ауданы – 0,3 мың теңге, Шиелі 
ауданы - 0,1 мың теңге;

10) Қызылорда қаласының 5 әлеуметтік маңызы бар маршруттарын 
субсидиялауға бөлінген 864756 мың теңге, толық көлемде игерілді (100%);

11) Жалағаш ауданының Таң ауылындағы орталық алаңын абаттандыруға 
99954,3 мың теңге бөлініп, қаражаттар толық көлемде игерілді (100%);

12)Қызылорда қаласында АИТБ-инфекциясы бар балаларға әлеуметтік көмек 
көрсетуге 523 мың теңге жоспарланып, 522,7 мың теңгесі (99,9%) игерілді, 
игерілмегені 0,3 мың теңге; 

13) Қызылорда қаласында әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға қолдау 
көрсету орталығының қызметін қамтамасыз етуге 70583 мың теңге қаралып, 
70580,7 мың теңгесі (100%) игеріліді, игерілмегені 2,3 мың теңге;

14) Қызылорда қаласы мен Сырдария ауданының су шаруашылығы 
нысандарын құжаттандыруға 17307,8 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді;

15) «Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске 
асыруды қоса қаржыландыруға 118959 мың теңге жоспарланып, 105613,9 мың 
теңгесі игерілді (88,8%), игерілмегені 13345,1 мың теңге, оның ішінде 129,1 мың 
теңге үнемделген қаржы, «Ақжарма ауылдық округінде О.Ысқақов 1, 2, 3, 4, 5 
көшелерін орташа жөндеу» нысаны бойынша мердігер мекеменің келісім-шарт 
жасасудан бас тартуынан -13216 мың теңге;

16) Жаңақорған ауданының көп балалы және әлеуметтік жағынан аз қамтылған 
отбасыларға сатып алу құқығынсыз арендалық тұрғын үйді сатып алуға 70942,5 
мың теңге қаралып, толығымен игерілді, Қызылорда қаласының аз қамтылған көп 
балалы отбасыларға 10 пәтер сатып алуға 100000 мың теңге бөлініп, 93474,6 мың 
теңгесі (93,5%) игерілді, үнемделген қаржы 6525,4 мың теңге;

17)  Қызылорда қаласы мен Жаңақорған ауданының дене шынықтыру және 
спорт саласының жаңадан іске қосылған нысандарын ұстауға 3952 мың теңге 
қаралып, толығымен игерілді;

18) Жалағаш ауданының бюджетінің жылдық кіріс түсімдері болжамының 
орындалмауына байланысты жоғалтуларын өтеуге 90000 мың теңге жоспарланып, 
толығымен игерілді.

5 тармақ бойынша. Республикалық бюджет қаражаты есебінен аудандар және 
Қызылорда қаласы бюджеттеріне қаралған ағымдағы нысаналы трансферттер 
мына шығыстарға аударылды:

1) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге 6728264 мың теңге бөлініп, 
6727995 мың теңгесі игерілді (100%), игерілмегені 269 мың теңге (үнемделген 
қаржы);

2) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 
орналастыруға 44308 мың теңге бөлініп, 43588,3 мың теңгесі (98,2%) игерілді, 
алушылар санының азаюы есебінен үнемделген бюджет қаражаттары -719,7 мың 
теңге,

3) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету 
және өмір сүру сапасын жақсарту жөніндегі іс-шаралар Жоспарын жүзеге асыруға 
384340 мың теңге бөлініп, 373479,9 мың теңге (97,2%) игерілді, үнемделген қаржы 
10860,1мың теңге, оның ішінде Арал ауданы -696,3 мың теңге, Қазалы ауданы – 
1463,8 мың теңге, Қармақшы ауданы - 5015,5 мың теңге, Жалағаш ауданы - 545,4 
мың теңге, Сырдария ауданы -244 мың теңге, Шиелі ауданы- 81,2 мың теңге, 
Жаңақорған ауданы – 1501,6 мың теңге, Қызылорда қаласы- 1312,3 мың теңге;

4) еңбек нарығын дамытуға бөлінгені 5416806 мың теңгенің 5407942,2 
мың теңгесі игерілген (99,8%), игерілмегені 8863,8 мың теңге (үнемделген 
қаржы),оның ішінде Арал ауданы бойынша – 3,6 мың теңге, Қазалы ауданы 
бойынша – 2414 мың теңге, Қармақшы ауданы бойынша – 66,9 мың теңге, 
Жалағаш ауданы бойынша – 108,5 мың теңге, Сырдария ауданы бойынша – 0,6 
мың теңге, Жаңақорған ауданы бойынша – 6266,9 мың теңге, Қызылорда қаласы 
бойынша – 3,3 мың теңге;

5) халықты әлеуметтік қорғаудың мемлекеттік ұйымдарында арнаулы 
әлеуметтік қызметтер көрсететін жұмысшылардың жалақысына үстем ақы 
төлеуге 164033 мың теңге қаралып, 163241,1 мың теңгесі (99,5%) игерілді, 
игерілмеген 791,9 мың теңге үнемделген қаржы;

6)мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне 
ақы төлеуді ұлғайтуға 1434648 мың теңге бөлініп, 1297678,3 мың теңге (90,5%) 
игерілді, игерілмеген 136969,7 мың теңге үнемделген қаржы, оның ішінде Арал 
ауданы -287,2 мың теңге, Қазалы ауданы -0,1 мың теңге, Қармақшы ауданы – 3,5 
мың теңге, Жалағаш ауданы -4,6 мың теңге, Жаңақорған ауданы – 53664,0 мың 
теңге, Қызылорда қаласы – 83010,3 мың теңге;

7) Қызылорда қаласы мен Арал ауданының орта білім беру ұйымдарын жан 
басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізуге 671454 мың теңге 
қаралып, 666479,4 мың теңгесі (99,3) игерілді, игерілмегені 4974,6 мың теңге, 
оның ішінде 3150,6 мың теңге - Қызылорда қаласы бойынша тауарлардың 
уақытылы жеткізілмеуінен және 1824 мың теңге, - алушылар санының азаюынан;

8) мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді 
ұлғайтуға15215451 мың теңге қаралып, толығымен игерілді;

9) мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты 
үшін қосымша ақы төлеуге 6293568 мың теңге жоспарланып, 6233103,9 мың 
теңгесі (99,1%) игерілді, игерілмегені 60464,1 мың теңге үнемделген қаржы, 
оның ішінде Арал ауданы – 0,4 мың теңге, Қазалы ауданы – 17344,2 мың 
теңге, Қармақшы ауданы – 208,7 мың теңге, Жалағаш ауданы – 5,7 мың теңге, 
Жаңақорған ауданы – 5,9 мың теңге, Қызылорда қаласы- 42899,2 мың теңге;

10) дене шынықтыру және спорт саласындағы орта және қосымша білім беру 
ұйымдарының мұғалімдері мен педагогтарының еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға 
70253 мың теңге бөлініп, 70029,4 мың теңге игерілді (99,7%), 223,6 мың теңге 
алушылар санының азаюы есебінен үнемделген қаржы; 

11) мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің басқару 
және негізгі персонал қызметкерлеріне мәдениет және архив мекемелеріндегі 

ерекше еңбек жағдайлары үшін қосымша ақы белгілеуге 516767 мың теңге 
бөлініп, 515989,3 мың теңге (99,9%) игерілді, бюджет қаражаттарының 
үнемделуінен 777,7 мың теңге игерілмеген;

12) «Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға 
2679686 мың теңге бөлініп, 2649223,2 мың теңгесі игерілді, игерілмегені 30462,8 
мың теңге, оның ішінде мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген 
қаржы –3559,5 мың теңге, ауылдық округтер жолдарын жөндеу бойынша 
жұмыстардың орындалмауынан -26903,3 мың теңге;

13) көлік инфрақұрылымының басым жобаларын қаржыландыруға 663961 
мың теңге бөлініп, 663840,7 мың теңге бөлініп (100%), конкурстар нәтижесімен 
үнемделген қаржы -120,3 мың теңге;

14) шағын және орта бизнес субъектілерінің салықтық жүктемесін төмендетуге 
байланысты шығыстарды өтеуге 2701887 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді;

15)2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамтудың жол картасы 
шеңберінде инфрақұрылымды және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты 
дамыту есебінен жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге 7982699 мың теңге 
жоспарланып, 7870765 мың теңге (98,6%) игерілді, игерілмегені 111934 мың 
теңге, оның ішінде мемлекеттік сатып алу қорытындысымен үнемделген қаржы 
-57545,7 мың теңге, жұмыстардың уақытылы орындалмауынан -54388,3 мың 
теңге;

16).төтенше жағдай режимін енгізуге байланысты 1663830 мың теңге бөлініп, 
толығымен игерілді.

6 - тармақ бойынша. 2020 жылға арналған облыстық бюджеттің қаражаты 
есебінен аудандар және Қызылорда қаласының даму бюджетіне бөлінген 
нысаналы трансферттер:

1) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін жобалауға және (немесе) 
салуға, реконструкциялауға бөлінген 800954,6 мың теңге, 798522,3 мың теңгеге 
игерілді (99,7%), игерілмегені 2432,3 мың теңге, «Қызылорда қаласы Сырдария 
өзенінің сол жақ жағалауындағы №4 тұрғын үй кварталының 50 пәтерлі №6 және 
№7 үйлердің құрылысын (бас жоспар мен сыртқы инженерлік желілерсіз) қоса 
қаржыландыру» жобасы бойынша жұмыстардың орындалмауынан;

2) сумен жабдықтау желілерін, газ желілері мен абаттандыру объектілерін 
дамытуға 1257002,8 мың теңге жоспарланып, 1236789,8 мың теңгесі (98,4%) 
игерілді, игерілмегені 20213 мың теңге, «Жаңақорған ауданы Жаңақоған кентінің 
тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу сервистік желісін салу» нысаны бойынша 
сот процесінің жүргізілуіне сәйкес жұмыстардың орындалмауынан 12896,3 
мың теңге, Қызылорда қаласының көшелерін абаттандыру бойынша келісім 
шарттардың жасалмауынан 7316,7 мың теңге;

3) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға, 
жайластыруға және (немесе) сатып алуға 2636089,3 мың теңге бөлініп, 2441619,8 
мың теңге (92,6%) игерілген, игерілмегені 194469,5 мың теңге, оның ішінде 
мемлекеттік сатып алу конкурстарының қорытындысымен үнемделген қаржы 
-52615,6 мың теңге, Сырдария ауданы бойынша «Сырдария ауданы, Тереңөзек 
кентіндегі жаңа шағын ауданның инфрақұрылымының құрылысы (Сумен 
жабдықтау)» -15474,9 мың теңге және Қызылорда қаласы бойынша «Қызылорда 
қаласы Сырдария өзенінің сол жақ жағалауын жылумен қамту (1кезең) жобасын 
қоса қаржыландыру» -126379 мың теңге;

4) Қызылорда қаласының сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
бөлінгені 301558 мың теңге бөлініп, 296275,1 мың теңгесі (98,3%) игерілді, 
игерілмегені 5282,9 мың теңге үнемделген қаржы;

5) ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін 
дамытуға бөлінгені 434172,8 мың теңге, 430167,7 мың теңге (99,1%) игерілді, 
игерілмеген 4005,1 мың теңге, «Қызылорда қаласы, Досан елді мекеніндегі 
су қоймасының құрылысы» нысаны бойынша мемлекеттік сараптама 
қорытындысының болмауынан;

6) Арал қаласында тұрмыстық қатты қалдық полигонының құрылысына 
110199 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді;

7)көлік инфрақұрылымын дамытуға бөлінгені 264433,1 мың теңге, игерілгені 
264130 мың теңге (99,9%), 303,1 мың теңге «Қазалы ауданындағы «Қожабахы-
Бекарыстанби» аудандық маңызы бар автомобиль жолының 25 шақырымындағы 
темір-бетон көпірін қайта жаңғырту» нысаны бойынша мемлекеттік сатып алу 
конкурстарының қорытындысымен үнемделген қаржы; 

8) «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфрақұрылымды дамытуға 250124,6 
мың теңге бөлініп, 246814,5 мың теңгесі игерілді (98,7%), игерілмегені 3310,1 
мың теңге «Қармақшы ауданы, Ақтөбе елді мекенінде жылына 1500 тонна құс 
етін өндіретін құс фабрикасын салу үшін сыртқы инженерлік инфрақұрылым 
желілерін қамтамасыз ету. Сыртқы электрмен жабдықтау желілері» нысаны 
бойынша үнемделген қаржы.

9)спорт объектілерін дамыту бойынша «Қазалы ауданынының стритбол және 
тренажер алаңдарының құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжаттамасын 
мемлекеттік сараптамамен қоса әзірлеу» жобасына 681 мың теңге қаралып, 
толығымен игерілді.

7 тармақ бойынша. Аудандар және Қызылорда қаласы бюджеттеріне 
республикалық бюджет қаржысы есебінен бөлінген нысаналы даму трансферттері:

1) коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, 
реконструкциялауға 5344649 мың теңге бөлініп, 5344636,8 мың теңгесі игерілді 
(100%), игерілмегені 12,2 мың теңге Шиелі ауданы бойынша мемлекеттік сатып 
алу конкурстарының қорытындысымен үнемделген қаржы;

2) инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалауға, дамытуға 
және (немесе) жайластыруға барлығы 2738283 мың теңге бөлініп, 2515291,9 
мың теңге игерілген (91,9%), игерілмегені 222991,1 мың теңге, оның ішінде 
«Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тереңөзек кентіндегі жаңа шағын 
ауданның инфрақұрылымы (100га)» нысаны бойынша - 65799,4 мың теңге 
жоба-сметалық құжаттамаға артық жоспарланған қаржы, «Қызылорда қаласы 
Сырдария өзенінің сол жақ жағалауын жылумен қамту (1 кезең)» нысаны 
бойынша мердігердің жұмыстарды уақытылы орындамауынан 157191,7 мың 
теңге; 

3) Қызылорда қаласының сумен жабдықтау жүйесін дамытуға бөлінгені 
90000 мың теңге, игерілгені 89999,9 мың теңге (100%), игерілмеген 0,1 мың теңге 
(үнемделген қаржы);

4) елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамытуға 
1301748 мың теңге бөлініп, 1288989,2 мың теңге игерілген (99,0%), игерілмегені 
12794,8 мың теңге, оның ішінде «Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Тартоғай 
елді мекеніндегі бас су қоймасы мен сумен жабдықтау желісінің құрылысы» 
нысаны бойынша конкурстардың қорытындысымен үнемделген қаржы;

5)Қазалы және Шиелі аудандарының газ тасымалдау жүйесін дамытуға 30000 
мың теңге бөлініп, толығымен игерілді;

6) көлік инфрақұрылымын дамыту бойынша «Қазалы ауданы, Самара-
Шымкент Әйтеке би кенті» аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын қайта 
жаңғырту» бөлінген 90493 мың теңге толығымен игерілді; 

7) Өңірлерді дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде 
Қызылорда қаласының инженерлік инфрақұрылымын дамытуға 1428018 мың 
теңге бөлініп, 1427462,9 мың теңге (99,9%) игерілді, «Қызылорда қаласындағы 
С.Бейбарыс көшесінен Жібек Жолы көшесі «Қызылжарма» арнасына дейін 
магистральді көше салу» нысаны бойынша барлығы 555,1 мың теңге игерілмеді, 
оның ішінде жұмыстардың орындалмауынан -500 мың теңге және конкурстардың 
нәтижесімен үнемделген қаржы -55,1 мың теңге;

8) инженерлік инфрақұрылымын дамытуға 782292 мың теңге бөлініп, 
759263,1 мың теңге (97,1%) игерілді, 23028,9 мың теңге «Қызылорда облысы, 
Қазалы ауданы «Рза» АҚ мал шаруашылығы фермасының сыртқы инженерлік 
инфрақұрылымын қамтамасыз ету (электрмен жабдықтау)» нысаны бойынша 
конкурстардың нәтижесімен үнемделген қаржы;

9)«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі 
әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыруға 
330248 мың теңге бөлініп, 262539,9 мың теңгесі (79,5%) игерілді, «Жаңақорған 
ауданы Жаңақорған кентінің тұрғын үйлеріне су құбырын жеткізу сервистік 
желісін салу» нысаны бойынша жұмыстардың орындалмауынан 67708,1 мың 
теңге игерілмеген;

10)Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасы 
шеңберінде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық объектілерін, инженерлік-
көлік инфрақұрылымын, әлеуметтік-мәдени объектілерді салуға және (немесе) 
реконструкциялауға «Қызылорда қаласындағы №50 Жұлдыз» бала бақшасының 
эвакуациялық баспалдақ алаңдарын (5 бірлік) (авариялық шығаберістер) 
реконструкциялау» нысанына 16769 мың теңге жоспарланып, 16768,8 мың 
теңгесі (100%) игерілді, 0,2 мың теңге үнемделген қаржы.

8 - тармақ бойынша. 2020 жылы облыстық бюджеттің қаражаты есебінен 
аудандар және Қызылорда қаласының бюджетіне бөлінген кредиттер:

1) тұрғын үй салу мен жобалауға 8462536,2 мың теңге жоспарланып, 
7488830,1 мың теңгесі (88,5%) игерілді, 973706,1 мың теңге Қызылорда 
қаласында техникалық қадағалау бойынша конкурс қорытындыларының кеш 
шығуына сәйкес игерілмеген;

2)Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жолкартасы 
шеңберінде құнды қағаздар есебінен кредит беруге 14911529,2 мың теңге 
қаралып, 13871996,1 мың теңгесі (93,0%) игерілді, игерілмегені 1039533,1 мың 
теңге, оның ішінде конкурстар қорытындысымен үнемделген қаржы 884019,4 
мың теңге, жұмыстардың уақытылы орындалмауынан -155513,7 мың теңге, 
жобалар бойынша атап айтқанда, «Қызылорда облысы, Арал ауданы,  Сексеуіл 
кентіндегі 300 орындық мектеп құрылысы» - 47223,7 мың теңге, «Қармақшы 
ауданы, Төретам кентіндегі көшелерді орташа жөндеу» -3162,9 мың теңге, 
«Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Жиделіарық елді мекеніндегі 150 орындық 
клуб құрылысы» -8862,5 мың теңге, «Қызылорда қаласындағы Арай аумағы, 
Қараманов көшесі, Алтын алаш көшесі, Аубакиров көшесі, Аубакиров,Есетов 

және Тәуке хан көшесіндегі ауыз су жүйесінің құрылысы. Аубакиров,Есетов 
және Тәуке хан көшесіндегі ауыз су жүйесінің құрылысы»-13000 мың теңге, 
«Қызылорда қаласындағы Арай аумағы, Қараманов көшесі, Алтын алаш көшесі, 
Аубакиров көшесі, Аубакиров, Есетов және Тәуке хан көшесіндегі ауыз су 
жүйесінің құрылысы. Арай тұрғын ауданы Жібек жолы көшесінен Тәуелсіздік 
көшесіне дейін ауыз су желісінің  құрылысы»-7000 мың теңге, «Қызылорда 
қаласындағы Назарбаев даңғылын абаттандыру»-2791,1 мың теңге, «Қызылорда 
қаласында 62 тротуарлар орнату»-73574,3 мың теңге.

9- тармақ бойынша. 2020 жылы республикалық бюджет есебінен аудандар 
және Қызылорда қаласының бюджетіне бөлінген кредиттер:

1) мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 2250700 мың теңге 
қаралып, 2228720,3 мың теңгесі (99,0%) игерілді, игерілмеген 21979,7 мың теңге 
кредит алушылар санының азаюы есебінен үнемделген қаржы;

2) кондоминиум объектілерінің ортақ мүлкіне күрделі жөндеу жүргізуге 
2056367 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді.

10- тармақ бойынша. Облыстың жергілікті атқарушы органының резервінің 
сомасы  2020 жылдың соңына 47403,9 мың теңгені құрады. Облыс бюджетінің 
атқарылуы барысында облыстың жергілікті атқарушы органының резервінен 
барлығы 855542,5 мың теңге бөлінді, атап айтқанда:

1) облыстың жергілікті атқарушы органының облыс аумағындағы табиғи және 
техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға 504818,1 мың теңге бөлінді, 
оның ішінде: 

- денсаулық сақтау басқармасына дезинфекциялық жұмыстарға, қажетті 
медициналық тауарлар мен құрал-жабдықтарды, жеке қорғаныс құралдарын 
сатып алуға, карантиндегі адамдарды ыстық тамақпен қамтамасыз етуге - 104020 
мың теңге бөлініп, 104019 мың теңгесі (100%) игерілді, игерілмеген 1 мың теңге 
үнемделген қаржы;

- Қызылорда облысының полиция департаментіне санитарлық-эпидемиология-
лық іс-шаралардың өткізілуін, соның ішінде полиция департаменті 
ғимараттарында дезинфекциялық жұмыстардың жүргізілуін, жеке құрамға 
қажетті медициналық жабдықтармен, жеке қорғаныс және дезинфекциялау 
құралдарымен қамтамасыз ету үшін - 30426,9 мың теңге бөлініп, толығымен 
игерілді;

- жұмылдыру дайындығы басқармасына Қызылорда облысы аумағында 
COVID-19 коронавирустық инфекциясының алдын алу және оның таралуын 
болдырмау шараларына 124207,2 мың теңге қаралып, 124203,9 мың теңгесі 
(100%) игерілді, игерілмеген  - 3,2 мың теңге үнемделген қаржы;

- жұмылдыру дайындығы басқармасына Қызылорда облысының аумағында 
COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуын болдырмау және алдын 
алу ақатында нысаналы трансферттерімен Жаңақорған ауданының әкімдігіне 
46215,1 мың теңге, Қызылорда қаласына-199949 мың теңге қаржы бөлініп, толық 
көлемде игерілді.

2) облыстың жергілікті атқарушы органының шұғыл шығындарға арналған 
резервінен 334287,2 мың теңге бөлінді, оның ішінде: 

- денсаулық сақтау басқармасына облыстық көпбейінді аурухана мен облыстық 
психикалық денсаулық орталығына оттегі концентраторын, облыстық жұқпалы 
аурулар ауруханасына оттегі станциясын, сондай - ақ пульсоксиметриялық 
датчиктер мен кварцты жылжымалы шамдар сатып алуға-58130,7 мың теңге 
бөлініп, 58130,6 мың теңге (100%) игерілді, игерілмегені 0,1 мың теңге;

- жұмылдыру дайындығы басқармасына дезинфекциялық жұмыстарды 
жүргізуге нысаналы трансферттермен Қызылорда қаласының бюджетіне аудару 
үшін -26880 мың теңге қаралып,толығымен игерілді;

- денсаулық сақтау басқармасына COVID-19 коронавирустық инфекциясын 
анықтау үшін реагенттер сатып алуға-58026 мың теңге бөліп, толығымен игерілді;

- ауыл шаруашылығы басқармасына азық-түлік тауарларының тапшылығын 
болдырмау үшін өңірлік тұрақтандыру қорын толықтыруға-92908 мың теңге 
бөлініп, толығымен игерілді;

-білім басқармасына “Сырдария аграрлық - техникалық колледжі” КМК оқу 
корпусының шатырын қалпына келтіру үшін адамдардың өмірі мен денсаулығына 
қауіп төндіретін жағдайдың алдын алу мақсатында-4013,5 мың теңге аударылып, 
толығымен игерілді;

- денсаулық сақтау басқармасына COVID-19 коронавирустық инфекциясын 
анықтау үшін реагенттер сатып алуға-94329 мың теңге бөлініп, қаражат 100% 
игерілді;

3) облыстың жергілікті атқарушы органының сот шешімдерін орындауға 
арналған резервінен 16437,2 мың теңге бөлініп, толығымен игерілді, оның ішінде: 

-ішкі саясат басқармасына Қызылорда облыстық мамандандырылған 
ауданаралық экономикалық сотының 2020 жылғы 13 ақпандағы №4360-19-00-
2/3236 сот шешімін орындауға– 4688,1 мың теңге;

- энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасына 
Қызылорда облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
2020 жылғы 13 мамырдағы №4360-20-00-2/324 және 2020 жылғы 03 маусымдағы 
№4360-20-002/490 сот шешімдерін орындауға –  10544,6 мың теңге;

-денсаулық сақтау басқармасына Қызылорда қалалық сотының 2020 жылғы 28 
тамыздағы №4319-20-00-2/4554 сот шешімін орындауға -1204,5 мың теңге.

Барлық бөлінген қаражаттар толығымен игерілді.
10-1– тармақ бойынша. Ішкі нарықта айналысқа жіберу үшін 2020 жылға 

бағалы қағаздар шығару арқылы облыстың жергілікті атқарушы органымен 
қаржыландырылды:

1) тұрғын үй құрылысы мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларын іске 
асыру шеңберінде жергілікті атқарушы органдарымен 6226304,5 мың теңгеге 
бағалы қағаздар шығарылды, оның ішінде ішкі нарықта 4584858 мың теңгеге 
сатылды, ҚР Ұлттық Банкінің басқаруындағы қорлар және нарықтың басқа да 
қатысушылары тарапынан қызығушылықтың болмауына байланысты 1641446,5 
мың теңге мөлшерінде бағалы қағаздар сатылмады;

2) халықты жұмыспен қамтамасыз ететін инфрақұрылымды және тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылығын дамыту, елді мекендерді абаттандыру бойынша 
Жол картасын және тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға 26670000 мың теңге 
сомасында бағалы қағаздар шығарылып, сатылды.

10-2– тармақ бойынша. Аудандар мен Қызылорда қаласының бюджеттерінен 
облыстық бюджетке жоспарланған трансферттер түсімдері 4489608,8 мың теңгені 
(100%) құрады, оның ішінде:

1) 2019 жылғы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы 
трансферттердің сомасын қайтару-382540,3 мың теңге;

2) мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару - 999,9 
мың теңге,

3) аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерден облыстық 
бюджеттің ысырабын өтеуге арналған трансферттердің түсімдері 3403464 мың 
теңге, оның ішінде төтенше жағдай режимінің енгізілуіне байланысты – 2789220 
мың теңге;

4) Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 
трансферттер есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған 
(толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару - 702604,6 
мың теңге.

10-3-тармақ бойынша. Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы 2020 
жылғы төтенше жағдайды және оның салдарын жоюға жоспарланған 255 000 мың 
теңге мөлшерінде қаражат толығымен аударылды.

11-тармақ бойынша. 2020 жылғы жергілікті бюджеттің орындалуы барысында 
облыстық бюджет шығындарына секвестрлеу жүргізілген жоқ. Секвестрлеуге 
жатпайтын бекітілген бюджеттік бағдарламалар тізбесіне сәйкес келесі шығындар 
жоспарланды:

«Арнайы білім беру оқыту бағдарламасы бойынша жалпы білім беру» 
бюджеттік бағдарламасы бойынша бекітілген сомасы 1218453 мың теңге, 
түзетілген бюджет 1264899,4 мың теңге, жоспар 46446,4 мың теңгеге артқан;

«Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға  жалпы 
білім беру» бюджеттік бағдарламасы бойынша бекітілген бюджет көлемі 
– 1438017 мың теңге, түзетілгені – 1279017,2 мың теңге, жыл көлемінде 
қалыптасқан бюджет қаражаттарының үнемделуіне сәйкес 158999,8 мың теңгеге 
кеміген;

«Ана мен баланы қорғау бойынша қызмет көрсету» бюджеттік бағдарламасына 
бекітілген бюджет көлемі 213108 мың теңгені, түзетілген бюджет –217794,8 мың 
теңгені құрады, 4686,8 мың теңгеге артқан;

«Салауатты өмір салтын насихаттау» бюджеттік бағдарламасына бекітілген 
және түзетілген бюджет көлемі 199885 мың теңге;

«Халыққа иммундық профилактика жүргізу үшін вакциналарды және басқа 
медициналық иммундық биологиялық препараттарды орталықтандырылған 
сатып алу және сақтау» бюджеттік бағдарламасына бекітілген бюджет көлемі 
– 1734327 мың теңгені құрады, түзетілген бюджет 1715903 мың теңгені 
құрады немесе үнемделген 1824 мың теңге басқа бюджеттік бағдарламаларға 
бағытталған;

«Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемімен қосымша қамтамасыз ету» бюджеттік 
бағдарламасына бекітілген бюджет көлемі –323109 мың теңге, түзетілген бюджет 
777956,1 мың теңге, 454847,1 мың теңгеге артқан;

«Қазақстан Республикасында ЖИТС-тің алдын алу және оған қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасына бектілген және 
түзетілген бюджет көлемі 158871 мың теңгені құрады.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
КСРО – Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы;
АҚ – акционерлік қоғам;
МКК – мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын;
ӘКК – әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорация;
ЖИТС –жұқтырылған иммунитет тапшылығының синдромы
ЖШС – жауапкершілігі шектеулі серіктестік.
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КІРІСПЕ

Қызылорда облысы бойынша тексеру комиссиясы (бұдан әрі – Тексеру 
комиссиясы) «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында өзінің мазмұны бойынша 
жергілікті атқарушы органның есебіне қорытынды болып табылатын 2020 
жылғы облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есепті (бұдан әрі - Есеп) 
әзірледі. 

Есеп облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
мәслихаттарына облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астананың тексеру комиссияларының есепті қаржы жылындағы жергілікті 
бюджеттің атқарылуы туралы есепті қалыптастыруы мен ұсынуына 
қойылатын рәсімдік талаптарды қамти отырып әзірленді.

Есепте 2020 жылғы облыстың негізгі әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштері ұсынылған, облыстық бюджеттің атқарылуына аналитикалық 
қорытындылар көрсетілген, жергілікті бюджеттің түсімдері мен 
шығыстарының атқарылуына және бюджеттік кредиттердің атқарылуы мен 
өтелуіне талдаулар жасалынған, бюджетке түсетін түсімдердің толықтығына, 
нысаналы трансферттердің, бюджеттік кредиттердің пайдаланылуына, 
облыстық бюджеттің дебиторлық және кредиторлық берешектеріне бағалау 
берілген.

Қызылорда облысын дамыту бағдарламасына және басқа да облыстағы 
бағдарламалық құжаттардың іске асырылуы жөніндегі ақпараттар мен 
бюджеттік инвестициялық жобалардың жүзеге асырылуының, мемлекет 
активтерінің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерінің 
пайдаланылуының тиімділігі бағаланған. 

Жүргізілген талдау негізінде Қызылорда облыстық бюджетінің 
атқарылу сапасын және тиімділігін арттыру бойынша тиісті тұжырымдар 
қалыптастырылып, ұсынымдар берілген. 

Қызылорда облысы мәслихатының 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ТЕКСЕРУ КОМИССИЯСЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒЫ ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІ
(жергілікті атқарушы органның есебіне қорытынды)

Тексеру комиссиясының есепті кезеңдегі мемлекеттік аудит және 
қаржылық бақылау жүргізу бойынша қызметінің қорытындылары Есепке 
қосымшаларда берілген.

Тексеру комиссиясы мүшелері 7 аудандар мен Қызылорда қаласы 
бюджеттерінің және де 146 аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, 
ауылдық округ бюджеттерінің 2020 жылғы атқарылуына бағалау жүргізіп, 
нәтижесімен әзірленген есептері тиісті мәслихаттарға белгіленген мерзімге 
2020 жылдың 20 сәуіріне дейінгі мерзімде ұсынылды.

І БӨЛІМ. ӨҢІРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІ

2020 жылы республиканың басқа да өңірлерімен қатар Қызылорда об-
лысы да коронавирус пандемиясының салдарынан туындаған қиын кезеңді 
өткерді. Дегенмен, қайта қалпына келтіру шараларының нәтижесінде 
Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 
көрсеткіштерінің орындалу нәтижесіне қарай, әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылығын сақтап қалды деп бағалауға болады.

Өнеркәсіп. 2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында облыстың 
өнеркәсіп кәсіпорындарымен 648,8 млрд. теңгенің өнімі өндіріліп, 2019 
жылмен салыстырғанда мұнай өндіру көлемінің төмендеуі салдарынан 
214,1 млрд. теңгеге кеміген. 2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда 2019 жылмен 
салыстырғанда өнеркәсіп өнімінің нақты көлемінің индексі 86,7% құрады.  
Облыс өнеркәсібі өндірісінің мұнайға тәуелділігі сақталуда. 

Өнеркәсіп өнімі 2020 жылы 2019 жылға қарағанда Қызылорда қаласында 
232,0 млрд. теңгеге кемісе, облыстың қалған барлық аудандарында өсім 
тіркелген.

Есепті кезеңде кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерлерді қазуда нақты 
көлем индексі 83,0 %-ды құрап, 451,28 млрд тг. өнімі өндіріліп, 2019 жылмен 
салыстырғанда 218,02 млрд. теңгеге өнім өндіру кеміген. 

Сонымен қатар, кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру 29,9%, 
химия өнеркәсібінің өнімдерін өндіру 5,7%, металлургия өндірісінің 21,2%, 
машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 5,2% төмендеуімен 
байланысты өңдеу өнеркәсібі көлемі 5,7 % төмендеген (151,0 млрд. теңге).

Өңдеу өнеркәсібінде 151,017 млрд. теңгенің өнімі өндіріліп, нақты 
көлем индексі, өткен жылға 94,3% болған. Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру, 
металлургия өндірісі және машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 
кеміді.

Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны 
кондициялаумен жабдықтауда нақты көлем индексі 109,7%-ды құрады.

Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды 
жою бо йын ша қыз метте 2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда нақты көлем индексі 
104,5 %-ды құрады.

Пандемияға дейінгі соңғы үш жылда жалпы өңірлік өнімнің 
номиналды өсу қарқыны байқалған болатын, яғни 2017 жылғы  
1430,9 млрд. теңгеден 2019 жылғы - 1828,8 млрд. теңгеге. 2020 жылдың 
қаңтар-қыркүйегіндегі жалпы өңірлік өнімнің номиналды көлемі 1183,6 млрд.
теңгені құрап, 2019 жылдың тиісті кезеңіне 88,8% болды.

Республикадағы жалпы өңірлік өнім бойынша облыстың үлесі 2,6%-
ды құрады. Аталған көрсеткіш бойынша Қызылорда облысы 16 орында 
және жалпы өңірлік өнімнің көлем үлестері 5%-дан аспайтын облыстарды 
біріктіретін үшінші топқа кіреді.

Сонымен қатар, 2020 жылдың қаңтар-қыркүйегіне облыс бойынша 
халықтың жан басына шаққандағы ЖӨӨ 1 466,0 мың теңгені құрады. Бұл 
көрсеткіш бойынша облыс республикада 13 орында.

Соңғы бес жылда жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнімінде өсім 
байқалады. 

2015-2020 жылдардағы жалпы өңірлік өнім динамикасы, мың теңге

Көрсеткіштер атауы 2015 ж. 2016 ж. 2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.*

жалпы өңірлік өнім 1164800 1308295 1430980,1 1647016,4 1828864,7 1183619,7

жан басына 
шаққандағы жалпы 

өңірлік өнімі

1534,3 1701,1 1839 2088,4 2289,1 1466

Ескерту: * 2020 жыл қаңтар-қыркүйек мәліметтері

Негізгі капиталға инвестициялар 2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда 
291,7 млрд. теңгені құрады, бұл 2019 жылдың қорытындысы бойынша қол 
жеткізілген мәндерден 27,1%-ға кем.

Негізгі капиталға салынған инвестиция еңбек өнімділігі мен жалпы 
өңірлік өнім көрсеткіштерін деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Негізгі 
капиталға салынған инвестициялар құрамында меншікті қаражат үлесі 2019 
жылға қарағанда 20,7 пайызға азайып, 55,9 пайызды құраса, бюджет қаражат 
үлесі тиісінше 2019 жылға қарағанда 39 170 208 мың теңгеге артып, 35,1 
пайызды құрап отыр.  

Облыс бойынша мемлекеттік қолдау жасап жатырғанына қарамастан 
өңдеуші өнеркәсіпке инвестициялар үлесі қысқару үрдісі байқалады. Бұл 
көрсеткіш 2019 жылы 13335274 мың теңге болса, 2020 жылы 3270101 мың 
теңге болып, 2020 жылдың қорытындысы бойынша 2019 жылғы 39,2 пайыздан 
18,4 пайызға төмендеген. 

Құрылыс жұмыстарының көлемі 106,5 млрд. теңгені құрады немесе 2019 
жылдың тиісті кезеңіне 73,0%. 

Сондай-ақ, 608,9 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді немесе 
2019 жылдың тиісті кезеңіне 80,0%.

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің жалпы көлемі 142,6 млрд. теңгені 
құрады немесе 2019 жылдың тиісті кезеңіне 101,9%.

Облыс бойынша шаруашылықтың барлық санаттары бойынша 2020 
жылы 184171,3 гектар жерге егін егілген. Оның ішінде дәнді дақылдар үлесі 
54,2 пайызды құрайды.  Сыр бойының басты дақылы күріш егісінің көлемі 
2018 жылға қарағанда 1520 гектарға артып, 2020 жылы 89492 гектарды 
құраған.

Мал шаруашылығының дамуы салдарынан азықтық дақылдар егісі 
көлемі 2018 жылға қарағанда 19471,8 гектарға артып, 61000,8 гектарды құрап 
отыр.   

Есепті кезеңде 38,5 мың тонна тірілей салмақтағы мал және құс еті 
(НКИ– 102,8%), 89,9 мың тонна сиыр сүті (НКИ – 102,4%) өндірілді.

Көлік. 2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында жүк тасымалдау 
көлемі 87,6 млн. тоннаны құрап, өткен жылмен салыстырғанда 81,9%-ды 
құрады. Жүк айналым көлемі өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда  
3,1%-ға төмендеп, 14 198,3 млн. тонна шақырымды құрады.

Автокөлік кәсіпорындарымен 118,2 млн. жолаушы тасымалданды, бұл 
2019 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 70,9%-ға азайған. Жолаушылар 
айналымы осы кезеңде 70,5%-ға азайып, 2 064,8 млн. жолаушы шақырымды 
құрады.

Әлеуметтік сала. 2021 жылдың 1 қаңтарына облыс халқының саны 814,6 
мың болып, өткен жылға 101,4%-ды құрады. Соңғы 10 жылда Қызылорда 
облысы халқының өсімі 116,2 пайызды құрап отыр. 

Өңірдегі 1000 адамға шаққандағы туудың жалпы коэффициенті 26,43-ті 
құраса, 1000 адамға шаққандағы өлімнің жалпы коэффициенті 7,33-ті құраған.

Коронавирус індетінің және жаһандық дағдарыстың теріс салдарын жою, 
елімізде жұмыспен қамтуды қолдау бағытында 2020 жылы ауқымды шаралар 
жүзеге асырылды. 

Жұмыссыздық деңгейі 2020 жылдың қорытындысымен 4,9 пайызды 
құрап, 37415 адам жұмыспен қамтылды, оның ішінде тұрақты жұмыспен 
20479 адам, жер гілікті бюджет есебінен төленетін қоғамдық жұмыстарға 
11194 адам, жас тар тәжірибесімен 4497 адам, әлеуметтік жұмыстарға 1245 
адам жі берілген. 

2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында бір қызметкердің орташа 
айлық жалақысы 174 859 теңгені құрады, яғни 2019 жылдың тиісті кезеңіне 
118,6%.

Тұтыну бағаларының индексі 2020 жылдың желтоқсан айында 2019 
жылдың желтоқсанына қарағанда 107,2%-ды құрады, оның ішінде азық-түлік 
тауарларына баға индексі 110,8%, азық-түлік емес тауарларға – 105,3%, ақылы 
қызметке – 104,1%.

2020 жылдың ІІІ тоқсанына халықтың орта есеппен жан басына 
шаққандағы атаулы ақшалай табыстары 83641 теңгені құрап, НКИ 108,3% 
болды.

Шағын және орта кәсіпкерлік. 2021 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай 
бойынша жұмыс істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер саны 
өткен жылғы тиісті кезеңдегі сәйкес мерзіммен салыстырғанда 5,1% өскен. 

Шағын және орта кәсіпкерлік аймақ экономикасының өсуінің негізгі 
факторларының бірі болып табылады және әлеуметтік саланың дамуында 
маңызды рөл атқаратыны белгілі.

2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда өткен жылғы қаңтар-желтоқсанмен 
салыстырғанда өнім шығарылымы 14,5%-ға азайса, жұмыспен қамтылғандар 
саны және жұмыс істеп тұрған субъектілер саны тиісінше 1,8%-ға және 5,1%-
ға көбейген.

2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерімен өнім шығарылымы 396 686,0 млн. теңгені құрады. 

ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлердің үлесі 65,6%-
ды, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 11,8%-ды, шаруа немесе фермер 
қожалықтары – 22,5%-ды, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,1%-ды 
құрады.

Қаржылық жағдай. Мемлекеттік бюджетке 135,6 млрд. теңге салықтар 
және басқа да міндетті төлемдерден түсім түсті немесе болжамға 105,9%. 
Оның ішінде республикалық бюджетке 75,3 млрд. теңге түсті (болжамға  
100,8%), жергілікті бюджетке 60,3 млрд. теңге (болжамға 113,0%).

ІІ БӨЛІМ. ОБЛЫСТЫҚ БЮДЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУЫН ТАЛДАУ

Қызылорда облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы 
«2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 374 шешімімен, 
оның ішінде; 2020 жылға облыстық бюджет мынадай көлемде бекiтiлген:

1) кірістер – 254 731 857,0 мың теңге, оның ішінде: салықтық түсімдер – 
11 271 815,0 мың теңге, салықтық емес түсімдер – 84 213,0 мың теңге, негізгі 
капиталды сатудан түсетін түсімдер – 8 925,0 мың теңге, трансферттер түсімі 
– 243 366 904,0 мың теңге.

2) шығындар 253 162 114,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 594 631,0 мың теңге, бюджеттік 

кредиттер – 9 759 998,0 мың теңге, бюджеттік кредиттерді өтеу – 4 165 367,0 
мың теңге. 

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 850 294,0 мың 
теңге, оның ішінде; қаржы активтерін сатып алу – 850 294,0 мың теңге, 
мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0. 

5) бюджет тапшылығы (профициті) – «- 4 875 182,0» мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)– 4 875 

182,0 мың теңге.
Облыстық бюджет параметрлерін нақтылау және түзету тәжірибесі 

есепті жылы да қайталанды. 
Бюджеттің атқарылуы бюджетке барлық бюджет түсімдерінің 

түрлерін толық және уақтылы төлеумен, оларды Бірыңғай қазынашылық 
шотына  есепке алумен және бюджеттік бағдарламалардың мақсаттарына 
қол жеткізуге бағытталған іс-шараларды іске асыру мақсатында Бірыңғай 
қазынашылық шотынан төлемдер мен аударымдарды уақтылы жүзеге 
асырумен қамтамасыз етіледі.

2020 жылы облыстық бюджеттің түсімдері 341635225,7 мың теңге 
340713701,9 мың теңгеге, немесе 99,7 пайызға орындалып 921523,8 мың 
теңге кем түскен, оның ішінде кірістер болжамы 100,2 пайызға орындалып 
719923,2 мың теңге артық түссе, бюджеттік кредиттерді өтеу болжамы  
100 пайызға орындалып 0,5 мың теңге, қарыздар түсімінің болжамы 96,0 
пайызға орындалып 1641446,5 мың теңге және транс ферттер 99,8 пайызды 
құрап 597912,6 мың теңгеге кем түскен.

Жалпы 2020 жылға салықтық түсімдер, салықтық емес түсімдер және 
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер артық орындалған.

Өткен 2019 жылмен салыстырғанда 66678993,7 мың теңгеге немесе 
19,6 пайызға артық түскен. 2020 жылы 296345729,7 мың теңге кірістер 
түсіп, жылдық болжам – 100,2%-ға орындалған. Шығындар 300713045,1 
мың теңгені құрап, жылдық жоспарланған қаражат – 99,1%-ға орындалған. 
Таза бюджеттік кредиттеу іс жүзінде 11 169 739,7 мың теңгені, қаржы 
активтерімен операциялар бойынша сальдо – 3 764 912,0 мың теңгені 
құрады. Облыстық бюджет 9 371 189,8 мың теңге көлемінде тапшылықпен 
атқарылған. 

2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша бюджет қаражаттарының 
қалдығы 3186980,6 мың теңгені құрап, қаржы жылының басымен 
салыстырғанда 1 291 171 мың теңгеге ұлғайған. 

Мәслихат шешімін орындау   мақсатында  Қызылорда облысының 
әкімдігі   2019    жылғы  12 желтоқсанда «2020-2022 жылдарға арналған 
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облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының шешімін 
іске асыру туралы» №129 қаулысы қабылданып, ол 23 рет өзгеріске ұшырады, 
оның 2020 жылы облыстық бюджет 6 рет нақтыланса, 17 рет облыстық бюд-
жетке түзету жүргізілген.

Мәслихат шешімімен бекітілген облыстық бюджет параметрлерін 
нақтылау кезінде жоспарлы кезеңнің екінші және үшінші жылдарының ұқсас 
параметрлерін түзетпей, ағымдағы қаржы жылының параметрлерін ғана 
өзгертілген. 

2.1. Облыстық бюджетке түскен түсімдердің атқарылуын бағалау
2020 жылғы облыстық бюджеттің түсімдер болжамы «2020-2022 

жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешімімен  267544584 
мың теңге көлемінде бекітілген.

2020 жылғы облыстық бюджеттің бекітілген түсімдер болжамының 
құрылымында кірістердің үлесі - 95,0%-ды (254731857,0 мың теңге), өтелген 
бюджеттік кредиттердің үлесі - 1,6%-ды (4165367,0 мың теңге), қарыздар 
түсімдерінің үлесі - 3,4%-ды (8647360,0 мың теңге) құрады.

Жыл көлемінде жүргізілген, бюджетті нақтылау мен түзетулердің 
нәтижесінде облыстық бюджет түсімдерінің жоспары 341635225,7 мың 
теңгені құрап, бекітілген бюджетпен салыстырғанда 74090641,7 мың теңгеге 
немесе 21,8%-ға артты. 

2020 жылдың қорытындысымен облыстық бюджеттің түсімдер бол-
жамы 100,2%-ға орындалып, нақты 340768221,7 мың теңге түсім түскен. 
Яғни, түзетілген болжамнан 867004,0 мың теңге қаражат кем түскен, оның 
ішінде: таза кірістер бойынша -719923,2 мың теңге артығымен түскен, 
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер - 54519,8 мың 
теңге артығымен түскен, ал Облыстардың, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының мемлекеттік және 
үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін iшкi нарықта айналысқа жiберу үшiн шығаратын 
мемлекеттiк бағалы қағаздары шығарылымынан түсетін түсімдер 1641446,5 
мың теңгеге кем түсіп, орындалуы 73,6 % құраған (жоспар 6226304,5 мың 
теңге, нақты түскені - 4584858,0 мың теңге).

2020 жылға қарыздар түсімінің нақтыланған жоспары 41549081,5 мың 
теңге болса, нақты республикалық бюджеттен барлығы 39907635,0 мың 
теңге қарыз алынуы есебінен болжам 1641446,5 мың теңгеге кем орындалған. 
Қызылорда облысының әкімдігі ҚР Қаржы министрінің 25.12.2020 
жылғы №1235 «Қызылорда облысының жергілікті атқарушы органының 
мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шарттарын, көлемін және 
нысаналы мақсатын айқындау туралы» бұйрығына сәйкес мемлекеттік және 
үкіметтік бағдарламаларды іске асыру шеңберінде тұрғын үй құрылысын 
қаржыландыру үшін 1641446,5 мың теңге мемлекеттік бағалы қағаздар 
бойынша 2020 жылдың 31 желтоқсанына жоспарланған аукцион ҚР Ұлттық 
Банкі басқарушылығымен қорлардың және нарықтық қатысушылардың 
тарапынан қызығушылық болмауынан өтпей, 701110 «Облыстардың, 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергiлiктi атқарушы 
органдарының мемлекеттік және үкіметтік бағдарламаларды іске асыру 
шеңберінде тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін iшкi нарықта 
айналысқа жiберу үшiн шығаратын мемлекеттiк бағалы қағаздары 
шығарылымынан түсетін түсімдер» коды бойынша жоспар 6226304,5 мың 
теңге болса, нақты 4584858,0 мың теңгені құрады.

Жыл басына қалыптасқан бюджет қаражатының бос қалдықтары 
1895809,6 мың теңге толық көлемде жергілікті бюджеттік бағдарламаларды 
іске асыруға бағытталған. 

2020 жылғы облыстық бюджеттің түсімдері туралы ақпарат
2019

жылғы 
есеп

2020
жылға 
бекітіл- 

ген

2020 жыл 2019 ж. фактіге 
2020 жылғы 
факт

Түзетілген 
бюджет

Атқарылу (+,- ) Атқа-
рыл
%-і

(+,- ) %

Түсім-
дер

274034708,3 267544584 341635225,7 340713702 -921523,7 99,7 66678993,7 124,3

Кіріс -
тер, 
соның 
ішінде

257494495,6 254731857 295625806,5 296345729,7 719923,2 100,2 38851234,1 115,1

Салық-
тық 
түсім-
дер

21090713,3 11271815 12081528 12986623,9 905095,9 107,5 -8104089,4 61,6

Салық-
тық 
емес 
түсім-
дер

2901907,3 84213 4428183,9 4840243,5 412059,6 109,3 1938336,1 166,8

Негізгі 
капи-
тал ды 
сатудан 
түсетін 
түсім-
дер

36357,6 8925 32243,4 32923,8 680,4 102,1 -3433,8 90,6

Транс-
ферт тер 
түсім-
дері

233465517,4 243366904 279083851,2 278485938,6 -597912,6 99,8 45020421,2 119,3

Бюд-
жет тік 
кредит-
терді 
өтеу

2955440,2 4165367 4460337,7 4460337,2 -0,5 100 1504897 150,9

Қарыз-
дар 
түсім-
дері

13584772,4 8647360 41549081,5 39907635 -1641446,5 96 26322862,6 293,8

Дереккөз: Облыстық Қаржы басқармасының бюджеттің атқарылуы 
туралы есебі

2.2. Облыстық бюджет кірістерінің атқарылуын бағалау
2020 жылы облыстық бюджетке түскен түсімдер (қарыздардың 

түсімдерін ескере отырып) 340713702 мың теңгені құрады немесе жоспарға 
шаққанда 99,7%. Бюджетке түсетін түсімдер  бойынша  асыра  орындалу 
719923,2 мың  теңге көлемінде қалыптасты.

Қызылорда облыстық бюджетінің 2020 жылғы кірістер болжамы 
254731857,0 мың теңге көлемінде бекітіліп, 2018 жылмен салыстырғанда 
81885620,0 мың теңгеге, 2019 жылмен салыстырғанда 54322809,0 мың теңгеге 
артып отыр. Есепті жылы жүргізілген, бюджетті нақтылау мен түзетулердің 
нәтижесінде облыстық бюджет кірістерінің жоспары 295625806,5 мың 
теңгені құрап, бекітілген бюджетпен салыстырғанда 40893949,5 мың теңгеге 
немесе 16,0%-ға артты.

2.2.1. Салықтық түсімдерді талдау
Қызылорда облыстық бюджетінің 2020 жылғы жалпы кірістер 

болжамының 4,1 пайызын немесе 12081528,0 мың теңгесін салықтық 
түсімдер құрайды. Салықтық түсімдердің бекітілген болжамы 11271815,0 
мың теңге болса, түзетілген болжамы 12081528,0 мың теңге болып, жыл 
көлемінде 809713,0 мың теңгеге ұлғайтылып, 2020 жылы нақты 12986623,9 
мың теңге салықтық түсімдер түскен. Орындалуы 107,5 % құраған.

2020 жылғы салықтық түсімдердің түзетілген болжамы 2018 жылмен 
салыстырғанда 7438475,3 мың теңгеге азайып, 2019 жылмен салыстырғанда 
8614646,5 мың теңгеге артқан.

Салықтық түсімдердің құрамында жеке табыс салығы – 46,5 пайызды, 
әлеуметтік салық – 43,4 пайызды, тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге 
салынатын iшкi салықтар – 10,1 пайызды құрай отырып бекітілсе, жыл 
көлеміндегі өзгерістерге сәйкес түзетілген болжамда табыс салығы - 47,6 
пайызды, әлеуметтік салық – 42,7 пайызды, тауарларға, жұмыстарға және 
қызметтерге салынатын iшкi салықтар – 9,7 пайызды құраған.

«2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы № 374 шешімімен 
2020 жылға арналған аудандар мен Қызылорда қаласының бюджеттерінен 
облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері 30-50 пайыз аралығында 
белгіленген (1-кесте).

1-кесте
2020 жылға арналған аудандар мен Қызылорда қаласының 

бюджеттерінен облыстық бюджетке кірістерді бөлу нормативтері, %

Санаты, 
сыныбы

Кірістердің түрлері Барлық 
аудандар

Қызылорда 
қаласы

101.201 Төлем көзінен салық салынатын табыстардан 
ұсталатын жеке табыс салығы 50 30

101.202 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан 
ұсталатын жеке табыс салығы 0 30

101.205
Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік 
азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс 
салығы

50 30

103.101 Әлеуметтiк салық 50 30

Салықтық түсімдер болжамының 905095,5 мың теңгеге мына себептерге 
байланысты артық орындалуы орын алған: 

101-201 «төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке 
табыс салығы» болжамынан 392307,2 мың теңге, 101-202 «төлем көзінен салық 
салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы» 5174,5 мың теңге,  
103-101 «Әлеуметтік салық» болжамынан 406827,2 мың теңге артық түсуі 
облыстағы  бюджеттік ұйымдардың еңбекақысының ұлғаюы есебінен 
және мұнай өндіруші компаниялардың 2019 жылдың қорытындысымен 
қызметкерлеріне сыйақы беруіне байланысты болып отыр;

2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 3 жыл мерзімге салық төлеушілердің 
жекелеген санаттары жеке табыс салығынан (төлем көзінен ұсталатынынан 
басқа), әлеуметтік салықтан, бірыңғай жер салығын төлеуден босатылғанын 
ескере отырып, әлеуметтік салық мен жеке табыс салығының болжамды 
көлемін 2020 жылға бекітілген бюджеттен кейін ұлғайтылған.  

105-304 «орманды пайдаланғаны үшін төлем» болжамы 3223,8 мың 
теңгеге артығымен түсуі орманды пайдалану құқығын беру рұқсаттарын беру 
санының өсуімен байланысты болып отыр. 2020 жыл қорытындысымен 1154 
орманды пайдалану құқығын беру рұқсаттары берілген.

105-316 «Қоршаған ортаға эмиссия үшін төленетін төлемақы» 
болжамы 72343,7 мың теңгеге артығымен орындалған. Бұл салық 2020 
жылғы 4-тоқсан үшін алдағы төлемдердің түсуі есебінен қалыптасып отыр. 
Мыналар «Компания-ДаулетАзия» ЖШС -18 531,2 мың теңге, «Кристалл 
Менеджмент» АҚ - 8 400,0 мың теңге, «Компания Гежуба Шиели Цемент» 
ЖШС5114,8 мың теңге, «Қызылорда тазалығы» ЖШС- 4 030,8 мың теңге, 
«Дорстрой» ЖШС - 3 233,5 мың теңге, «Мелиоратор» 3 222,4 мың теңге және 
де 20 000 мың теңге бір жолғы төлем ЖШС «Тимур Company» жасалды ірі 
түсімдер қамтамасыз етілді.

105-433 «Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетелдік 
жұмыс күшін тартуға рұқсатты бергені және (немесе) ұзартқаны үшін алым» 
сыныбы бойынша 23271,7 мың теңге болжамнан артық түскен. Қызылорда 
облысына 2020 жылы шетелдік жұмыс күшін тартуға 356 бірлік квота бөлінді 
(1-ші санат-20 бірлік, 2-ші санат-108 бірлік, 3-ші санат-228 бірлік), 209 
бірлікке рұқсат беріліп, жұмыс берушілерге шетелдік жұмыс күшін тартуға 
рұқсат беру және (немесе) ұзартуға 113,3 млн.теңге салық алымы алынды.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінде бюджет түсімдерінің динамикасы 
мен орындалуы есепке алынып отырады. Оған дәлел,  «2016-2020 жылдарға 
арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасында «Жергілікті 
бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны» деген 
нысаналы индикатор енгізілген. 2020 жыл – 103,3 % болып жоспарланған.   

  Жергілікті бюджет табыстары көрсеткіші ірі мұнай өңдеу 
кәсіпорындарынан түсетін салық төлемдерімен байланыстылығы жалғасуда.  
Мұнай өндіру көлемінің төмендегеніне қарамастан бюджетке түскен 
түсімдердің ішінде мұнай кәсіпорындарының  үлесі 2017 жылы 11,5 %, 2018 
жылы 28 %, 2019 жылы 26,5 %, 2020 жылдың 6 айына 12,6 % болып отыр.   

Нәтижесінде аудитпен ЖӨӨ өсу қарқынының (14%) және түсімдердің 
(10,8%) орташа корреляциясы, сондай-ақ есепті жыл бойынша ЕТҚ-ны 
бағалау үшін кезеңді қамтудың шектеулілігі ҰЭМ қолданатын ЖТС және 
әлеуметтік салықты болжау әдісінің тиімділігін төмендететіні анықталды.

Нәтижесінде түсімдердің негізгі үлесін құрайтын жеке табыс салығы 
мен әлеуметтік салықты бағалау әдістемесі Еңбекақы төлеу қорын бағалау 
әдістерінің кеңеюін және салықтық және салықтық емес түсімдермен ЖӨӨ 
өсу қарқынының корреляциясын ескере отырып, қайта қарауды талап етеді.

2.2.2. Салықтық емес түсімдерді талдау
Салықтық емес түсімдердің 2020 жылға бекітілген болжамы 84213,0 

мың теңге болса, түзетілген болжамы  4428183,9 мың теңге болып, бекітілген 
бюджетпен салыстырғанда 4343970,9 мың теңгеге немесе 52,6 есеге  
ұлғайтылып, нақты 4840243,5 мың теңге салықтық емес түсімдер түсіп, 
болжам 109,3 % немесе болжамнан 412059,6 мың теңге артық түсім түскен.

Салықтық емес түсімдер болжамының 412059,6 мың теңгеге артық 
орындалуы салықтық емес түсімдердің мына түрлері бойынша орын алып 
отыр:

201-102 «Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің 
бір бөлігінің түсімдері» Қызылорда облысы әкімдігінің 2019 жылғы 
8 желтоқсандағы №143 Қаулысының 1-тармағына сәйкес облыстық 
коммуналдық меншіктегі АҚ, ЖШС девидендтерінің (кірістерінің) мөлшері, 
акциялардың мемлекеттік пакеттері (жарғылық капиталға қатысу үлестері) 
таза кірістің 50% - нан кем емес мөлшерде белгіленген. Осыған байланысты 
«МФО РИЦ Қызылорда» ЖШС-гі 84278,5 мың теңге аударды (2018 жыл үшін 
-53295,0 мың теңге, 2019 жыл үшін-30848,5 мың теңге).

Облыстық бюджетке түсім түсу болжамы жоспарланбаған 2 салықтық 
емес түсімдер бойынша барлығы 151,9 мың теңге түскен. Оның ішінде, 
жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер сыныбына 48,0 мың теңге 
және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер  
ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі 
сыныбына 103,9 мың теңге түскен.

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер 
тарапынан салынатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулардың нақтыланған болжамы 978721,6 мың теңгені құраса нақты 
1032015,7 мың теңгеге немесе 107 % орындалды, 53294,1 мың теңге артық 
түсті, оның ішінде:

облыстық бюджеттен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер салатын 
әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 1881,1 мың 
теңгеге; 

жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын облыстардың, 
республикалық маңызы бар қаланың ішкі істер департаменттері, олардың 
аумақтық бөлімшелері салатын әкiмшiлiк айыппұлдар, өсiмпұлдар, 
санкциялар, өндiрiп алулар 49809,5 мың теңгеге;

жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен 
алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар 1603,6 мың теңгеге 
болжамнан артық түсім түскен.  

Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың 
қайтарылуы  жоспары 289700,9 мың теңге 448414,7 мың теңгеге (154,8%) 
орындалды, бюджетке 158713,8 мың теңге артық түскен. 

206 114 «Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен оның 
инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың аударымда-
ры» бюджеттік коды бойынша бекітілген бюджетте түсім мүлде жоспарлан-
бай, жыл көлемінде жүргізілген нақтылаулар мен түзетулердің нәтижесінде 
жоспардың 2 983 537,7 мың теңге көлемінде қалыптасуына байланысты бо-
лып отыр.

«Бюджет түсімдерін болжау әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 21 
қаңтардағы № 34 бұйрығымен бекітілген әдістеменің (бұдан әрі – № 34 бюд-
жет түсімдерін болжау әдістемесі) 57-тармағының талаптары сақталмай, 
басқармамен бюджет жобасын әзірлеу кезінде 206 114 «Өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын 
пайдаланушылардың аударымдары» бюджеттік коды бойынша жергілікті 
атқарушы орган ұсынатын болжамды деректер пайдаланылмай, түсім мүлде 
жоспарланбаған.

Осы орайда, 206 114 «Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуы мен 
оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын пайдаланушылардың ауда-
рымдары» бюджеттік коды бойынша соңғы үш жылда түсімдердің нақты мәні 
келесідей болған:

2017 жылы – 3 355318,4 мың теңге;
2018 жылы – 1 877 380,4 мың теңге;
2019 жылы – 1 445 018,8 мың теңге.
Сондай-ақ, аталған бюджеттік код бойынша 2020 жылдың 

қорытындысымен 3077565,8 мың теңгенің нақты түсімі қалыптасқанын атап 
өту қажет.

Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер  жоспары 
22413,0 мың теңге, нақты орындалғаны 42326,1 мың теңге немесе 188,8% 
орындалып, болжамнан бюджетке артық түскені 19913,1 мың теңге болып 
отыр.

2.2.3. Негізгі капиталды сатудан түскен түсімдерді талдау
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсім болжамы 301102 «Жергілікті 

бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті 
сатудан түсетін түсімдер» коды бойынша 2020 жылға бекітілгені 8925,0 мың 
теңгені құраса, түзетілген болжам 32243,4 мың теңгені құрады. Есепті кезеңде 
нақты түскені 32923,8 мың теңгені құрап, жоспар 102,1%-ға орындалып, 680,4 
мың теңге артық түскен.

«Жекешелендіру объектілерін сату қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 тамыздағы №920  қаулысына 
сәйкес және «Облыстық коммуналдық мүлік деңгейіндегі объектілерді 
жекешелендіру туралы» Қызылорда облысының қаржы басқармасының 
2020 жылғы 18 ақпандағы №62, сондай-ақ «Облыстық коммуналдық мүлік 
деңгейіндегі объектілерді жекешелендіру туралы» 2020 жылғы 1 қазандағы 
№286 бұйрықтарына сәйкес 9 электрондық аукцион өткізіліп, 59 нысан 
(пайдалануға жарамсыз автокөлік) сатылған. 

2.2.4. Трансферттер түсімдерін талдау
Облыстық бюджеттің кірістерінің жалпы көлеміндегі трансферттер 

түсімдерінің үлесі 94,4% құраса, трансферттердің жалпы көлеміндегі 
республикалық бюджеттен берілген трансферттердің үлесі 98,4 % болып 
отыр. 

2020 жылғы бекітілген бюджетте трансферттер түсімдерінің жоспары 
243 366 904,0 мың теңгені құрады.

Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер құрамы мынадай 
болып отыр: 

субвенция – 174491013,0 мың теңге (71,7 %);
нысаналы даму трансферттері – 21804332,0 мың теңге (8,9 %);
ағымдағы нысаналы трансферттер – 47071559,0 мың теңге (19,4%). 
Жыл көлемінде облыстық бюджеттің нақтылануы мен түзетілуіне 

байланысты трансферттер көлемі 279 083 851,2 мың теңгені құрап, бекітілген 
бюджетпен салыстырғанда 35716947,2 мың теңгеге ұлғайған.

Трансферттер түсімдері ішіндегі аудандық (қалалық) бюджеттерден 
алынатын трансферттер жоспары 4489608,8 мың теңге, республикалық 
бюджеттен алынатын трансферттер 274594242,4 мың теңгені құраған.

Республикалық бюджеттен алынатын трансферттердің 63,6 пайызы 
(174491013,0 мың теңге) субвенция болса, 9,5 пайызын (26101181,0 мың 
теңге) нысаналы даму трансферттері, 26,9 пайызын (74002048,4 мың теңге) 
ағымдағы нысаналы трансферттер құраған.

2019 жылмен салыстырғанда республикалық бюджеттен алынатын 
трансферттердің көлемі (субвенцияны есепке алмағанда) 1,1 есеге немесе 
7668547,0 мың теңгеге артып отыр. 

Тиісінше облысқа берілетін субвенция көлемі 2019 жылмен 
салыстырғанда 37325295,0 мың теңгеге артқан. 

Жалпы алғанда облыстық бюджет кірістер болжамының құрамындағы 
республикалық бюджеттен берілетін трансферттердің үлесі 92,5% құрады 
(2019 жылы бұл көрсеткіш 89,4%, 2018 жылы 87,1% құраған болатын). 
Облыстық бюджеттің құрамындағы өз кірістерінің үлесі 5,6% құрауы (2019 
жылы бұл көрсеткіш 9%, 2018 жылы - 11,3% құраған болатын), бұл облыс 
бюджетінің республикалық бюджетке деген тәуелділігінің динамикасын 
көрсетеді.

Қызылорда облысының қаржы басқармасы, аумақтық қазынашылық 
бөлімшесіне берілген электрондық үлгідегі түсімдер мен төлемдер бойынша 
қаржыландырудың жиынтық жоспарында азайтуға тиіс ағымдағы нысаналы 
трансферттер көлемі 298956,3 мың теңге механикалық қателік жіберу 
салдарынан азайтылмай керісінше 597912,6 мың теңге айырма қалыптасқан.

Бұл өз кезегінде кірістер көлемін негізсіз 597912,6 мың теңгеге ұлғаюына, 
бюджеттің тапшылығы мен бюджет қаражаттарының қолданылатын 
қалдықтары көлемінің осы сомаға азаюына әкеліп соқтырған.

 «2021 жылғы 1 қаңтарға арналған облыстық бюджеттің атқарылуы 
туралы есеп» аталған есептің «Трансферттердің түсімдері», оның ішінде 
«Ағымдағы нысаналы трансферттер» 5-бағандағы «Есепті қаржы жылына 
түзетілген бюджет» «74002048,4» деген жоспарлы сан қойылып, нақтысында 
ол жерде «73404135,8» қойылып трансферттер түсімі 100 пайыз құрауы тиіс 
болатын болса, аталған есеп бойынша трансферттер түсімі 99,8 пайызға 
орындалғаны көрсетілген.

Мемлекеттің қаржылық активтерін сатудан түскен түсімдер
Жоспарланбаған мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімі  

601102 «Коммуналдық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу үлестерін, 
бағалы қағаздарын сатудан түсетін түсімдер» коды бойынша  жалпы 54519,8 
мың теңге қаржы түскен. 2020 жылғы сенімгерлік басқаруына сатып алу 
құқығымен электронды аукцион арқылы облыстық коммуналдық меншігіне 
қарайтын «Сыр медиа» ЖШС сатылып, түскен қаржы шарт бойынша төленетін 
бастапқы жарна.

2.3. Облыстық бюджет шығыстарының атқарылуын бағалау
Есепті жылы Қызылорда облыстық бюджетінің шығыс бөлігінде 

атқарылуы, өткен жылдардағыдай, барлық шығыстар баптары бойынша 
жоспарлы көрсеткіштердің бірнеше мәрте өзгертілуі жағдайында жүзеге 
асырылды. 2020 жылдың қорытындысы бойынша облыстық бюджет 
шығыстарының жалпы сомасы 339477050,2 мың теңгені құрады, оның ішінде 
шығындар - 300713045,1 мың теңге, бюджеттік кредиттер - 31598204,5 
мың теңге, қаржылық активтерін сатып алу  сомасы - 2955715,0 мың теңге, 
қарыздарды өтеуге жұмсалған қаражаттар - 4210086,1 мың теңге (2-кесте).

2-кесте
2018-2020 жылдардағы Қызылорда облыстық бюджетінің 

шығыстарының атқарылуының динамикасы мен құрылымдық 
үлесі

2018 2019 2020 2018 2019 2020

млн. теңге үлесі, %

Шығыстар 225 214,9 272 818,3 339477,1 100 100 100

Шығындар 198 873,3 251 931,0 300713,1, 88,3 92,3 88,6

Бюджеттік 
кредиттер 12 068,7 14 125,2 31598,2 5,4 5,2 9,3

Қаржы активтерін 
сатып алу 5 205,5 3 764,9 2955,7 2,3 1,4 0,9

Қарыздарды өтеу 9 067,4 2 997,2 4210,1 4 1,1 1,2

2020 жылғы облыстық бюджет шығыстарының жоспары 267544584,0 
мың теңге көлемінде бекітілген. Жыл көлемінде жүргізілген нақтылаулар мен 
түзетулердің нәтижесінде шығыстар жоспары 342933122,7 мың теңгені құрап, 
бекітілген параметр ден 75388538,7 мың теңгеге артқан. Түзетілген жоспар 
339477050,7 мың теңгеге немесе 99,0%-ға орындалып, игерілмеген қаражат 
3456072,0 мың теңгені құраған, оның ішінде шығындардан – 2594980,5 мың 
теңге, бюджеттік кредиттерден – 861089,9 мың теңге, қаржы активтер сатып 
алу – 0,6 мың теңге, қарыздарды өтеуден – 1,0 мың теңге игерілмеген (3-кесте).

3-кесте
2020 жылғы облыстық бюджет шығыстарының атқарылуы

Бекітілген 
жоспар

Түзетілген 
жоспар

Кассалық 
атқарылуы

Игерілмеген 
қаражат Атқарылуы

мың теңге %

Шығыстар 267544584,0 342933122,7 339477050,7 3456072,0 99,0

Шығындар 253162114,0 303308025,6 300713045,1 2594980,5 99,1

Бюджеттік 
кредиттер 9759998,0 32459294,4 31598204,5 861089,9 100,0

Қаржы 
активтерін 
сатып алу

850294,0 2955715,6 2955715,0 0,6 100,0

Қарыздарды 
өтеу 3772178,0 4210087,1 4210086,1 1,0 100,0

Есепті кезеңде әлеуметтік мақсаттағы шығыстарға, оның ішінде білім 
беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру са-
лаларына 95 165 266,1 мың теңге қаражат жұмсалған, бұл облыстық бюджеттің 
жалпы шығыстар сомасының 27,7%-ын құрайды. Есепті жылы әлеуметтік 
мақсаттағы шығыстардың облыстық бюджеттің жалпы шығыс бөлігіндегі 
үлесі өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 3 пайызға көбейген (2018 
жылғы әлеуметтік мақсаттағы шығыстар –42 947 346,5 мың теңге, үлесі – 
19,1%, 2019 жылы 67 307 071,7 мың теңге, үлесі – 24,7 %).

2.3.1. Облыстық бюджет шығындарының атқарылуын талдау
2020 жылы облыстық бюджет шығындарының түзетілген көлемі 

303308025,6 мың теңге болып, 300713045,1 мың теңгеге немесе 99,1%-ға 
орындалған. Игерілмеген қаражат көлемі 2594980,5 мың теңгені құраған. 
Оның ішінде республикалық бюджет қаражаты есебінен 330739,6 мың теңге, 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2264240,4 мың теңге.

Облыстық бюджеттің шығындарын атқаруды 16 функционалдық топ 
бойынша 29 мемлекеттік органның 238 бюджеттік бағдарламаларымен 
атқарылды.

2020 жылы да бюджеттік жоспарлау кемшіліктері бюджеттің 
шығындарының атқарылуына әсер етті. Осылайша, облыстық бюджеттік 
бағдарлама әкімшілерімен қаржы жылы шеңберінде игерілмеген бюджет 
қаражатының көлемін 2018 жылғы 396 927,2 мың теңгеден 2019 жылы 
956 469,4 мың теңгеге, 2020 жылы 3456072 мың теңге болып, қарқындап 
өсу үрдісі орын алып отыр. Есепті жылы игерілмеген бюджет қаражатының 
жалпы сомасы негізінен мына басқармалар бойынша қалыптасқан:

- 2088979,4 мың теңге – Құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасы;

- 211926,9 мың теңге – Білім беру басқармасы;
- 46292,4 мың теңге – Атқарушы ішкі істер органы;
- 623273,7 мың теңге – Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылығы басқармасы;
- 176611,8 мың теңге – Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 

басқармасы;
- 47 557,6 мың теңге – Қаржы басқармасы;
- 236,8 мың теңге – Ішкі саясат басқармасы;
- 168630,8 мың теңге – Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 

бағдарламалар басқармасы;
- 3062,1 мың теңге – Облыс әкімінің аппараты;
- 16541,4 мың теңге – Денсаулық сақтау басқармасы;
- 5825,3 мың теңге – Дене шынықтыру және спорт басқармасы;
- 33669,9 мың теңге – Ауыл шаруашылығы басқармасы;
- 137,4 мың теңге – Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 

басқармасы;
- 241,1 мың теңге – Кәсіпкерлік және туризм басқармасы;
- 32153,9 мың теңге – облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы;
- 503,3 мың теңге – экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы;
- 224,7 мың теңге – облыстық цифрлық технологиялар басқармасы.

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер. 2020 жылы жалпы 
сипаттағы мемлекеттік қызметтерді бюджеттік қаржыландыру 2019 жыл-
мен салыстырғанда 1941192,8 мың теңгеге азайып, 3596736,0 мың теңгені 
құрады. Есепті кезеңде бөлінген қаражаттың 3592743,4 мың теңгесі немесе 
99,9%-ы игеріліп, 3992,6 мың теңге игерілмей қалды. Осы функционалдық 
топ бойынша бюджет шығындарының негізгі бөлігі еңбекақы төлеу, іс-сапар 
шығындары және басқа да қызметтер мен жұмыстарға жұмсалған.

Қорғаныс. Облыстық бюджеттің қорғаныс бойынша есепті жылдағы 
қаржыландыру көлемі 2218376,3 мың теңгені құрап, 2019 жылмен 
салыстырғанда 912132,2 мың теңгеге ұлғайды. Есепті кезеңде 2186222,4 мың 
теңгесі игерілген, орындалуы 98,6% құрады. Игерілмеген қаражат 32153,9 
мың теңге.

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару 
қызметі. Есепті жылы аталмыш функционалдық топ бойынша бюджеттік 
қаржыландыру 2019 жылмен салыстырғанда 1060297,0 мың теңгеге артып, 
8014797,5 мың теңгені құрады. Есепті кезеңде бөлінген қаражаттың 7913622,2 
мың теңгесі немесе 98,7%-ы игеріліп, 101175,5 мың теңге игерілмей қалды.

Білім беру функционалдық тобы бойынша. 2020 жылы білім 
беруфункционалдық тобына 59796272,3 мың теңге қаржы қаралып, 2019 жыл-
мен салыстырғанда 30198503,1 мың теңгеге ұлғайды.  Есепті кезеңде бөлінген 
қаражаттың 58471274,1 мың теңгесі немесе 97,8%-ы игеріліп, 1324998,2 мың 
теңге игерілмей қалды. 

Денсаулық сақтау функционалдық тобы. Есепті жылы аталмыш 
функционалдық топ бойынша бюджеттік қаржыландыру 2019 жылмен 
салыстырғанда 5812058,5 мың теңгеге артып, 16818200,4 мың теңгені құрады. 
Есепті кезеңде бөлінген қаражаттың 16631752,3 мың теңгесі немесе 98,9%-ы 
игеріліп, 186448,1 мың теңге игерілмей қалды.

Әлеуметтік блоктың функционалдық тобы. 2020 жылы әлеуметтiк көмек 
және әлеуметтiк қамсыздандыру мақсаттарына 18550793,4 мың теңге қаражат 
бөлініп, 2019 жылмен салыстырғанда 8546574,3 мың теңгеге азайған. Бұл 
ретте, бөлінген қаражаттың 18382074,8 мың теңгесі немесе 99,1 % игеріліп, 
168718,6 мың теңге игерілмей қалды. 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық. Тұрғын үй-коммуналдық 
саласына бөлінген қаражаттың көлемі 22254648,2 мың теңгені құрап, өткен 
жылмен салыстырғанда 4640663,3 мың теңгеге азайды. Есепті кезеңде 
бөлінген қаражаттың 22061363,8 мың теңгесі немесе 99,1%-ы игеріліп, 
193284,4 мың теңге игерілмей қалды.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк. Облыстық 
бюджеттің осы функционалдық топ бойынша шығындарының жоспары 
10472242,6 мың теңгені құрап, 2019 жылмен салыстырғанда 1581477,3 мың 
теңгеге азайды. Бөлінген қаражаттың 10398122,2 мың теңгесі немесе 99,3%-ы 
игеріліп, 74120,4 мың теңгесі игерілмеген.

Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану. 2020 жылы 
отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану саласын бюджеттік 
қаржыландыру 2019 жылмен салыстырғанда 4884107,6 мың теңгеге артып, 
5416299,4 мың теңгені құрады. Есепті кезеңде бөлінген қаражаттың 5156283,6 
мың теңгесі немесе 95,2%-ы игеріліп, 260015,8 мың теңгесі игерілмей қалды.

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, 
жер қатынастары. Есепті жылы аталмыш функционалдық топ бойынша 
бюджеттік қаржыландыру 2019 жылмен салыстырғанда 1214150,6 мың 
теңгеге артып, 17481709,7 мың теңгені құрады. Есепті кезеңде бөлінген 
қаражаттың 17447887,1 мың теңгесі немесе 99,8%-ы игеріліп, 33822,6 мың 
теңге игерілмей қалды.

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі. Облыстық 
бюджеттің осы функционалдық топ бойынша шығындарының жоспары 
5928957,7 мың теңгені құрап, 2019 жылмен салыстырғанда 2734420,9 мың 
теңгеге артты. Бөлінген қаражаттың 5925756,3 мың теңгесі игеріліп, 3201,4 
мың теңгесі игерілмей қалды.

Көлiк және коммуникация. Көлік және коммуникация саласына 
бөлінген қаражаттың көлемі 17632471,9 мың теңгені құрап, өткен жылмен 
салыстырғанда 5828838,4 мың теңгеге артқан. Есепті кезеңде бөлінген 
қаражаттың 17526529,6 мың теңгесі игеріліп, 105942,3 мың теңгесі 
игерілмеген.

Облыстық бюджеттің басқа шығындарының жоспары 6725202,9 мың 
теңгені құрады және өткен жылмен салыстырғанда осы функционалдық топ 
бойынша шығындары 14122752,8 мың теңгеге азайды. Бұл ретте, бөлінген 
қаражаттың 6618144,7 мың теңгесі игеріліп, 107058,2 мың теңге игерілмей 
қалды. 

Борышқа қызмет көрсету. 2020 жылы облыс әкімдікпен борышқа 
қызмет көрсету мақсаттарына 53437,1 мың теңге жоспарланып, өткен жылмен 
салыстырғанда 28728,1 мың теңгеге көбейген. Есепті кезеңде 53388,7 мың 
теңгесі немесе 99,9%-ы игеріліп, 48,4 мың теңгесі игерілмеген.

Трансферттер. Облыстық бюджеттің 2020 жылғы осы функционалдық 
топ бойынша шығындары 108347880,2 мың теңгені құрап, 2019 жылмен 
салыстырғанда 38348161,8 мың теңгеге артқан. Оның ішінде: субвенциялар 
– 96639278,0 мың теңге, пайдаланылмаған трансферттерді қайтару – 
458380,7 мың теңге, нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы 
трансферттерді қайтару – 999,9 мың теңге, заңнаманы өзгертуге байланысты 
жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен 
ағымдағы нысаналы трансферттер – 7510049,0 мың теңге, заңнаманың 
өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге 
өтемақыға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 2701887,0 мың 
теңге, Облыстық бюджеттерге, республикалық маңызы бар қалалардың, 
астана бюджеттеріне әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
және әлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қатер 
төндiретiн табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған 
жағдайда, жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар іс-шаралар 
жүргізуге  берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер – 255000,0 мың теңге, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт 
есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел 
пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару – 782285,6 
мың теңге.

2.3.2  Бюджеттік кредиттердің пайдалануына талдау
Қызылорда облыстық мәслихаттың 2019 жылғы 12 желтоқсандағы 

«2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» № 374 шешімімен 
2020 жылға республикалық бюджеттен 8647360,0 мың теңгеге қарыз алу 
бекітіліп ол 8 652 777,0 мың теңгеге түзетіліп, 2020 жылы 5 бюджеттік кредит 
алынған. Оның ішінде: 

2 250 700,0 мың теңге – мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске 
асыру үшін;

3 103 376,0 мың теңге – нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті қолдауға;

278 500,0 мың теңге –  шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамытуға;
2 056 367,0 мың теңге –   кондоминимум объектілеріне жөндеуге;
963 834,0 мың теңге -жылу, сумен жабдықтау жүйелерін 

реконструкциялауға. 
Сонымен қатар 31 254 858,0 мың теңгеге мемлекеттік бағалы қағаздар 

шығарылған, оның ішінде:
26 670 000,0 мың теңге -  Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға 

арналған жол картасы шеңберінде өңірлерді дамытуға;
4 584 858,0 мың теңге - тұрғын үй құрылысын қаржыландыруға.    
2020 жылы республикалық бюджеттен алынған 32 кредиттік шарт және 

мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша қызмет көрсетілген. 

2017-2020 жылдардағы облыстық бюджеттің борышының өтелу 
және қызмет көрсету динамикасы

2017 ж. 2018 ж. 2019 ж. 2020 ж.
Қарыздарды өтеу 3846618,4 9067412,4 2997198,2 4 210 086,1

Борышқа қызмет көрсету 16421,2 17969,5 24671,8 53388,7

Қарыздарды өтеу мен борышқа қызмет көрсетуге арналған облыстық 
бюджет шығыстарының серпініне жүргізілген талдау соңғы 4 жылда 3,2 есеге 
өскенін байқауға болады. 

2020 жылы 4210086,1 мың теңгеге қарыздар өтелген. Оның ішінде: 
- республикалық бюджеттен алынған кредиттер бойынша 2 092750,1 мың 

теңге негізгі борыш өтелген;
- 2019 жылы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 

берілген кредиттен игеру мерзімінің аяқталуына байланысты 1488,0 мың теңге 
пайдаланылмаған кредит республикалық бюджетке қайтарылған.

- тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін 2018 жылы 2 жыл айналым 
мерзімімен шығарылған 2 115 848,0 мың теңге «Бағалы қағаздар орталық 
депозитарийі»  АҚ-ның шотына қайтарылған.

Борышқа қызмет көрсету бойынша 53388,7 мың теңге игерілген.  Оның 
ішінде: 

- республикалық бюджеттен алынған кредиттер бойынша сыйақысы 
8647,4 мың теңге;

- тұрғын үй құрылысын қаржыландыру үшін 2018 жылы 2 жыл айналым 
мерзімімен шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы 44 741,3 мың теңге.

Жалпы облыс бойынша 2010-2020 жылдар аралығында төмендегідей 
кредиттер берілген:

- тұрғын үй салуға және сатып алуға (9 жылға);
- мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін (15 жылға);
- Жұмыспен қамту 2020 жол картасы Бағдарламасы шеңберінде ауылда 

кәсіпкерлікті дамытуға (5 жылға);
- жылу, сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялауға (20 жылға);
- кондоминимум объектілеріне жөндеу жүргізуге (7 жылға);
- шағын қалаларда кәсіпкерлікті дамытуға (7 жылға);
- нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті қолдауға (7 

жылға).
«Жерді суландыру және дренаж жүйесін жетілдіру» жобасы бойынша 

суармалы жерлерді қалпына келтіруге жұмсалған займ қаражаты 382735 АҚШ 
доллары 2008 жылдан (23 жыл) бастап  қайтарылуда, жыл сайын борышты 
өтеу АҚШ валютасының сол мерзімдегі курсына сәйкес теңгемен өтелуде. 

Кредиттер Қызылорда қаласы және аудан бюджеттеріне, 
мамандандырылған ұйымдарға берілген. Барлық кредиттер бойынша 
мониторинг жасалып, ҚР Қаржы министрлігіне тоқсандық есептілік 
тапсырылған. 

Қарыз алушылардың бюджеттік кредит бойынша төлемдері бюджетке 
уақытылы қайтарылуда.

Дегенмен, түпкілікті қарыз алушылар тарапынан бюджеттік кредиттерді 
қайтарылуына жауаптылығына назар аударатын жағдайлар орын алуда. Атап 
айтқанда: 

«Жаңақорған ауданының 2016-2020 жылдарға арналған даму 
бағдарламасының іске асыруына, бюджеттен бөлінген қаржылардың 
пайдаланылуына, аудан бюджетіне түсетін түсімдердің толықтығы 
мен уақтылығына, жергілікті бюджетке қате (артық) төленген соманың 
қайтарылуына, есепке алудың дұрыстығына мемлекеттік аудит» іс-шарасы 
бойынша Жаңақорған аудандық ауыл шаруашылығы бөліміне 2018 жылы 
жүргізілген мемлекеттік аудит барысында Тұрғын үй алуға несие алған 
мамандармен жасалынған Займ келісімінің «несиені төлеу кестесіне сәйкес 
төлемдер жүргізілуі керек» деген талаптары сақталмай, 2017 жылдың  
1 қазандағы жағдайына Жаңақорған ауданы бойынша несие алған 
мамандардың қарызы 30 578,8 мың теңгенің, оның ішінде 2016 жылы алынған 
несиелер бойынша қарыз көлемі – 311,4 мың теңгені, ал 2017 жылдың 9 ай-
ында алынған несиелер бойынша қарыз көлемі – 60,7 мың теңгені құрағаны 
анықталған. Ал, осы қарыздың 2021 жылға өндірілмеген қалдығы 5938,3 мың 
теңге болып отыр. 

Қызылорда облысы бойынша алдыңғы жылдары алынған кредиттер 
бойынша төлемдері мен сыйақы сомалары уақытылы төленіп, қарыздар 
қалыптаспаған.

2.3.3. Қаржы активтерін сатып алуға жұмсалған шығындарды 
талдау

2020 жылы қаржы активтерін сатып алуға 2955715,6 мың теңге қаражат 
бағытталған, бұл 2019 жылмен салыстырғанда 809196,4 мың теңгеге  немесе 
21,5 пайызға кеміген. 

2020 жылы облыстық бюджет есебінен 4 бюджеттік бағдарлама 
әкімшісіне «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру 
немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламалары арқылы 2955715,6 мың теңге 
жоспарланып, бөлінген қаржы облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілер 
арқылы толығымен аударылып берілген. 

Аталған қаржылар мына бюджеттік бағдарлама әкімшілері арқылы 
жұмсалған:

1. Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы 
- 58433 мың теңге (ШЖҚ «Табиғат» МКК–на бульдозер техникасы мен 
ағаштарды тамырымен тасымалдайтын агрегатты сатып алуға);

2. Қаржы басқармасы - «Байқоңыр (Байконур) ӘКК» АҚ–на 1467425,6 
мың теңге (7 инвестициялық жобасын іске асыруға);

3. Энергетика және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы - 
941857 мың теңге («Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-на, «Қызылорда 
электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-на, шаруашылық жүргізу 
құқығындағы «Қызылорда газ тарату жүйесі» КМК-ның жарғылық капиталын 
қалыптастыруға).

4. Кәсіпкерлік және туризм басқармасы - 488000 мың теңге («Қызылорда» 
өңірлік инвестициялық орталығы» микроқаржылық ұйымы» ЖШС-на 10 жо-
баны қаржыландыруға);

Жоспарланған қаражат бюджеттік бағдарлама әкімшілерімен бюджет 
қаражатын алушы ұйымдарға уақытылы және толық көлемінде аударып 
берілгенмен, бюджет қаражатын түпкілікті алушылар тарапынан толық 
нәтижеге қол жеткізілмеу фактілері орын алып отыр. Атап айтқанда: 

«Табиғат» МКК 31248 мың теңгеге бульдозер сатып алған, ал 27185 
мың теңгеге сатып алуға жоспарлаған агрегат  техникалық талаптарға 
сәйкес келмеуіне байланысты кері қайтарылып, (сот процестері жүргізілген) 
бюджеттік бағдарлама бойынша жоспарланған тікелей және түпкі нәтиже 
көрсеткіштеріне 50% қол жеткізілген. 

«Байқоңыр (Байконур) ӘКК» АҚ-ға жарғылық капиталын ұлғайту үшін 
облыстың 7 инвестициялық жобасын іске асыруға берілсе, 2020 жылы тек 1 
жобасы жүзеге асырылған. Қол жеткізе алмаған  жобалар тізімі келесі:

1) «Қызылорда қаласындағы ет өңдеу кешені құрылысы» инвестициялық 

жобасын жүзеге асыруға 466827,0 мың теңге бөлінді. Құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын аяқтау 2021 жылдың 15 қазанында  көзделген. Қаржы 
экономикалық негіздемеге сәйкес жоспарланған құрылғылар кешені сатып 
алынғанымен, құрылғы толық жинақталып аяқталмаған. 

2) «Қызылорда облысы Арал ауданында кварц топырағын байыту 
бойынша кен-байыту комбинаты құрылысы» жобасын іске асыруға 262 467,9 
мың теңге бөлінді. Қаржы- экономикалық негіздемеге сәйкес 1 (бір) бірліктен 
құмға арналған кептіру кешені мен жүк көтергіш кран сатып алу, сонымен 
қатар құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу жоспарланған. Құрылыс-
монтаждау жұмыстарына қажетті құралдар сатып алынғанымен, құм кептіруге 
арналған жабдық сатып алынбаған; 

3) «Қызылорда облысы Шиелі ауданында шұжық цехын құру» жобасына 
32213,9 мың теңге бөлінді. Қаржы-экономикалық негіздемеге сәйкес 31 бас 
мүйізді  ірі қара мал, 1 бірліктен автокөлік және шұжық өнімдерін өндіруге 
арналған жабдықтар сатып алу көзделген. Автокөлік сатып алу бойынша 
алдын ала төлемдер жүргізілгенімен, жабдықтар мен мүйізді  ірі қара мал 
алынбаған. 

4) «Күрделі мұнай шикізатын қайта өңдеу бойынша сервистік компания 
құру жобасына» 515000 мың теңге бөлінген. Қаржы экономикалық негіздемеге 
сәйкес жабдықтар сатып алу көзделген. Жабдықтар толық жинақталып болған 
соң жеткізілмек. 

 5) «Қызылорда қаласында түйе және мүйізді ірі қара мал басын көбейту 
және ет консервілерін шығару инвестициялық жобасына» 119900 мың теңге 
бөлінді. Қызылорда қаласы көлемінде серіктестің табылмауынан жоба іске 
асырылмаған. 

 6) «Қызылорда қаласында нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер 
шығаратын кәсіпорынды кеңейту жобасына» 32330,2 мың теңгеге, қаржы-
экономикалық негіздемеге сәйкес нан-тоқаш және кондитерлік өнімдер 
пісіруге арналған 16 бірлік кешенді құрылғы мен 2 бірлік автокөлік сатып алу 
көзделген. Алайда, серіктестің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы хатымен жоба-
ны іске асырудан бас тартуы себепті жоба іске асырылмаған. 

«Алтын Қамба» агроөнеркәсіп комбинаты» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің «Құрама-модульді 10 магазин құрылысы» инвестициялық 
жобасы бойынша көрсеткіштерге қол жеткізілді. 

Дүкендер орналастырылатын 400 шаршы метр жер телімінде электр 
жұмыстарын жүргізу бойынша жұмыстарын атқару нәтижесінде ағымдағы 
2020 жылдың тікелей нәтиже көрсеткіштеріне қол жеткізілді. Дүкендер 
құрылысын жүргізу 2021 жылға жоспарланған.

«Қызылордажылуэлектрорталығы» МКК-на жергілікті бюджет 
қаражаттары есебінен бөлінген 599000 мың теңге №1 газотурбиналық 
қондырғысын күрделі жөндеу үшін және КТПН-10/04 кВ 51,63 шақырым әуе 
желісінің құрылысын жүргізуге;

«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» АҚ-ның 6 дана 
қосалқы трансформаторлық қондырғы, 680 дана СВ-105-3,5 мен 95,2 
темірбетонды бағаналар, 27  конструкция құралдарын (РЛНД-10 кВ-1 
бірлік, 478 траверстар, 2 колоннаның темір конструкциясы, ОТ-5-8 оттяжка, 
480 жаңғақтар мен шайбалары бар қысқыш, 75385 метр Ас-50 мм2 сымы) 
орнату үшін және Қазалы ауданы Кәукей елді мекенінде ВЛ-10 кВ электрмен 
жабдықтау желісін дамыту үшін 222579 мың теңге жарғылық капиталы 
ұлғайтылған. 

«Қызылорда газ тарату жүйесі» КМК-ның жарғылық капиталын 
қалыптастыруға 120278 мың теңге бағытталған. Бюджеттік бағдарламаның 
жоспарланған тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 75 % орындалды.

«Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе 
ұлғайту» бюджеттік бағдарламасына жергілікті бюджеттен бөлінген 
488000 мың теңге, толығымен игерілді. 2020 жылға бекітілген қаржылық-
экономикалық негіздемесіне сәйкес орташа несие көлемі 48,8 млн. 
теңгеден 10 жоба қаржыландыру жоспарланып, 14 шағын бизнес 
субъектілері қаржыландырылған. Көрсеткіштің өсімінің себебі, шағын 
және орта кәсіпкерлік субъектілерінің несие алуға ұсынылған жобаларының 
қаржыландыру көлемдері 1 млн. теңгеден  50 млн. теңгеге дейін құрады. 

2.3.4.  Дебиторлық және кредиторлық берешектерді талдау
2021 жылдың 01 қаңтарына бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан 

дебиторлық 5-ДБ-Б және кредиторлық 4-КБ-Б нысандары берешектер есептері 
бойынша дебиторлық берешек 1083629,3 мың теңгені, кредиторлық берешек  
164265,5 мың теңгені құраған.

Өткен 2019 жылмен салыстырғанда дебиторлық берешек 485114,4 мың 
теңгеге, кредиторлық берешек 125998,7 мың теңгеге көбейген. 

Дебиторлық берешек бойынша.
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бойынша дебиторлық берешек сомасы 1083629,3  мың теңгені құраған. Оның 
ішінде:

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 75334,2 мың теңге, Қызылорда облысының 
денсаулық сақтау басқармасы 666,8 мың теңге, Қызылорда облысының 
мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 6,1 мың теңге, Қызылорда 
облысының еңбек саласындағы бақылау басқармасы 52,1 мың теңге, 
Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы 3194,2 мың 
теңге, Қызылорда облысының жердiң пайдаланылуы мен қорғалуын бақылау 
басқармасы 5,5 мың теңге, Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм 
басқармасы 323844,7 мың теңге, Қызылорда облысының құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы 637064,2 мың теңге, Қызылорда облысының 
мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы 2,8 мың теңге, Қызылорда 
облысының білім басқармасы 9064,5 мың теңге, Қызылорда облысының 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
2384,1 мың теңге, Қызылорда облысының полиция департаменті 32010,1 мың 
теңге. Оның ішінде ерекшеліктер бойынша:

111- «Еңбекке ақы» 1601,7 мың теңге, 121 «Әлеуметтік салық» 2090,7 
мың теңге, 122 «Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк 
аударымдар» 96,0 мың теңге, 124 «Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыруға аударымдар» 149,3 мың теңге, 131 «Техникалық персоналдың 
еңбегіне ақы төлеу» 8,8 мың теңге, 135 «Техникалық персонал бойынша жұмыс 
берушілердің жарналары» 24,7 мың теңге, 136 «Техникалық персоналдың ел 
iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері» 41,3 мың теңге, 141 «Азық-
түлiк өнiмдерiн сатып алу» 73,1 мың теңге, 144 «Жанар-жағармай, отын сатып 
алу» 2384,1 мың теңге, 151 «Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу» 4027,7 
мың теңге, 152 «Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» 1306,6 мың теңге, 159 
«Өзге де қызметтер мен жұмыстар төлеу» 562,9 мың теңге, 161 «Ел iшiндегi 
iссапарлар мен қызметтiк сапарлар» 1319,2 мың теңге, 169 «Өзге де ағымдағы 
шығындар» 4284,8 мың теңге, 311 «Жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде 
шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар» 323844,7 мың 
теңге, 414 «Машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал 
құралдарын сатып алу» 30000,2 мың теңге, 431 «Жаңа объектілерді салу және 
қолдағы объектілерді реконструкциялау» 711813,5 мың теңге.

Дебиторлық қарыздың басым көпшілігін,яғни 58,8 пайызын «Қызылорда 
облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ, 
«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» 29,9 пайы-
зын және  «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасы» 6,9 пайызын құраса, қалған мекемелер 4,4 пайызын 
құраған.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 
желтоқсандағы «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету 
ережесін бекіту туралы» №540 бұйрығымен бекітілген ереженің 178-тармағы 
«Шығыстардың экономикалық сыныптамасының 151 «Коммуналдық 
қызметтерге ақы төлеу» ерекшелігі үшін аванстық (алдын ала) төлемге рұқсат 
етілмейді» деген талаптары сақталмай, 2021 жылдың  01 қаңтарына 4027,7 
мың теңгенің дебиторлық қарыздың құралуына жол берген. Оның ішінде:

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 
6,1 мың теңге, Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 2242,4 мың теңге, Қызылорда облысының білім басқармасы 
1530,3 мың теңге, Қызылорда облысының полиция департаменті 248,9 мың 
теңге.

Кредиторлық берешек бойынша.
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бойынша кредиторлық берешек сомасы 164265,5 мың теңгені құраған. Оның 
ішінде:

Қызылорда облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы 
7,6 мың теңге, Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт 
басқармасы 618,4 мың теңге, Қызылорда облысының құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы басқармасы 1268,6 мың теңге, Қызылорда облыстық 
жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы 
11,1 мың теңге, Білім басқармасы 85966,0 мың теңге, Қызылорда облысының 
мемлекеттік сатып алу басқармасы 585,5 мың теңге, Қызылорда облысының 
полиция департаменті 75689,7 мың теңге, Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық басқармасы 118,6 мың теңге. 

Кредиторлық берешектің басқармалар бойынша себептері мынадай 
болып отыр. 

Қызылорда облысының полиция департаменті 75689,7 мың теңге, оның 
55739,6 мың теңгесі растайтын құжаттардың кеш ұсынылуынан (14238,3 
мың теңге іссапар шығындарынан, 76,3 мың теңгеөзге де қызметтер мен 
жұмыстарға ақы төлеуден, 41425 мың теңге негізгі құралдарды сатып 
алудан) және 19950,1 мың теңге қаржыландыру жоспарында қаражаттардың 
жетпеуінен (3518,9 мың теңге азық-түлiк өнiмдерiн сатып алудан, 11775,7 мың 
теңге коммуналдық қызметтерінен, 4655,5 мың теңге байланыс қызметінен).

Қызылорда облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы байланыс қызметтеріне ақы төлеу бойынша 11,1 
мың теңге кредиторлық берешек қалыптасқан.

Қызылорда облысының білім басқармасы бойынша кредиторлық 
берешек 85966,0 мың теңге құрады: оның ішінде, «Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің шұғыл қажеттіліктерге арналған резерві есебінен ағымдағы іс-
шараларды өткізу» бағдарламасы бойынша («Казинтерсервис» ЖШС өнім 
жеткізіп берушінің ноутбук құрылғыларын келісім-шарт уақытынан кешіктіріп 
жеткізуінен 80656,9 мың теңге тұрақсыздық айыбы (айыппұл) негізінде 
пайда болған, іс экономикалық сотқа берілген; «Арнайы білім беретін оқу 
бағдарламалары бойынша жалпы білім беру» бағдарламасынан 3994,4 мың 
теңге (1866,8 мың теңге – табыс салығына, 1040,0  мың теңге – жалақы және 
жалақыдан ұсталатын басқа аударымдар, 704,2 мың теңге – медициналық 
сақтандыру аударымдары, 383,4 мың теңге-коммуналдық төлемдерге), 
«Мамандандырылған білім беру ұйымдарында дарынды балаларға жалпы 
білім беру» бағдарламасынан 407,1 мың теңге – коммуналдық төлемдерге; 
«Дамуында проблемалары бар балалар мен жасөспірімдердің оңалту және 
әлеуметтік бейімдеу» бағдарламасынан  328,5 мың теңге (33,3 мың теңге – 
табыс салығына, 75,4 мың теңге – зейнетақы жарналары мен медициналық 
сақтандыруға, 44,0 мың теңге – әлеуметтік салығына, 0,8 мың теңге – байланыс 
қызметтеріне, 175,0 мың теңге – өнім берушінің реквизиттері келісім-шартта 
қате жазылуынан төлем құжаты қайтып келген); «Жетім балаларды және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған, балаларды әлеуметтік қамсыздандыру» 
бағдарламасынан 89,2 мың теңге (82,3 мың теңге – зейнетақы қорына және 
медициналық сақтандыру аударымдар, 6,9 мың теңге – әлеуметтік салығына); 
«Әлеуметтік сауықтандыру» бағдарламасынан 489,9 мың теңге (33,4 мың 
теңге –  медициналық сақтандыруға, 456,5 мың теңге – әлеуметтік салығына) 
жоспар бойынша қаржы жетпеуіне байланысты пайда болған.

Қызылорда облысының энергетика және тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасы бойынша кеңсе тауарларын кеш жеткізу салдарынан 
118,6 мың теңге;

Қызылорда облысының дене шынықтыру және спорт басқармасы 
бойынша кредиторлық берешек көрсетілген салыстыру актілері бойынша 
618,4 мың теңгені құрады, оның ішінде техникалық персоналдың еңбегіне 
ақы төлеу – 0,5 мың теңге, әлеуметтік салық – 22,4 мың теңге, мемлекеттiк 
әлеуметтiк сақтандыру қоры – 1,1 мың теңге, техникалық персоналдың 
салықтары – 18,4 мың теңге, өзге де ағымдағы шығындар – 250,4 мың 
теңге, коммуналдық қызметтерден – 92,6 мың теңге, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруға – 233,0 мың теңге.

Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы  
бойынша барлығы 1268,6 мың теңгені құрады, оның 1156,1 мың теңгесі өткен 
жылдың берешегі – 796 мың теңге Жаңақорған ауданы Кейден ауылындағы 140 
орындық мектеп құрылысы және 360,1 мың теңгесі Қызылорда қаласы Талсуат 
кентіндегі 300 орындық жүйке аурулар үй-интернаты бойынша мемлекеттік 
қабылдау актісі тапсырылған соң төленетін 5 пайыз қаржы; ағымдағы жылдың 
берешегі 112,5 мың теңге, оның 33,1 мың теңгесі басқарманың техникалық 
персоналдың еңбекақы төлемдеріне, 79,4 мың теңге денсаулық нысандарын 
салу және реконструкциялау бойынша қаралған қаржының жетіспеуінен 
қалыптасқан берешек.

III БӨЛІМ. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРДЫҢ 
ІСКЕ АСЫРЫЛУЫН БАҒАЛАУ

3.1. 2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысын дамыту 
бағдарламасының іске асырылуын бағалау

Қызылорда облысының 2016-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы 
(бұдан әрі – Даму бағдарламасы) «2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда 
облысының даму бағдарламасын бекіту туралы» Қызылорда облыстық 
мәслихатының 2015 жылғы 10 желтоқсандағы №323 шешімімен бекітілген.

«2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму 
бағдарламасын бекіту туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2015 
жылғы 10 желтоқсандағы № 323 шешіміне өзгеріс енгізу туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2020 жылғы 28 қазандағы № 510 шешімімен даму 
бағдарламасына өзгерістер енгізіліп (түзетіліп), жаңа редакцияда жазылған.

Даму бағдарламасының құрылымы мен мазмұны, жалпы алғанда, 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 
790 қаулысымен бекітілген мемлекеттік жоспарлау жүйесінің (бұдан әрі - № 
790 мемлекеттік жоспарлау жүйесі) және «Қазақстан Республикасындағы 
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы 
№ 64 бұйрығының 1-тармағының 1) тармақшасымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының Стратегиялық даму жоспарын, Елді аумақтық-кеңістікте 
дамытудың болжамды схемасын, мемлекеттік бағдарламаларды, мемлекеттік 
органдардың стратегиялық жоспарларын және аумақтарды дамыту 
бағдарламаларын әзірлеу жөніндегі әдістеменің талаптарына сай келеді.

Есепті кезеңде даму бағдарламасы «Экономика», «Әлеуметтік сала» 
және «Инфрақұрылым» бағыттары бойынша іске асырылған.
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2016-2020 жылдарға арналған Қызылорда облысының даму 
бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына «2016-2020 
жылдарға арналған Қызылорда облысының даму бағдарламасын іске 
асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2016 жылғы 8 қаңтар дағы № 294 қаулысына өзгеріс енгізу ту-
ралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2020 жылғы 25 қарашадағы № 137 
қаулысымен өзгерістер енгізіліп, жаңа редакцияда жазылған.

Даму бағдарламасымен 2020 жылға 3 бағыт бойынша 11 мақсатқа 
қол жеткізудің шеңберінде 40 нысаналы индикатор айқындалған. Даму 
бағдарламасының іс-шаралар жоспарында есепті кезеңге жалпы сомасы  
165 969,0 млн. теңгені құрайтын 934 іс-шара көзделген, оның ішінде 
республикалық бюджет қаражаты есебінен 54 710,0 млн. теңге, жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен 79 144,2 млн. теңге, басқа көздердің қаражаты 
есебінен 14 420,7 млн. теңге, ішкі қарыздардың есебінен 17 693,7 млн. теңге, 
қаржыландыруды талап етпейтін 38 іс-шара көзделген.

Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары тұрған деңгейдегі 
құжаттарының нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштерінің 
даму бағдарламасында декомпозицияланбағаны анықталды. 

1. «Дуальды оқытумен қамтылған техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының білім алушылар үлесі» нысаналы индикаторы 2020 жылға 
13,4% деңгейінде жоспарланса, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 қаулысымен бекітілген Қазақстан 
Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында «Дуальды оқытумен 
қамтылған мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын техникалық және 
кәсіптік білім беру студенттерінің үлесі» нәтиже көрсеткіші Республика 
бойынша 18,0% деңгейінде жоспарланған.

2. «Нәрестелердің өлім-жітімі» нысаналы индикаторы бойынша тірі туған 
1 мың балаға шаққандағы жағдайлар санының есепті кезеңге жоспары 11,75 
бірлік болып белгіленсе, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 26 
желтоқсандағы №982 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында «Нәрестелер өлімінің деңгейі» нысаналы 
индикаторы бойынша 1000 тірі туғанға шаққандағы жағдайлар санының  
2020 жылға жоспары 10,1 бірлік деңгейінде (Республика бойынша) 
белгіленген.

3) «Жұмыссыздық деңгейі» нысаналы индикаторы бойынша есепті 
кезеңге жоспар 5,2% деңгейінде айқындалса, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген 
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасында 
«Жұмыссыздық деңгейі» нысаналы индикаторының Республика бойынша 
2020 жылға жоспары 4,8%-ды құраған.

Бұл орайда, «Түйінді ұлттық индикаторлардың стратегиялық картасын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2018 
жылғы 15 тамыздағы № 287 бұйрығымен бекітілген стратегиялық картаға 
сәйкес «Нәрестелердің өлімі» нысаналы индикаторы бойынша Қызылорда 
облысына 2020 жылға бекітілген жоспар 8,39 бірлік болса, «Жұмыссыздық 
деңгейі» нысаналы индикаторы бойынша өңірге 2020 жылға бекітілген 
жоспар 4,8%-ды құрағандығын атап өту қажет.

Осылайша, № 790 мемлекеттік жоспарлау жүйесінің 7-тармағындағы 
«Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторлары 
мен нәтижелер көрсеткіштері осы иерархияға сүйене отырып айқындалуы 
тиіс» – делінген талабы сақталмай, даму бағдарламасының жоғарыда аталған 
бірқатар нысаналы индикаторларының жоспарлы мәндері мемлекеттік 
жоспарлау жүйесінің жоғары деңгейде тұрған құжаттарында айқындалған 
нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштерінің жоспарлы 
мәндерімен сәйкестендірілмеген.

Есепті кезеңде даму бағдарламасына енгізілген түзетуге жүргізілген 
талдаумен бірқатар нысаналы индикаторлардың 2020 қаржы жылындағы 
жоспарлы мәндерінің негативті жаққа қарай өзгертілгендігі анықталды. 
Сондай-ақ, жыл қорытындысымен қол жеткізу мақсатында, нысаналы 
индикаторлардың жоспарлы мәндерін түзету жүргізу сәтіне нақты 
орындалған мәнге, яғни, негативті жаққа қарай өзгерту фактілері анықталды.

Атап айтқанда, «Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес 
түсімдердің өсу қарқыны» нысаналы индикаторының жоспарлы мәні түзету 
жүргізілгенге дейін 103,3%-ды құраса, Қызылорда облыстық мәслихатының 
2020 жылғы 28 қазандағы №510 шешімімен жүргізілген түзетумен 90,0% 
болып өзгертілген. Бұл ретте, 2020 жылғы 1 қазанға арналған облыстың 
бюджетінің атқарылуы туралы есепке сәйкес салықтық және салықтық емес 
түсімдердің жалпы көлемі 40 522,3 млн. теңгені құрап, 2019 жылдың сәйкес 
кезеңіне 91,6%-ды құрағандығын атап өту қажет (2019 жылғы 1 қазанға 
44 240,7 млн. теңге).

«Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнiм» нысаналы 
индикаторының жоспарлы мәні түзету жүргізілгенге дейін 2150,1 мың 
теңгені құраса, есепті кезеңде жүргізілген түзетумен 2137,2 мың теңгені 
құраған.

Сол сияқты, «Жұмыс істеп тұрған авариялық және үш ауысымды 
мектептер саны» нысаналы индикаторының жоспарлы мәні түзету 
жүргізілгенге дейін 0 болса, жүргізілген түзетуден кейін 9 бірлікті құраған.

«Аналардың өлім-жітімі» нысаналы индикаторының жоспарлы мәні 
түзету жүргізілгенге дейін тірі туған 100 мың балаға шаққандағы жағдайлар 
саны 5 бірлікті құраса, жүргізілген түзетуден кейін 16,4 бірлікті құраған.

«Нәрестелердің өлім-жітімі» нысаналы индикаторының жоспарлы мәні 
түзету жүргізілгенге дейін тірі туған 1 мың балаға шаққандағы жағдайлар 
саны 8,39 бірлікті құраса, түзетуден кейін 11,75 бірлікті құраған.

Сол сияқты, «Жұмыссыздық деңгейі» нысаналы индикаторының 
жоспарлы мәні түзету жүргізілгенге дейін 4,8% деңгейінде белгіленген болса, 
жүргізілген түзетуден кейін 5,2% деңгейінде белгіленген.

Сондай-ақ, «Халықтың спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі» 
нысаналы индикаторының жоспарлы мәні түзету жүргізілгенге дейін 39,55% 
деңгейінде белгіленген болса, жүргізілген түзетуден кейін 37,55% деңгейінде 
белгіленген.

Даму бағдарламасын іске асыруға қатысатын 5 бірлесіп орындаушы 
мемлекеттік органдар тарапынан даму бағдарламасын іске асыру туралы 
ақпаратты жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға есепті жылдан кейінгі 
жылдың 15 ақпанына дейінгі мерзімде ұсынылмаған, бұл облысты 2020 
жылға арналған даму бағдарламасын іске асыру туралы жиынтық есепті 
дайындау мерзімдерінің бұзылуына әкелді.

Нәтижелілік және тиімділік қағидаттары сақталмай, 2020 жылдың 
қорытындысымен даму бағдарламасының 4 нысаналы индикаторла-
ры (мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын 
жобалардың жалпы санынан жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді талап 
етпейтін жобалар үлесі;өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының 
көлемі; аналардың өлім-жітімі; бір адамға шаққандағы тұрғын үймен 
қамтамасыз ету) бойынша көрсеткіштерге қол жеткізілмеген.

І. «Экономика» бағыты бойынша 4 мақсатқа қол жеткізудің шеңберінде 
14 нысаналы индикатор айқындалып, 1 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге 
қол жеткізілсе, 2 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол жеткізілмеген,  
11 нысаналы индикаторлар бойынша ресми статистикалық деректерді 
қалыптастыру мерзімі келмеген:

1-мақсат. Аймақ экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз ету.
- «Халықтың жан басына шаққандағы жалпы өңірлік өнiм» нысаналы 

индикаторының 2020 жылғы жоспарлы мәні 2137,2 мың теңгені құрады. 
Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың тамыз айында 
қалыптастырылады.

Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар 
агенттігі Ұлттық статистика бюросының Қызылорда облысы бойынша 
департаментінің мәліметтеріне (бұдан әрі – Ұлттық статистика бюросы) 
сәйкес 2020 жылдың 9 айының қорытындысымен облыс халқының жан басы-
на шаққандағы жалпы өңірлік өнiмі 1466,0 мың теңгені  құ рап, 2019 жылдың 
тиісті кезеңімен салыстырғанда 13,7%-ға азайған.

- «Ауыл шаруашылығында өткен жылға қарағанда еңбек өнімділігінің 
өсімі» нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 116,9%-ды 
құрады. Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың тамыз айында 
қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне сәйкес 2020 жылдың 9 
айының қорытындысымен ауыл шаруашылығында өткен жылдың сәйкес 
кезеңіне қарағанда еңбек өнімділігінің өсімі 98,8%-ды құрады.

- «Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу 
қарқыны» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәні 90,0%-ды 
құраса, нақты орындалуы 100,0%-ды құрап, көрсеткішке қол жеткізілген.

Есепті кезеңдегі облыстың бюджетіне түскен салықтық және салықтық 
емес түсімдердің жалпы сомасы 57 561,4 млн. теңгені құрап, 2019 жылғы 
салықтық және салықтық емес түсімдердің жалпы сомасына 100,0%-ды 
құрады (2019 жылы – 57 587,2 млн. теңге).

- «ЖӨӨ-дегі бақыланбайтын (көлеңкелі) экономика үлесі» нысаналы 
индикаторының есепті кезеңге жоспарлы мәні 16,22%-ды құрады. 
Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың тамыз айында 
қалыптастырылады.

- «Нақты ақшалай кірістер индексі» нысаналы индикаторының есепті 
жылға жоспарлы мәні 12,3%-ды құраған. 

№104 көрсеткіштердің базалық тізбесіне сәйкес аталған нысаналы ин-
дикатор бойынша жылдық есептілікті қалыптастыру мерзімі – есепті жылдан 
кейінгі жылдың қыркүйек айы.

Даму бағдарламасын іске асыру туралы есепте «Нақты ақшалай кірістер 
индексі» нысаналы индикаторының орнына «Халықтың орта есеппен жан 
басына шаққандағы нақты ақшалай кірісінің өсуі» нысаналы индикаторы 
көрсетіліп, Ұлттық статистика бюросының мәліметтеріне сәйкес 2020 
жылдың 9 айының қорытындысымен халықтың орта есеппен жан басына 
шаққандағы нақты ақшалай кірісінің 2016 жылғы деңгейден өсімі 18,8%-ды 
құрағандығы жазылған.

Басқармамен әзірленген даму бағдарламасын іске асыру туралы есепте 
даму бағдарламасында көзделген нысаналы индикатордың орнына басқа 
нысаналы индикатор көрсетілгендігі анықталып отыр.

Сондай-ақ, даму бағдарламасындағы «Нақты ақшалай кірістер индексі» 
нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 12,3% болып негізсіз 
жоспарланған. Мысалы ретінде даму бағдарламасында осы нысаналы 
индикатордың 2018-2019 жылдарға жоспарлы мәндері тиісінше 4,4 және 
7,4% болса, Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған 
статистикалық деректерге сәйкес Қызылорда облысы бойынша «Нақты 
ақшалай табыстар индексі» көрсеткішінің 2018-2019 жылдарғы нақты мәні 
тиісінше 100,5 және 109,4%-ды құраған.

Осыған орай, даму бағдарламасында «Нақты ақшалай кірістер индексі» 
нысаналы индикаторының жоспарлы мәндерінің орнына даму бағдарламасын 
іске асыру туралы есепте қате көзделген «Халықтың орта есеппен жан 
басына шаққандағы нақты ақшалай кірісінің өсуі» нысаналы индикаторының 
жоспарлы мәндері көрініс тапқандығы байқалады.

- «Тұтынушылық шығындарға қатысты азық-түлік тауарларына арналған 
үй шаруашылық шығыстарының құрылымы» нысаналы индикаторының 
2020 жылға жоспарлы мәні 48,4%-ды құраған. Ресми жылдық статистикалық 
деректер 2021 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылдың IV тоқсанында тұтынушылық шығындарға 
қатысты азық-түлік тауарларына арналған үй шаруашылық шығыстарының 
құрылымы 54,8%-ды құраған.

2-мақсат. Бәсекеге қабілетті өнімді өндіруді қамтамасыз ету үшін 
өңірдің өндірісін әртараптандыру және өңір экономикасының басым секто-
ры үшін инвестициялар тартуды ынталандыру.

- «Өңдеу өнеркәсібіндегі өнеркәсіп өндірісінің индексі» нысаналы 
индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 100,5%-ды құраған. 
Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың шілде айында 
қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылдың қаңтар-желтоқсанына өңдеу өнеркәсібіндегі 
өнеркәсіп өндірісінің индексі 94,3%-ды құрады.

Даму бағдарламасында осы нысаналы индикатордың орындалуын 
сипаттайтын қосымша 3 нысаналы индикаторлар айқындалып, олар бойынша 
2020 жылдың қорытындысымен жоспарлы мәндеріне қол жеткізілген:

«Жиһаз өнеркәсібі бойынша жергілікті қамту үлесі» нысаналы 
индикаторы бойынша жоспар 43,3% болса, нақты орындалуы 70,0%-ды 
құрады;

«Құрылыс индустриясы бойынша жергілікті қамту үлесі» нысаналы 
индикаторы бойынша жоспар – 49,8%, нақты – 55,0%;

«Жеңіл өнеркәсібі бойынша жергілікті қамту үлесі» нысаналы 
индикаторы бойынша жоспар – 44,6%, нақты – 57,0%.

Аталған нысаналы индикаторлар даму бағдарламасының мақсатына қол 
жеткізу дәрежесін сипаттамайды. Себебі бұл көрсеткіштердің мәні облыста 
жүзеге асырылған мемлекеттік сатып алулардың аясында осы экономика 
салалары бойынша сатып алынған тауарлардың жалпы көлеміндегі отандық 
өнімдердің үлесін айқындайды. Яғни, облыстағы мемлекеттік сатып 
алулармен қамтылған, жалпы Қазақстан Республикасының аумағында 
өндірілген өнімдердің үлесін сипаттайды.

Осылайша, бұл нысаналы индикаторлардың мәні өңірдегі өнеркәсіптік 
өндірістің даму деңгейін емес, жалпы республикадағы отандық 
өнеркәсіптің даму қарқынын анықтайтындықтан, даму бағдарламасының 
«Бәсекеге қабілетті өнімді өндіруді қамтамасыз ету үшін өңірдің өндірісін 
әртараптандыру және өңір экономикасының басым секторы үшін 
инвестициялар тартуды ынталандыру» мақсатына қол жеткізу дәрежесін 
анықтамайды.

- «Тауарлардың шикізаттық емес экспортының көлемі» нысаналы 
индикаторының  2020 жылға жоспарлы мәні 177,3 млн. АҚШ долларын 
құрады. Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың шілде айында 
қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларына тауарлардың 
шикізаттық емес экспортының көлемі 47,4 млн. АҚШ долларын құраған.

- «2016 жылға қарай негізгі капиталға инвестиция жұмсау» нысаналы 
индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 170%-ды құрады. Ресми жылдық 
статистикалық деректер 2021 жылдың шілде айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 

деректерге сәйкес 2020 жылдың қаңтар-желтоқсанында 2016 жылға негізгі 
капиталға инвестициялардың нақты көлем индексі 120,0%-ды құраған.

- «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шеңберінде іске асырылатын 
жобалардың жалпы санынан жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобалары бойынша мемлекеттік міндеттемелерді талап 
етпейтін жобалар үлесі» нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы 
мәні 4,0%-ды құраса, нақты орындалуы 0,0% болып, көрсеткіш нәтижесіне 
қол жеткізілмеген.

Даму бағдарламасын іске асыру туралы есепке сәйкес Жұмыспен 
қамтудың жол картасымен көзделген 38,9 млрд. теңге қаражаттың 26,6 
млрд. теңгесі қайтарымды болуына, сондай-ақ МЖӘ жобалары бойынша 
мемлекеттік міндеттемелердің жүктемесіне байланысты Қызылорда об-
лысында 2020 жылдың наурыз айынан бастап МЖӘ жобаларын іске асыру 
тоқтатылған.

3-мақсат. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және АӨК 
экспорттық әлеуетін жүзеге асыру.

- «Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (көрсетілетін қызметтердің) 
нақты көлемінің индексі» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы 
мәні 103,5%-ды құрады. Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 
жылдың маусым айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылдың қаңтар-желтоқсанындағы  ауыл 
шаруашылығы жалпы өнімінің нақты көлемінің индексі 102,0%-ды құраған.

- «Өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортының көлемі» 
нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 121,0%-ды құраса, 
нақты орындалуы 109,5%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілмеген.

Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы басқармасының жауапты 
қызметкері ұсынған деректерге сәйкес 2020 жылдың қорытындысымен 33,6 
млн. АҚШ долларының өңделген ауыл шаруашылығы өнімдері экспортта-
лып, өткен жылдың тиісті кезеңіне 109,5%-ды құрады.

4-мақсат. Кәсіпкерлік пен сауданың қарқынды дамуын қамтамасыз 
ету.

- «ЖӨӨ-дегі шағын және орта бизнес үлесі» нысаналы индикаторының 
2020 жылға жоспарлы мәні 15,1%-ды құрады. Ресми жылдық статистикалық 
деректер 2021 жылдың тамыз айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылғы қаңтар-қыркүйекте ЖӨӨ-дегі шағын және 
орта бизнес үлесі 15,8%-ды құраған.

- «Орта кәсіпкерліктің экономикадағы үлесі» нысаналы индикаторының 
есепті жылға жоспарлы мәні 6,3%-ды құрады. Ресми жылдық статистикалық 
деректер 2021 жылдың тамыз айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылғы қаңтар-қыркүйекте орта кәсіпкерліктің 
экономикадағы үлесі 4,2%-ды құраған.

ІІ. «Әлеуметтік сала» бағыты бойынша 5 мақсатқа қол жеткізудің 
шеңберінде 19 нысаналы индикатор айқындалып, 1 нысаналы индикатор 
бойынша көрсеткіш нәтижесі үш жылда бір қалыптастырылатындықтан, 
есепті жылға нақты орындалуы жоқ, 12 нысаналы индикатор бойынша 
нәтижеге қол жеткізілсе, 1 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге қол 
жеткізілмеген, 5 нысаналы индикаторлар бойынша ресми статистикалық 
деректерді қалыптастыру мерзімі келмеген:

1-мақсат. Қолжетімді және сапалы білім беруді қамтамасыз ету.
- «PISA тестісінің нәтижелері бойынша мектептегі білім берудің 

сапасын бағалау» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәндері 
келесідей болған:

математика бойынша орташа балл – 486;
оқу бойынша орташа балл – 437;
ғылым бойынша орташа балл – 464.
Даму бағдарламасын іске асыру туралы есепке сәйкес мектептегі 

білім берудің сапасын бағалау бойынша PISA тестісі үш жылда бір 
жүргізілетіндіктен, нысаналы индикатордың есепті жылға нақты орындалуын 
бағалау мүмкіндігі болған жоқ.

- «Дуальды оқытумен қамтылған техникалық және кәсіптік білім 
ұйымдарының білім алушылар үлесі» нысаналы индикаторының есепті 
жылға жоспарлы мәні 13,4%-ды құраса, нақты орындалуы 13,6%-ды құрап, 
көрсеткішке қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылдың қорытындысымен 
техникалық және кәсіптік білім ұйымдарында білім алушылардың жалпы 
саны 18346 болса, оның 2495-і дуальды оқытумен қамтылған.

- «Жұмыс істеп тұрған авариялық және үш ауысымды мектептер саны» 
нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәні 9 бірлікті құраған, оның 
ішінде апаттық мектептер саны 2 бірлік болса, үш ауысымды мектептер саны  
7 бірлікті құрады. Есепті жылдың қорытындысымен облыстағы жұмыс істеп 
тұрған авариялық және үш ауысымды мектептердің саны 9 бірлік болып, 
көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілді.

Ведомстволық деректерге сәйкес апаттық жағдайдағы 2 мектептің біреуі 
Жаңақорған ауданында (Жаңақорған кентіндегі №169 мектеп), біреуі Арал 
ауданында (Арал қаласындағы № 71 мектеп-интернат) орналасқан. Сондай-
ақ, Қызылорда қаласында 7 мектеп ( №2, №3, №101, №261, №264, №268, 
№280) үш ауысымды жағдайда жұмыс жасауда.

- «Балаларды (3-6 жас) мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен 
қамту» нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 100,0%-ды 
құраса, нақты орындалуы да 100,0%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол 
жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес облыстағы мектепке дейінгі тәрбиемен 
және оқытумен қамтамасыз етуге бағытталған 665 ұйымдарда 55065 бала 
тәрбиеленуде.

2-мақсат. Халыққа медициналық көмек көрсетудің сапасы мен қол 
жетімділігін арттыру.

- «Туу кезіндегі күтілетін өмір сүру ұзақтығы» нысаналы индикаторының 
2020 жылға жоспарлы мәні 72,9 жасты құрады. Ресми жылдық статистикалық 
деректер 2021 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2019 жылдың қорытындысымен облыста туу кезіндегі 
күтілетін өмір сүру ұзақтығы 72,79 жасты құрап отыр.

- «Аналардың өлім-жітімі»нысаналы индикаторы бойынша тірі туған 
100 мың балаға шаққандағы жағдайлар санының есепті жылға жоспарлы 
мәні 16,4 бірлікті құраса, нақты орындалуы 56,4 бірлікті құрап, көрсеткіш 
нәтижесіне қол жеткізілмеген.

Ведомстволық деректерге сәйкес облыста аналар өлімінің 12 жағдайы 
тіркелген. Қайтыс болған 12 ананың 58,3%-ы босанғаннан кейінгі кезеңде, 
41,7%-ы жүктілік кезеңінде орын алған.

- «Нәрестелердің өлім-жітімі» нысаналы индикаторы бойынша тірі 
туған 1 мың балаға шаққандағы жағдайлар санының есепті жылға жоспарлы 
мәні 11,75 бірлік дейгейінде қалыптасқан. Ресми жылдық статистикалық 
деректер 2021 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2019 жылдың қаңтар-желтоқсанына нәрестелер өлім-
жітімінің тірі туған 1 мың балаға шаққандағы жағдайларының саны 
10,33 бірлікті құрап отыр.

3-мақсат. Тұрақты және тиімді жұмыспен қамтамасыз ету, 
әлеуметтік қорғау жүйесін жетілдіру.

- «Жұмыссыздық деңгейі» нысаналы индикаторының 2020 жылға 
жоспарлы мәні 5,2%-ды құраса, нақты мәні 4,9%-ды құрап, көрсеткіш 
нәтижесіне қол жеткізілген.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған халықтың 
жұмыспен қамтылуына іріктемелі зерттеу деректеріне сәйкес 2020 жылдың 
қорытындысымен облыс бойынша жұмыссыздық деңгейі 4,9%-ды құрап 
отыр.

- «Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз 
жұмыспен қамтылғандар үлесі» нысаналы индикаторының есепті жылға 
жоспарлы мәні 12,0%-ды құрады. Ресми жылдық статистикалық деректер  
2021 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2019 жылдың қорытындысымен өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандардың жалпы санынан нәтижесіз жұмыспен қамтылғандар үлесі 
11,1%-ды құраған.

- «Халықтың неғұрлым аз қамтылған 40%-ның кіріс үлесі (халықтың 
жалпы кірісіндегі)» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәні 
28,1%-ды құрады. Ресми жылдық статистикалық деректер 2021 жылдың 
сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылғы қаңтар-қыркүйекте халықтың жалпы 
кірісіндегі халықтың неғұрлым аз қамтылған 40%-ның кіріс үлесі 26,3%-ды 
құрап отыр.

- «Атаулы әлеуметтік көмек (шартты ақшалай көмек) алушылардың 
ішіндегі жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылғандар үлесі» 
нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 20,7% болса, нақты 
орындалуы 23,6%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарына 58613 
шартты ақшалай көмек түріндегі атаулы әлеуметтік көмекті алушылардың 
3584-і жұмыспен қамтудың белсенді шараларына тартылса, 10266-ы жүгіну 
сәтіне жұмыспен қамтылғандар.

- «Халықты жұмыспен қамту орталықтарына жүгінгендердің ішінен 
жұмысқа орналасқан мүмкіндіктері шектеулі адамдардың үлесі» нысаналы 
индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәні 88,0% болса, нақты орындалуы 
88,5%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2021 жылдың 1 қаңтарына халықты 
жұмыспен қамту орталықтарына жүгінген 1036 мүмкіндігі шектеулі 
адамдардың 917-сі немесе 88,5%-ы жұмыспен қамтудың белсенді 
шараларына тартылған. 

- «Мүгедектерге қол жетімділік қамтамасыз етілген әлеуметтік және 
көлік инфрақұрылымы объектілерінің үлесі» нысаналы индикаторының 
есепті жылға жоспарлы мәні 100,0% болса, нақты орындалуы да 100,0%-ды 
құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес жүргізілген түгендеу (паспорттау) 
жұмыстары шеңберінде түгендеуден (паспорттаудан) 2326 объект өтті, оның 
ішінде бейімделуге жататын 1210 объект. Мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 
қолайлы орта жасау мақсатында 1210 нысан бейімделген.

4-мақсат. Шығармашылық дамуға және тарихи-мәдени 
құндылықтардың қолжетімді болуына жағдай жасау, бұқаралық спортты 
дамыту және салауатты өмір салтын шыңдау және аймақтағы тиімді 
бәсекеге қабілетті туризм индустриясын қалыптастыру.

- «1000 адамға шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) 
орташа саны» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәндері 
келесідей болған:

кітапханаларға – 90,7;
театрларға – 16,8;
концерттік ұйымдарға – 6,4;
мұражайларға – 43,1.
Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 

деректерге сәйкес 2020 жылдың 11 айының қорытындысымен 1000 адамға 
шаққандағы мәдениет ұйымдарына келушілердің (келу) орташа санының 
нақты мәні келесідей болған: кітапханаларға – 96,2; театрларға – 16,8; 
концерттік ұйымдарға – 6,4; мұражайларға – 43,1. Көрсеткіш нәтижелеріне 
қол жеткізілген.

- «Халықтың спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі» нысаналы 
индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 37,55% болса, нақты орындалуы 
да 37,55%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
шеңберінде спорт кешенін жалдау бойынша 7 жоба іске асырылған.

- «Өткен жылмен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары 
қызмет 

көрсеткен келушілер санының ұлғаюы» нысаналы индикаторының 
2020 жылға жоспарлы мәні 103,0% деңгейінде қалыптасқан. Ресми жылдық 
статистикалық деректер 2021 жылдың сәуір айында қалыптастырылады.

Ұлттық статистика бюросының веб-порталынан алынған статистикалық 
деректерге сәйкес 2020 жылдың қаңтар-қыркүйегіне өткен жылдың тиісті 
кезеңімен салыстырғанда өңірдегі орналастыру орындары қызмет көрсеткен 
келушілер санының ұлғаюы 58,9%-ды құраған.

5-мақсат. Аймақтағы қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қорғауды 
қамтамасыз ету, қылмысқа қарсы күрес.

- «10000 тұрғынға шаққандағы қылмыстың деңгейі»нысаналы 
индикаторының есепті жылға жоспарлы мәні 90,0% болса, нақты орындалуы 
46,0%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылы тіркелген қылмыстық 
құқық бұзушылықтардың саны 2019 жылмен салыстырғанда 36,6%-ға 
азайған (5823-тен 3692-ге дейін).

- «Көшелерде жасалған қылмыстардың үлесі» нысаналы индикаторының 
2020 жылға жоспарлы мәні 14,7% болса, нақты орындалуы 14,1%-ды құрап, 
көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес есепті жылы көшелерде жасалған 
қылмыстардың саны 33,2%-ға азайған (779-дан 520-ға дейін).

- «Төтенше жағдайларға қарсы іс-қимыл инфрақұрылымының 
қамтамасыз етілу деңгейі» нысаналы индикаторының есепті жылға жоспарлы 
мәні 96,8% болса, нақты орындалуы 99,5%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне 
қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес Сырдария өзенінің қорғаныс 
бөгеттерінде жалпы ұзындығы 75,5 км болатын ерекше қауіпті учаскелерінде 
жөндеу және қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген.

ІІІ. «Инфрақұрылым» бағыты бойынша 2 мақсатқа қол жеткізудің 
шеңберінде 7 нысаналы индикатор айқындалып, 6 нысаналы индикатор 
бойынша нәтижеге қол жеткізілсе, 1 нысаналы индикатор бойынша нәтижеге 
қол жеткізілмеген:

1-мақсат. Тұрғындары үшін тұрғын үйге қол жетімділікті арттыру 
және өмір-қолдау инфрақұрылымын дамыту.

- «Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету» нысаналы 
индикаторы бойынша есепті жылға жоспар 20,8 шаршы метр деңгейінде 
қалыптасса, 2020 жылы нақты орындалуы 20,6 шаршы метрді құрап, 
көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілмеген.

Ведомстволық деректерге сәйкес көрсеткішке қол жеткізілмеуі 
көппәтерлі және жеке тұрғын үйлердің құрылысы көлемінің азаюына 
байланысты. 2020 жылы іске қосылған тұрғын үйлердің жалпы ауданы 609,0 

мың шаршы метрді құрап, 2019 жылғы көрсеткіштен 20%-ға төмендеген.
- «Күрделі жөндеуді талап ететін кондоминиум объектілерінің үлесін 

төмендету» нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәні 48,1% бол-
са, нақты орындалуы 47,2%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылы 34 көпқабатты тұрғын 
үйлерді (Қызылорда қаласында – 32 үй, Шиелі ауданында – 1 үй, Жаңақорған 
ауданында – 1 үй) күрделі жөндеуге республикалық бюджеттен 2079,45 млн. 
теңге қаражат бөлініп, жөндеу жұмыстары толық аяқталған.

- «Орталықтандырылған сумен жабдықтау мен қамтамасыз етілу» 
нысаналы индикаторының 2020 жылға жоспарлы мәндері келесідей болған:

қалаларда – 100,0%;
ауылдық елді мекендерде – 90,5%.
Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылдың қорытындысымен 

облыста орталықтандырылған сумен жабдықтау және қамтамасыз етілудің 
нақты мәні келесідей болған: қалаларда – 100,0%; ауылдық елді мекендерде 
– 91,3%. Көрсеткіш нәтижелеріне қол жеткізілген.

- «Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық 
маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі» нысаналы индикаторының 
есепті жылға жоспарлы мәні 70,0% болса, нақты орындалуы да 70,0%-ды 
құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылдың қорытындысымен 
жақсы жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 
43%-ды (1042,276 км.) құраса, қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың 
үлесі 27%-ды (637,608 км.) құраған.

2-мақсат. Экологиялық ахуалды тұрақтандыру және жақсарту.
- «Тұрмыстық қатты қалдықтардың түзілуіне қатысты оларды қайта 

өңдеу және кәдеге жарату үлесі» нысаналы индикаторының есепті жылға 
жоспарлы мәні 18,0% болса, нақты орындалуы да 18,0%-ды құрап, көрсеткіш 
нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес жалпы, облыста қалдықтарды өңдеуді, 
тасымалдауды және жинауды іске асыратын 15-ке жуық өндіріс субъектілері 
жұмыс істейді. 2020 жылы 117,0 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтар 
пайда болса, оның 21,0 мың тоннасы өңделген.

- «Экологиялық талаптар мен санитариялық қағидаларға сәйкес келетін 
тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру объектілерінің үлесі (оларды 
орналастыру орындарының жалпы санынан)» нысаналы индикаторының  
2020 жылға жоспарлы мәні 4,82% болса, нақты орындалуы да 4,82%-ды 
құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес 2020 жылға облыста 145 қоқыс 
полигоны жұмыс істейді, оның ішінде 7 полигон экологиялық талаптарға 
сәйкес келеді.

- «Халықты сарқынды суды тазартумен қамту» нысаналы 
индикаторының жылға жоспарлы мәні 54,0% болса, нақты орындалуы 
54,8%-ды құрап, көрсеткіш нәтижесіне қол жеткізілген.

Ведомстволық деректерге сәйкес облыс бойынша тек Қызылорда және 
Байқоңыр қалаларында ғана сарқынды суларды тазарту қондырғылары бар. 
Сарқынды суларды тазартумен199,7 мың адам қамтылған.

3.2. Өңірде басқа да бағдарламалық құжаттардың іске асырылуы 
туралы ақпарат

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық 
дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

Бағдарламаның мақсаты Қазақстан Республикасының өңдеуші 
өнеркәсібінің ішкі және сыртқы нарықтардағы бәсекеге қабілеттілігі.

Облыста Индустрияландыру бағдарламасы аясында құны 554,4 млрд. 
теңгені құрайтын, іске қосылғанда 6,7 мың адамды жұмыспен қамтитын 26 
жоба жүзеге асырылуда:

«Өңірлік кәсіпкерлікті қолдау» картасында – құны 183,6 млрд.теңгені 
құрайтын, іске қосылғанда 4,2 мың адамды жұмыспен қамтитын – 23 жоба;

Республикалық картада – құны 370,6 млрд. теңгені құрайтын, іске 
қосылғанда 2,4 мың адамды жұмыспен қамтитын – 3 жоба.

2020 жылы жалпы құны 1,5 млрд. теңгені құрайтын, толық қуаттылыққа 
шыққанда 172 адамды жұмыспен қамтитын 3 жоба іске қосылды:

1) «Сервистік-дайындау орталығы» ЖШС-нің «Тауарлы балықты 
өсіру және терең өңдеу кешенін кеңейту цехының І кезеңі – балықты 
тереңінен өңдеу цехы. Жоба құны - 401,8 млн.теңге (1 кезең - 60 млн. теңге), 
қуаттылығы – күніне 4,8 мың кг балық филесы, 400 тонна кақталған және 
ысталған балық, жұмыс орны – 22 адам, жүзеге асырылу орны – Арал ауданы.

Бірінші кезең – балықты тереңінен өңдеу цехы 2020 жылдың қараша 
айында іске қосылды. Бүгінгі күні, 100 тоннадан аса балық өнімі Ресейге 
экспортталды.

2) «Қазақстан Аквакультура ЛТД» ЖШС-нің «Балықты тереңінен қайта 
өңдеу зауыты мен пластикалық қайық жасау цехын салу» жобасы. Жоба құны 
– 160 млн.теңге, қуаттылығы – жылына 4 мың тонна балық өңдеу, жұмыс 
орны –100 адам, жүзеге асырылу орны – Арал ауданы. Цех 2020 жылдың 
желтоқсан айында іске қосылды.

3) «Dana Quartz» ЖШС-нің «Арал ауданындағы кварц құмын байыту 
бойынша тау-кен байыту комбинатының бірінші желісі» жобасы. Жоба құны 
– 992,2 млн. теңге, жұмыс орны – 50 адам, қуаттылығы – сағатына 5 тонна 
(жылына 70 мың тонна), жүзеге асырылу орны – Арал ауданы.

Жобаны іске асыру мақсатында «Байқоңыр ӘКК» АҚ-мен «AralQuartz» 
ЖШС-ның бірлескен кәсіпорны құрылды («Dana Quartz» ЖШС-ның үлесі – 
74%, «Байқоңыр ӘКК» АҚ-ның үлесі – 26%). Жоба 2020 жылдың желтоқсан 
айында іске қосылды.

Жалпы, Индустрияландыру бағдарламасының I және II бесжылдығы 
аясында құны 149,7 млрд. теңгені құрайтын 26 жоба жүзеге асырылып, 1,7 
мың жұмыс орны құрылған. 

2020 жылы іске қосылған жобалармен 34,8 млрд.теңгенің өнімі 
өндірілген (2019 жылы – 31,8 млрд. теңге).

2020 жылы құны 11,2 млрд. теңгені құрайтын 473,8 мың тонна (тұз, 
балық, пропан-бутан, аммоний метаванадаты, мия тамырының сығындысы, 
цемент) өнім экспортталған (2019 жылы – 10,5 млрд. теңге, 416,7 мың тон-
на).

2020 жылы карта жобалары арқылы өндірілген өнім көлемі жалпы 
өңдеу өнеркәсібіндегі үлесі 23%-ды құрады (2019 жылы – 18,4%).

2020 жылы екі жоба жүзеге асырылмады. Олар, Жаңақорған ауданында 
- жоба бастамашысы жүзеге асырудан бас тартқан 1 жоба - «Казахстанская 
Евразийская Логистическая Сервисная Компания» ЖШС-нің «Ауыл 
шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу кешені» жобасы. Мемлекеттік қолдау 
шарасы ретінде берілген 9 га жер телімі игерілмегендіктен, мемлекет 
меншігіне қайтарылған.

Қызылорда қаласында - жобаны жүзеге асыру барысында ешқандай 
жұмыстар жүргізілмегендіктен өзектілігін жоғалтқан 1 жоба («Nik oil 
company» ЖШС-нің Мұнай өңдеу зауытының құрылысы жобасы). Жобаға 
мемлекеттік қолдау көрсетілмеген.

«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы.

2020-2024 жылдар кезеңінде іске асырылатын БЖК-2025 бағдарламасы 
өңірлік кәсіпкерліктің орнықты және теңгерімді өсуін, сондай-ақ бар 
жұмыс орындарын сақтауды және жаңа тұрақты жұмыс орындарын құруды 
қамтамасыз етеді.

БЖК-2025 бағдарламасын іске асырудың үш негізгі бағыты белгіленген:
1) шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерін қолдау;
2) кәсіпкерлердің индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін 

салалық қолдау;
3) кәсіпкерлікті қаржылай емес қолдау шараларын көрсету.
Сондай-ақ, БЖК-2025 бағдарламасында Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген 
Басым жобаларға кредит беру тетігінің шеңберінде мемлекеттік қолдау 
көрсету шарттары анықталған.

2020 жылы «Бизнестің жол картасы-2025» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында тұрақты бизнестерге қолдау көрсету үшін 2 056,0 млн. теңге бөлінді. 
Атап айтқанда:

несиенің пайыздық мөлшерлемесін судсидиялауға – 1 339,4 млн. теңге;
ішінара кепілдендіруге – 535,3 млн. теңге; 
қайтарымсыз гранттар беруге – 181,5 млн. теңге бөлінді.
2020 жылы бағдарлама аясында субсидиялау шарты жалпы құны 9,0 

млрд. теңгені құрайтын 239 жоба бойынша жасалынса, 4,8 млрд. теңгені 
құрайтын 658 жоба бойынша кепілдік берілді.

Сонымен қатар, «Бизнестің жол картасы-2025» мемлекеттік бағдар-
ламасы аясында 78 шағын және жас кәсіпкердің жаңа бизнес-идеяларын іске 
асыруға 181,5 млн. теңге қаражат бағытталды.

БЖК-2025 бағдарламасы аясында 2020 жылы 9 жобаны жүзеге асыру 
көзделген, оның 7 жобасы алдыңғы жылдардан өтпелі, 2 жоба 2020 жылы 
басталған. 

«Бизнестің жол картасы-2025» бағдарламасы бойынша Қармақшы 
ауданындағы жылына 1500 тонна құс етін өндіретін құс фабрикасын және 
Қазалы ауданындағы «РЗА» АҚ-ның мал шаруашылығы фермасын электрмен 
жабдықтаудың 2 жобасы жүзеге асырылды. Объект құрылысы аяқталмаған. 

2020 жылы пайдалануға қабылданған объектілері:
«Электрмен жабдықтау «Жылыжай кешенінің құрылысы» 2,157 га 

Қызылорда қаласындағы Испанияның технологиялық жабдықтары тікелей 
қадағалауымен құрылуы» жұмыс жобасы (құны 174801,4 мың теңге) 2018 
жылы басталып, 2020 жылы қалған 15804 мың теңгесі беріліп, толық 
игерілген. 

«Қызылорда қаласы Талсуат кентіндегі ет комбинатын сумен 
жабдықтау» жобасының жалпы құны 52733,3 мың теңге. Аталған нысанға 
2019 жылы 10000,0 мың теңге, 2020 жылы 34350,0 мың теңге бөлініп, толық 
игерілген. Мердігер «Асанас-Дар» ЖШС құрылыс-монтаж жұмыстарын 
жүргізіп, 2,3 шақырым ауыз су жүйелерін жүргізген. 

2019 қаржы жылында «Арал теңізі станциясынан «Арал Сода» ЖШС-гі 
сода зауытына кіреберіс теміржол тұйығын салу» жобасына республикалық 
бюджеттен нысаналы даму трансферті есебінен берілген 300000,0 мың теңгені 
игермеу және жеткілікті мөлшерде жергілікті бюджеттен қаржыландыру 
көлемін жүргізбеу себебінен 2020 жылы бекітілген бюджетпен осы жобаға 
республикалық бюджеттен берілген 1238129,0 мың теңге қаражатты Бюджет 
Кодексінің 46-бабының 6-тармағына сәйкес республикалық бюджетке 
қайтарылған.  Бұл өз кезегінде облыстық бюджеттің 1538129,0 мың теңге 
қаражат пайдасын жіберіп алуына әкелген. 

Сонымен қатар,  Құрылыс басқармасы арқылы құрылысы 2016 жылы 
басталған «Қызылорда станциясынан Қызылорда қаласының Титов кен-
тіндегі индустриялық аймаққа дейін темір жол тұйығының құрылысы» жо-
басы «сақалды» құрылысқа айналған. Жобалау сметалық құжаттамасына 
сәйкес 17 ай мерзімде салынуға тиіс құрылыс бүгінгі күнге дейін пайдалануға 
беріл меген. Соңғы 3 жылда құрылысты аяқтауға бөлінген 42720,8 мың теңге 
қаражат игерілмей келеді. Бұл өз кезегінде жобаның іске аспау қаупін арт-
тырады.   

Жоспарланған жобалардың іске асырылмай қалуы, белгіленген тікелей 
және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеуіне, алдағы уақытта обьектіні 
іске асыру мүмкіндігінің төмендеу тәуекелін арттырады және жобаларды іске 
асыру үшін жергілікті бюджетті қосымша шығындарға ұшыратады, немесе 
жобалардың мүлде іске аспауына әкеп соқтырады.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы.

2020 жылға «Еңбек» бағдарламасын жүзеге асыруға 12,8 млрд. теңге 
(25284 адам) қаралып, оның 12,7 млрд. теңгесі (99,4%) игерілген.

Бағдарламаға 37 744 адам енгізілсе, оның ішінде жұмыссыздар – 50,6% 
(19097 адам), өз бетінше жұмыспен қамтылғандар –21,0% (7917 адам), 
жұмыс іздеушілер –28,4% (10730 адам).

Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша бағдарламаға қатысушыларды 
техникалық және кәсіптік біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік оқытумен 
қамтамасыз ету: 

1) техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауға 1515 адам 
жолданды.  

2) жұмысшы кадрларды қысқа мерзімді оқытуға 1036 адам (103,6%) 
жұмыс берушілердің сұранысы және ваучер бойынша жолданды.

Екінші бағыт – жаппай кәсіпкерлікті дамыту:
1) «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне 2181 адам 

оқуды аяқтап, сертификатын алса, оның 1790-ы грант пен шағын несиеге ие 
болған.

2) Ауылдағы және қалалардағы кәсіпкерлік бастамаларды қолдау 
мақсатында 886 адам жалпы сомасы 3381,8 млн. теңгені құрайтын шағын 
несие алған. Нәтижесінде қосымша 809 жаңа жұмыс орындары құрылды. 

3) Жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға 5 011 адам жалпы сомасы 
2767,7 млн. теңгені құрайтын мемлекеттік грант алған.

Үшінші бағыт –халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу арқылы еңбек 
нарығын дамыту және еңбек ресурстарының ұтқырлығы.

Жұмыспен қамтудың белсенді шараларымен 31 670 адам қамтылған, 
оның ішінде:

Бос жұмыс орындарына – 14 734 адам жолданды;
Әлеуметтік жұмыс орындарына – 1 245 адам жолданып, олардың 1148-і 

жұмысын аяқтап, 760-ы тұрақты жұмыспен қамтылды.
Жастар тәжірибесіне – 4 497 адам жолданып, жұмысын аяқтаған 2836 

адамның 941-і тұрақты жұмысқа орналасты.
Қоғамдық жұмыстарға – 11 194 адам жолданып, 11 182-сі жұмысын 

аяқтаса, олардың 1 161-і жұмыспен қамтылды. 
Жыл басынан солтүстік өңірлерге 92 отбасы (құрамында 244 адам) қоныс 

аудару квотасына енді (Қостанай облысына 41 отбасы/92 адамы, Солтүстік 
Қазақстан облысына 20 отбасы/69 адам, Шығыс Қазақстан облысына  
23 отбасы/46 адам, Павлодар облысына 8 отбасы/37 адам).

Халықтың жұмыспен қамтылуын қамтамасыз ететін әлеуметтік, 
инженерлік-көлік инфрақұрылымын және тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылықты дамыту, елді мекендерді абаттандыру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің 2020 жылғы 27 наурыздағы № 55-ө 
«Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасын бекіту 
туралы» өкімімен (бұдан әрі- Жол картасы) бекітілген. 

Жол картасының негізгі мақсаттары:
1) жұмыспен қамту және жұмыссыздық деңгейінің өсуіне жол бермеу;
2) қосымша жұмыс орындарын құру және кірісті қамтамасыз ету;
3) елді мекендердің инфрақұрылымын дамыту үшін жағдай жасау.
Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін Қызылорда облыстық 

мәслихатының 2020 жылғы 31 наурыздағы № 418 «2020-2022 жылдарға 
арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 

2019 жылғы 12 желтоқсандағы №374 шешіміне өзгерістер мен толықтыру 
енгізу туралы» шешімімен облысқа республикалық бюджеттен нысаналы 
трансфертпен 9137000,0 мың теңге қаражат бөлінген және Қызылорда облысы 
әкімдігінің 2020 жылғы 9 сәуіріндегі №17 «Қызылорда облысы жергілікті 
атқарушы органының мемлекеттік бағалы қағаздар шығаруының шартта-
рын, көлемін және нысаналы мақсатын айқындау туралы» қаулысы негізінде 
Жол картасының төтенше жағдай қолданылатын кезеңде айқындалған іс-
шараларын қаржыландыру үшін 26670000,0 мың теңгенің бағалы қағаздарын 
шығару арқылы облыстың жергілікті атқарушы органымен қарыз алуы 
мақұлданған. 

Жол картасы бойынша жүзеге асып жатқан жобалардың ішінде 
ұзақ мерзімді активтерді құруға бағытталған жобалар үлесінің төмендігі 
байқалады, олардың үлесі облыста іске асырылып жатқан 274 жобаның 
ішінде 52 немесе 19,0 пайызын ғана құрайды, құны 11 790 707,0 мың 
теңге. Қалған жобалар негізінен білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет 
және спорт, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және инженерлік-көлік 
инфрақұрылымы объектілерін күрделі және ағымдағы жөндеу, сондай-ақ елді 
мекендерді абаттандыру болып табылады.

Жол картасымен салынған құрылыстар аяқталғанннан кейін құрылатын 
тұрақты жұмыс орындары негізінен әлеуметтік мәдени обьектілер бойынша 
құрылатын болғандықтан бұл өз кезегінде жергілікті бюджетке қосымша 
салмақ салады.

Жол картасы бойынша инфрақұрылымдық жобалардың негізгі бөлігі 
26670,0 млн.теңге «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ-ның еншілес ұйымының ЖАО-
ға берген облигациялық қарыздар есебінен атқарылған. Қарыз жылдық 
номиналдық сыйақы мөлшерлемесі 6,1 пайызбен 12 жылға дейін берілген. 
Жыл сайын облыстық бюджеттен сыйақыға (1626,9 млн.теңге) облыстық 
бюджеттің өз кірістерінің (11365,0 млн.теңге) 14,3 пайызы төленетін болады.

Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.

Облыстың агроөнеркәсіп кешенінің дамуы Қазақстан Республикасының 
агро өнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асырылуда.

Ауыл шаруашылығы өнеркәсібі кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру бағалауға жататын кезеңде 
Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуына оң әсерін тигізген. 
Бағдарламаны іске асырудан экономикалық көрсеткіштердің жақсаруымен 
қатар орасан әлеуметтік әсер де байқалып отыр. Мемлекеттік қолдаудың 
арқасында жыл сайын шаруа (фермерлік) қожалықтары санының көбейіп, 
Бағдарлама жүзеге асырыла бастағаннан бері бүгінгі таңда 60 пайызға артқаны 
ауылдық жерлерде кәсіпкерліктің дамуына, еңбекке жарамды жастағы тұрғын 
халықтың еңбекпен қамтылуына ықпалын жасап келеді.

Бағдарламаны іске асыру барысында Қызылорда өңірінде орын алуы 
ықтимал тәукелге Сырдария өзеніндегі жылдан-жылға күшейіп келе жатқан 
су тапшылығын жатқызуға болады. Су тапшылығы аймағымыздың негізгі 
аграрлық дақылы күріштің егу ауданының қысқаруына әкеліп, күріштің 
жалпы өнім көлемінің азаюына әкелуі ықтимал. Соның салдарынан 
республикамыздың қажеттілігі толығымен өтелмей, сырттан шет елдерден 
күрішті импорттауға мәжбүрлік туындайды, ол өз кезегінде ішкі нарықтағы 
күріш бағасының өсуіне теріс әсерін беруі мүмкін.  

2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 140,9 млрд. теңгенің 
ауыл шаруашылығы өнімдері өндіріліп, 2019 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда өсім 2,0%-ды құраған. 

2020 жылы облыс бойынша 184,2 мың гектар жерге егiс егіліп, оның 
ішінде дәндi дақылдар 99,9 мың га, майлы дақылдар 5,7 мың га, мал азықтық 
дақылдар 61,0 мың га, картоп, көкөнiс, бақша 17,6 мың га. Негізгі дақыл 
күрiштің көлемі 89,5 мың га болды. Ауыл шаруашылығы дақылдары 2019 
жылмен салыстырғанда 1,1 мың гектарға артық егілген. 

Сонымен қатар, облыста егісті әртараптандыру бағытында алғаш рет 
перспективалы дақылдар қант құмайы 70 гектарға, соя 240 гектарға, жүгері 
дақылы 1 667 гектарға дейін жеткізіліп, ылғал сақтағыш аквагельдерді 
пайдалану арқылы 80 гектар тәлімдік жерлерге күздік бидай дақылы егілді.

Егін жинау қорытындысымен 2020 жылы 551 273 тонна күріш өнімі  
алынды.

Облыс бойынша дәнді дақылдардан егілген күздік бидайдан 9,5 мың 
тонна, жаздық бидайдан 4,6 мың тонна, дәндік жүгеріден 2,2 мың тонна, тары-
дан 1,4 мың тонна, жаздық арпадан 270 тонна, сұлыдан 4,7 тонна өнім алынды 
және қант құмайынан 31 тонна өнім алынған. 

Сондай-ақ, картоптан 66 590 тонна, көкөністен 112 806 тонна, бақшадан 
193 485 тонна өнім жиналған.

Майлы дақылдар бойынша мақсарыдан 5579 тонна, күнбағыстан 162,2 
тонна, соядан 263 тонна жиналған. 

Ауыл шаруашылығы құрылымдары бойынша ескі жоңышқадан барлығы 
208,0 мың тонна, 17,4 мың тонна жаңа жоңышқа шөбі жиналған.

Малазықтық 1112 гектар сүрлемдік жүгеріден 5706 тонна сүрлем са-
лынып, орта өнім 51,3 центнерді құраса, 112 гектар мал жемдік асқабақ 
дақылынан 1680 тонна өнім алынып, орта өнімі 150,0 центнерді құраған.

Облыс бойынша Ұлттық статистика бюросыныңмәліметтеріне сәйкес 
2021 жылдың 1 қаңтарына 342,3 мың бас МІҚ, 698,6 мың бас қой мен ешкі, 1,7 
мың бас шошқа, 164,7 мың бас жылқы, 51,6 мың бас түйе және 123,5 мың бас 
құс тіркелген. Мал басын былтырғы жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
МІҚ – 3,0%-ға, қой мен ешкі – 12,5%-ға, жылқы – 11,0%-ға, түйе – 7,7%-ға 
көбейген.

2020 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 38,5 мың тонна ет (тірі 
салмақта), 89,9 мың тонна сүт және 7,6 млн. дана жұмыртқа өндіріліп, 2019 
жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда ет өндірісі 2,8%-ға, сүт өндірісі 
2,4%-ға артқан.

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы.

«Қызылорда облысының цифрлық технологиялар басқармасы» 
мемлекеттік мекемесі Қызылорда облысының цифрландыру, жобалық басқару 
және мемлекеттік қызмет көрсету салаларында басшылықты жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

Басқарманың миссиясы – орта мерзімді келешекте облыс экономикасының 
даму қарқынын жылдамдату және цифрлық технологияларды қолдану есебінен 
халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ, ұзақ мерзімді келешекте 
цифрлық экономиканы құруға мүмкіндік беретін облыс экономикасын 
дамытудың жаңа траекториясына көшуге жағдай жасау.

Өңірді цифрландыру «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 
(2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 ҚР ҮҚ) және Қазақстан Респуб-
ликасының «Ақылды» қалаларының Эталондық стандарты (Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі ми нистрі нің 2019 жылғы 10 
шілдедегі №152 бұйрығымен бекітілген) негізінде жүзеге асырылады. 2019 
жылдың қорытындысы бойынша «Ақылды» қалалардың компоненттерін енгізу 
бойынша жергілікті атқарушы органдардың ішкі рейтингінде Қызылорда об-
лысы 4 -ші орын, 2020 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша 
5-ші орын алды.

2020 жылы 7 бағыт («Білім беру», «Денсаулық сақтау», «Қауіпсіздік», 
«Көлік», «Қалалық басқару», «Экология», «Бизнесті дамыту және туризм») 14 
жобаны іске асыру бойынша жұмыстар жүргізілді. Оның ішінде:

- 3 жоба толығымен аяқталды (DICOM бейнелерін жіберу және мұра-
ғаттау үшін PACS жүйесін енгізу, медициналық куәландырудың электрондық 
жүйесін енгізу, ақпараттық туристік сайт-VisitOrda);

- 11 жоба 2021 жылға ауыспалы (Қауіпсіз мектеп, Медициналық 
анықтамаларды автоматтандыру (35-2/у, 079/у және санаторий-курорттық 
карта), Жол қозғалысы ережелерін тіркейтін автоматтандырылған құралдар 
жүйесі, Жол қозғалысы ережелерін тіркейтін автоматтандырылған құралдар 
жүйесі (Арқан), Электрондық қылмыстық іс (Е-УД), Әкімшілік құқық 
бұзушылықтардың бірыңғай тізілімі (ЕРАП), Датчиктер және өрттің 
алдын алуды басқару жүйесі, Қызылорда қаласының қоғамдық көліктеріне 
электрондық билеттеу жүйесін орнату, Аялдамалардағы ақпараттық табло, 
Қоқыс тасымалдаушы көліктерді диспетчерлеу, Өңірлік геоақпараттық жүйе, 
«Tazalyk» мобильді қосымшасы).

Білім беру саласында – 1 жоба.
«Қауіпсіз мектеп» жобасы бойынша облыстық бюджеттен 70 орта білім 

беру мекемелері үшін бейнебақылау камераларын орнатуға қаражат бөлінді, 
оның ішінде Қызылорда қаласының 14 мектебі (қаладағы мектептердің жалпы 
санының 24,1%-ын құрайды) және аудандардың 56 мектебі (аудандардағы 
мектептердің жалпы санының 23,8%-ын құрайды). Бейнебақылау каме-
раларының техникалық сипаттамасы ҚР Ішкі істер министрлігімен келісілді. 
Аудан мектептерінде камераларды орнату және Қызылорда облысы полиция 
департаментінің жедел басқару орталығымен ықпалдастыру бойынша барлық 
жұмыстар аяқталды. Қазіргі таңда қала мектептерінде ЖБО-мен ықпалдастыру 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Денсаулық сақтау саласында – 3 жоба.

«DICOM бейнелерін жіберу және мұрағаттау үшін PACS жүйесін енгізу» 
жобасы аясында барлық қажетті жабдықтар сатып алынып, орнатылды. 
DICOM бейнелерді тарату және мұрағаттау жүйелері DICOM серверлерде 
қашықтықтан арнайы мұрағаттарды құруды көздейді, онда өте көлемді мұрағат 
ұзақ уақыт «ыстық» түрінде өмір сүре алады және DICOM желісі бойынша 
қызықты ақпаратты іздеу және көру үшін жылдам әрі қол жетімді болады. 
PACS жүйесі Қызылорда облысының 13 медициналық ұйымында енгізілді. 
«Медициналық анықтамалардың 3 түрін (35-2/у,0 79/у және санаториялық-
курорттық карта) автоматтандыру және QR - код беру» (қаржыландыруды 
талап етпейді) жобасы бойынша кешенді медициналық ақпараттық жүйе 
(КМАЖ) арқылы медициналық анықтамаларды беру процесін енгізу күтіледі. 
Анықтаманың түпнұсқалығын «Даму-Мед» мобильді қосымшасы арқылы 
тексеруге болады. Бұл жоба денсаулық сақтау ұйымдарында сыбайлас 
жемқорлықтың алдын алуға мүмкіндік береді.

«Медициналық куәландырудың электрондық жүйесі» (психобелсенді 
заттарды пайдалану және мас болу фактісін анықтау үшін медициналық 
тексеру деректерін жинауды, сақтауды және өңдеуді автоматтандыруға 
арналған веб-платформалар) Қызылорда облысының 9 медициналық 
ұйымында енгізілді (қаржыландыруды талап етпейді). Жүйе «Даму-Мед» 
медициналық ақпараттық жүйесімен ықпалдастырылған, сертификаттау 
нәтижелері автоматты түрде пациент денсаулығының электрондық паспортына 
енгізіледі.

Қауіпсіздік саласында – 2 жоба.
«Жол қозғалысы ережелерін тіркейтін автоматтандырылған құралдар 

жүйесі» жобасы бойынша жұмыстар жүргізілді. Нәтижесінде автокөліктердің 
үлкен ағыны бар көшелерге 13 стационарлық «Арқан» жылдамдық өлшегіштері 
орнатылды. Бүгінгі таңда 272 бейнебақылау камералары Қызылорда облысының 
ІІД Жедел басқару орталығының бейнебақылау жүйесімен ықпалдастырылған. 
Сондай-ақ, жұмыс істеп тұрған ЖБО камералары паркін жаңарту жүргізілді. 
«Датчиктер және өрттің алдын алуды басқару жүйелері» пилоттық жобасы 
(қаржыландыру талап етілмейді) бойынша қаланың 52 әлеуметтік маңызы бар 
объектілеріндегі (мектептер, балабақшалар) датчиктер өрт туындаған кезде 
сигналды автоматты түрде беру үшін «112-бірыңғай кезекшілік-диспетчерлік  
қызметіне» қосылған.

Көлік саласында – 2 жоба.
Көлік саласында «Қызылорда қаласының қоғамдық көліктеріне 

электронды билеттеу жүйесін орнату» жобасын енгізу бойынша жұмыстар 
жүргізілуде. Жоба мемлекеттік-жекешелік әріптестік механизмі аясында 
«AlemPay» ЖШС-ның (Алматы қ.) жеке инвестициялары есебінен жүзеге 
асырылуда.

«Қызылорда Автобус Паркі» ЖШС-нің 103 автобусына стационарлық 
валидаторлар мен электрондық билеттеу жүйесінің терминалдары орнатылып, 
кондукторлар мен жүргізушілер терминалдарды пайдалану бойынша қысқа 
мерзімді оқытудан өткен. 

Облыс орталығында жолаушылар төлемді онлайн түрде жүргізеді, 
көлік карталарымен – 85 теңге (SMS, QR-код бойынша, «SMSBUS» мобильді 
қосымшасымен – 80 теңге (кэшбэктер және 10 теңгеге дейін жеңілдіктер 
қолданылады),  ал қолма-қол төлеммен – 90 теңге. Сатуға 70 мың көлік картасы 
берілген (автобус кондукторларынан, «Қызылорда Автобус Паркі» ЖШС-нан, 
«Арай Сити» СОО-нан, «Ақпейіл», «Океан Сити», «Қанат» супермаркеттері 
мен дүкендерінен және т.б. сатып алуға болады).

Сондай-ақ, 2019 жылы таблодағы ақпаратты уақтылы жаңарту үшін сатып 
алынған 26 ақпараттық таблоны «Автобус паркінің» орталық серверіне қосу 
бойынша жұмыстар жүргізілген. Жоба «Электрондық билеттеу» жобасы толық 
іске асырылғаннан кейін жүзеге асырылады. Жоба халықтың хабардарлығын 
40%-ға арттыруға мүмкіндік береді және жолаушының күту уақытын үнемдейді. 
Сонымен қатар, бүгінде «SMSBUS» мобильді қосымшасы жұмыс жасауда, 
онда электрондық билеттеу жүйесіне қосылған қаланың қоғамдық көлігінің 
қозғалысы, аялдамалары мен маршруттары туралы ақпарат алуға болады.

Экология саласында – 1 жоба.
«Қоқыс тасымалдаушы көліктерді диспетчерлеу». 104 көлік құралдарына 

GPS трекерлері және 136 бірлік техникаға жанар-жағармай деңгейін бақы-
лау үшін жабдықтар сатып алынды. Жабдықтарды орнату күтілуде. Қалалық 
басқару саласында – 2 жоба.

«Облыстың 77 мемлекеттік органына талшықты-оптикалық байланыс 
желісін жүргізу» жобасы мемлекеттік - жекеменшік әріптестік тетігі бойынша 
іске асырылып, 77 мемлекеттік орган талшықты-оптикалық байланыс желісіне 
қосылған.

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының 52-тармағын іске 
асыру мақсатында «Өңірлік геоақпараттық жүйе» жобасы іске асырылуда. 
Жүйенің негізгі мақсаты мемлекеттік органдарға, ұйымдарға, жеке және 
заңды тұлғаларға кеңістіктік деректермен байланысты жер қатынастары, 
сәулет және құрылыс саласында мемлекеттік қызметтер көрсету, кеңістіктік 
деректерді әзірлеушілер мен тұтынушылар арасындағы ақпараттық шектеулер 
мен кедергілерді жою болып табылады.

Жобаны 2 кезеңде жүзеге асырылады. 2020 жылы I кезеңде өңірдің 
бірыңғай картографиясы, бірыңғай талаптарға сәйкес геопортал платформасы 
әзірленді. IIкезеңде 2021 жылы мемлекеттік органдардың ақпараттық 
жүйелерімен ықпалдастыру жоспарланған.

Бизнес және туризм саласында – 1 жоба.
Бизнес және туризм саласында Қызылорда қаласының ІТ-парк 

бағдарламашыларымен «VisitOrda - ақпараттық туристік сайты» (http://
visitorda.kz) әзірленді (қаржыландыру талап етілмейді). Қызылорда 
облысының «VisitOrda» туристік ақпараттық сайты үш тілде жүргізіледі. Бұл 
жоба өңірдің туристік орындарын танымал етуге үлкен үлес қосуға мүмкіндік 
береді, оның ішінде біздің өңірге шетелдік және отандық туристерді тартудың 
тамаша тәсілі болып табылады.

9-бет 11-бет
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Құжат
«Қызылорда облысының мемлекеттік мекемелеріне талшықты-

оптикалық байланыс желілерін тарту» мемлекеттік-жекешелік әріптестік 
жобасын 2019-2020 жылдары жүзеге асырылған. 

Жобаның мақсаты – ұзындығы 69699 метр құрайтын талшықты-
оптикалық байланыс желілерін жүргізу және Қызылорда облысының 
77 мемлекеттік органын бірыңғай шлюз арқылы жоғары жылдамдықты, 
қорғалған интернетпен қамтамасыз ету;

«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» ҚР-ның 2008 жылғы 
4 желтоқсандағы № 95-IV Кодексінің 163-бабының 2-тармағына сәйкес 
Қызылорда облыстық мәслихатының кезектен тыс 27 сессиясының 2019 
жылғы 7 ақпандағы № 298 шешімімен міндеттемелер қабылданған.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік объектісі – мемлекеттік органдарға 
кең жолақты қол жетімділікті қамтамасыз етуге арналған деректерді 
беру желілерінен, жабдықтардан, жабдықтарды орналастыруға арналған 
құрылыстардан тұратын мүліктік кешен.

Жоба міндеттері:
- Қызылорда облысының Қызылорда қаласы мен аудандарында 

орналасқан мемлекеттік мекемелердің объектілері үшін деректерді беру 
желісіне қол жеткізу тораптарынан оптикалық байланыс желілерін өткізу;

- деректерді беру қызметтерін ұсыну үшін желінің техникалық сипатта-
маларын қамтамасыз ету;

- аймақтың әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуы үшін 
ақпараттық орта құру;

- ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның қолжетімділігін 
қамтамасыз ету;

- ұсынылатын заманауи қызметтердің сапасын арттыру, кеңейту.
МЖӘ жобасын іске асыру мерзімдері:
Жобаны іске асырудың жалпы мерзімі – 3 жыл;
Жобаның басталуы – 2019 жылдың наурыз айы;
Жобаның аяқталуы – 2022 жылдың ақпан айы.
Мемлекеттің тұтыну кепілдігінің жалпы сомасы 260 631,0 мың теңгені 

құрайды, оның ішінде қосылған құн салығы – 27 924,8 мың теңге:
- 2019 жылы – ҚҚС есебімен 77 914,0 мың теңге;
- 2020 жылы – ҚҚС есебімен 84331,0 мың теңге;
- 2021 жылы – ҚҚС есебімен 84 331,0 мың теңге;
- 2022 жылы – ҚҚС есебімен 14 055,0 мың теңге.
МЖӘ жобасының нәтижелері:
- Қызылорда облысының 77 мемлекеттік органдарына арналған 

оптикалық байланыс желілерін жүргізу;
- 77 мемлекеттік органды бірыңғай шлюз арқылы Интернетке қауіпсіз, 

жоғары жылдамдықты қол жетімділікпен қамтамасыз ету.
Талшықты-оптикалық байланыс желілері объектілерінің орналасуы:
– Қызылорда қаласында– 15 объект;
– Арал қаласында– 3 объект;
– Әйтеке би кентінде– 7 объект;
– Жосалы кентінде– 10 объект;
– Жалағаш кентінде– 12 объект;
– Тереңөзек кентінде– 7 объект;
– Шиелі кентінде– 12 объект;
– Жаңақорған кентінде– 11 объект.
МЖӘ жобасын іске асыру нәтижесінде келесілер салынды:
- Қызылорда қаласында: 52396 метр талшықты-оптикалық байланыс 

желісі;
- Арал қаласында: 2520 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

2400 метр 2 ұңғылы кабельдік арналарға арналған құрылғы;
- Әйтеке би кентінде: 7405 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

10520 метр 2 ұңғылы кабельдік канал жүйесі;
- Жосалы кентінде: 5857 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

2062 метр 2 ұңғылы кабельдік арналарға арналған құрылғы;
- Жалағаш кентінде: 9995 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

3570 метр 2 ұңғылы кабельдік каналдарға арналған құрылғы;
- Тереңөзек кентінде: 2720 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

1220 метр 2 ұңғылы кабельдік каналдарға арналған қондырғы;
- Шиелі кентінде: 9459 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 1691 

метр 2 ұңғылы кабельдік каналдарға арналған қондырғы;
- Жаңақорған кентінде: 6070 метр талшықты-оптикалық байланыс желісі, 

6070 метр 2 ұңғылы кабельдік канал құрылғысы.
77 мемлекеттік орган – ADSL технологиясын пайдалана отырып, 

Интернетке кірудің 112 нүктесін қолданатын «Қазақтелеком» АҚ-ның 
филиалының қолданыстағы клиенттері.

Мемлекеттік аудит барысында Шиелі ауданы, Шиелі кенті, И. Әбдікәрімов 
көшесі № 11 мекен-жайындағы ғимаратта орналасқан,  МЖӘ жобасымен 
қамтылған «Шиелі аудандық ветеринария бөлімі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі Шиелі ауданының әкімдігінің 2020 жылғы 30 наурыздағы №22-Қ 
қаулысымен таратылып, қызметін тоқтатқандығы анықталды. Сондай-ақ, ви-
зуалды бақылау кезінде аталған мекеме орналасқан жайлардың 2020 жылдың 
сәуір айынан бастап бос және пайдаланылмай тұрғандығы анықталды. Осы 
орайда:

Бюджет кодексінің 4-бабы 12-тармақшасындағы тиімділік қағидатының  
талаптары сақталмай, Жекеше әріптес тарапынан ұсынылған ай сайынғы 
көрсетілген қызметтердің сәйкестігі туралы актілеріне сәйкес 2020 жылдың 
сәуір-тамыз айларына (5 айға) 59,6 мың теңгеден барлығы 298,0 мың теңге 
бюджет қаражаты тиімсіз төленгендігі анықталған. 

Мемлекеттік әріптес тиісті ауданның әкімдігіне МЖӘ жобасының 
шеңберінде бюджет қаражаты Жекеше әріптеске ай сайын төленіп 
отырғандығын ескере отырып, аталған ғимараттағы бос жайға басқа 
мемлекеттік органды орналастыру жөніндегі ұсынысты енгізу немесе 
Шартта көзделген, дегенмен пайдаланылмай тұрған кең жолақты интернет 
нүктелерінің орнына МЖӘ жобасымен қамтылмаған, алайда талшықты-
оптикалық байланыс желісі арқылы кең жолақты интернетті өз қаражаты 
есебінен пайдаланып отырған мемлекеттік органдардағы интернет нүктелеріне 
ауыстыру бойынша шараларды қабылдауы тиіс.

Мысалы, Қармақшы ауданы, Жосалы кенті, Ораз ахун көшесі № 44 
мекен-жайындағы ғимаратта орналасқан «Қармақшы аудандық ветеринария 
бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қармақшы ауданының әкімдігінің 
2020 жылғы 21 ақпандағы № 75 қаулысымен таратылып, босаған жайға 
Қармақшы аудандық қаржы бөлімінің «Ауданның коммуналдық меншігіндегі 
ғимаратындағы бос жайға орналастыру туралы» 2020 жылғы 16 наурыздағы  
№ 14 бұйрығымен «Қармақшы ауданының мемлекеттік сатып алу бөлімі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі орналастырылған.

Сол сияқты, Қазалы, Жалағаш және Жаңақорған аудандарының 
ветеринария бөлімдерінің жайларына басқа мемлекеттік органдарды 
орналастыру арқылы немесе орнына басқа мемлекеттік органдардың интернет 
нүктелерін МЖӘ жобасымен қамту арқылы Шарттағы тізімде атауларын 
өзгерту бойынша тиісті шаралар қабылдау қажет.

Сондай-ақ, аудандардың құрылыс бөлімдері мен сәулет және қала 
құрылысы бөлімдерінің қосылып, қайта құрылуына байланысты Шарттағы 
тізімде атауларын өзгерту және олардың интернет нүктелерінің бөлінісін қайта 
қарау бойынша тиісті шаралар қабылдануы тиіс.

Сонымен қатар, Жекеше әріптеспен 2019 жылдың наурыз айына 
2019 жылғы 8 сәуірде ұсынылған көрсетілген қызметтердің сәйкестігі 
туралы актісінің негізінде, Мемлекеттік әріптеспен МЖӘ жобасы бойынша 
көрсетілетін қызметтер көлемін мемлекеттің тұтыну кепілдігінің шеңберінде 
Жекеше әріптеске наурыз айына тиісті төлем жүргізілгендігін ескере 
отырып, пайдаланушы болып табылатын 13 мемлекеттік органдар тарапынан  
2019 жылдың қаңтар-наурыз айларына барлығы 1 597,4 мың теңгеге, оның 
ішінде наурыз айына 532,5 мың теңгеге негізсіз мемлекеттік сатып алу шарты 
жасалып, төлем жүргізілгендігі анықталған. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасында халықтың цифрлық 
ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беретін компьютерлік дағдыларын 
арттыруға бағытталған «Халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі» нысаналы 
индикаторы қарастырылған. 

2020 жылы облыс бойынша халықтың цифрлық сауаттылық деңгейін 
81,5%-ға жеткізу үшін 15 000 адамды оқыту жоспарланған. 

Цифрлық сауаттылыққа оқыту 5 бағыт бойынша жүргізілген: «Базалық 
цифрлық дағдылар», «Электрондық үкімет және электрондық мемлекеттік 
қызметтер», «Ашық үкімет», «Электрондық сауда», «Ақпаратты қорғау 
дағдылары».

Халыққа арналған цифрлық сауаттылыққа оқыту курстары тұрақты және 
ақысыз негізде жүргізілуде.

2020 жылы пандемияға байланысты цифрлық дағдыларды оқыту  
ҚР ЦДИАӨМ – digitalkz.kz сайтында, телеграм каналдар мен әлеуметтік 
желілер (Facebook, instagram) арқылы жүргізілген. Жалпы, облыс 
тұрғындарының цифрлық сауаттылығын арттыру жұмыстарының нәтижесінде 
2020 жылы 15 345 адам немесе жоспардың 102,3%-ы оқудан өткен.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 31 желтоқсандағы 
№1054 қаулысымен бекітілген «Тұрғын үй-коммуналдық дамудың 2020-
2025 жылдарға арналған «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы

Бағдарламаның мақсаты - Тұрғын үйдің қолжетімділігі мен жайлылығын 
арттыру және тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту. 

Бағдарламаның халық үшін тұрғын үйдің қолжетімділігін арттыру 
жөніндегі мақсатына қол жеткізу үшін оны іске асыру 5 негізгі бағыт 
бойынша жүзеге асырылды, соның ішінде: 

1) Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үй салу;
2) Кредиттік тұрғын үй салу;
3) Жеке тұрғын үй құрылысын дамыту;
4) Жеке құрылыс салушыларды тұрғын үй салуға ынталандыру;
5) Квазимемлекеттік сектор субъектілерін тарта отырып, тұрғын үй салу.
Бағдарлама шеңберінде өңірлердің ресурстық әлеуетін, табиғи-

климаттық ерекшеліктерін және экономикалық мамандануын негізге ала 
отырып, ел аумағын дамытудың шоғырландырылған стратегиясын іске асыру 
үшін макроөңірлердің өңіраралық схемалары әзірленген. 

2018 жылы Қызылорда қалаларында 14,9 мың га түгенделді. 2019 жылы 
Қызылорда қалаларында 11,8 мың га жерасты және жерүсті коммуникацияла-
рын түгендеу жалғастырылды.

Бүгінгі күні облыстық, аудандық және базалық деңгейлер тек Қызылорда 
облысында ғана толық қалыптастырылған. 

Әлеуметтік және тұрғын үй объектілерінің құрылысына арналған 
бюджет шығыстарын жоспарлау кезінде Құрылыс жобалары банкінен үлгілік 
жобаларды және қайта қолданылатын жобаларды басымдықпен қолдану 
тетігі іске асырылады.

Құрылыс саласын үлгілік жобалармен қамтамасыз ету ЖСҚ әзірлеуге 
арналған бюджет шығыстарын орта есеппен 30 %-ға қысқартуға және 
жобалау мерзімдерін 9 айдан 6 айға дейін қысқартуға мүмкіндік береді.

Дегенмен, облыс бойынша типтік жобаларды әзірлеу, оларды қолдану 
әлі күнге орындалмай келеді. Мәселен Қызылорда қаласының Талсуат 
ауылдық округіне 150 орындық клуб құрылысына 7602,6 мың теңге бөлінсе, 
Қарауылтөбе ауылдық округіне 150 орындық клуб құрылысына да 7602,6 
мың теңге, «Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Майлыбас ауылдықокругі, 
Ақсуат ауылында 150 орынға арналған ауыл клубын салу» жобасын әзірлеуге 
7172 мың теңге, Жаңақорған ауданы Өзгент ауылындағы 150 орындық 
ауылдық клуб құрылысын жобалауға 3488,3 мың теңге, Қызылорда облысы, 
Арал ауданы Шижаға елді мекенінен салынатын 100 орындық ауылдық 
клубтың ЖСҚ әзірлеуге 7000 мың теңге, «Жанақорған ауданы Шалқия 
кентіндегі 150 орындық ауылдық клуб құрылысы» жобасының жоба-
сметалық құжатын әзірлеп, мемлекеттік сараптамадан өткізуге 9229,2 мың 
теңге  бөлінген. 

2020 жылы «Нұрлы жер» мемлекеттік бағдарламасы аясында 19,8 млрд. 
теңге бөлінген (республикалық бюджеттен – 8,1 млрд. теңге, облыстық бюд-
жеттен - 5,5 млрд теңге, облигациялар шығару есебінен – 6,2 млрд. теңге). 

Нәтижесінде 1988 пәтерлі 100 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, оның 
408 пәтерлі 39 тұрғын үйлері пайдалануға берілген. Оның ішінде: 

1) Сатып алу құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйлер бойынша 
815 пәтерлі 20 тұрғын үйдің құрылысы жүргізілді,оның ішінде Қызылорда 
қаласында 725 пәтерлі 15 тұрғын үй, Шиелі ауданында 90 пәтерлі 5 үй бар. 

Одан басқа, 2020-2021 жылдарға арналған Жұмыспен қамту 
бағдарламасы аясында Сырдария ауданының Тереңөзек кентінде 42 пәтерлі 
2 тұрғын үй пайдалануға берілді. 

Жыл ішінде барлығы 150 пәтерлі 5 жалға берілетін тұрғын үй 
пайдалануға берілді (Қызылорда қаласында – 90 пәтерлі 2 үй, Шиелі 
ауданында– 18 пәтерлі 1 үй, Сырдария ауданында – 42 пәтерлі 2 үй). 

2) Кредиттік тұрғын үй бойынша 755 пәтерлі 68 тұрғын үйдің құрылысы 
жүргізілді, оның ішінде Қызылорда қаласындағы СПМК-70 тұрғын 
ауданында – 640 пәтерлі 13 көп қабатты тұрғын үй, Арал, Қазалы, Жалағаш, 
Шиелі аудандарында – 115 пәтерлі 55 үй.

2020 жылы үш ауданда 90 пәтерлі 30 бір қабатты тұрғын үй пайдалануға 
берілген (Арал ауданында 40 пәтерлі 10 үй, Қазалы ауданында 40 пәтерлі 10 
үй, Жалағаш ауданында 10 пәтерлі 10 үй).

3) Жеке коммерциялық құрылыс салушылар есебінен 376 пәтерлі 10 
тұрғын үйдің құрылысы жүргізілген, 2020 жылдың соңында 168 пәтерлі 4 
тұрғын үй пайдалануға берілген. 

Одан бөлек, жергілікті бюджет қаражаты есебінен халықтың әлеуметтік 
осал топтары үшін Қызылорда қаласында 10 тұрғын үй және Жаңақорған 
ауданының Жаңақорған кентінде 18 пәтерлі үй сатып алынған.

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымның 25 жобасын іске 
асыруға 5,1 млрд.теңге бөлініп (республикалық бюджеттен – 2,7 млрд. 
теңге, облыстық бюджеттен – 2,4 млрд. теңге), 2020 жылы облыс бойынша  
191,8 шақырым инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым пайдалануға 
берілген.

Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетінің «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасының 
іске асырылу тиімділігіне жүргізілген мемлекеттік аудиттің қорытындылары 
бойынша аудиторлық қортындысына сәйкес Қызылорда облысы мемлекеттік 
бағалы қағаздар бойынша сыйақыларды өтеу жөніндегі міндеттемелерді 
уақтылы орындамау, сондай-ақ «Бәйтерек девелопмент» АҚ ақпараттық 
жүйесіне деректерді енгізу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның талаптарын 
сақтамау фактілеріне жүйелі түрде жол бергені;

Конкурстық рәсімдердің уақтылы өткізілмеуі, жобалау-сметалық 
құжаттарына түзету, жұмыс жүргізу кестесінен артта қалу жалпы Ақтөбе, 
БҚО, Қызылорда, Түркістан облыстарында игерудің болмауына әкеп 
соқтырғаны анықталған.

Бастапқы нарықта тұрғын үй сатып алу үшін бастапқы жарнасы 
бар ЖАО-да кезекте тұрғандарға ғана «5-10-20» бағдарламасы бойынша 
жеңілдікпен кредит беру азаматтардың көрсетілген санаты үшін жеткіліксіз 
тартымдылықты көрсетті.

Шын мәнінде, мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға кезекте 
тұрған адамдар тегін тұрғын үй алу мүмкіндігіне ие бола отырып, пәтерлерді 
несиеге сатып алу үшін бастапқы жарнаны енгізуге толық мүдделі емес.

Нәтижесінде, 210 000,0 млн. теңге сомасында көзделген қаражаттан ҚР 
Ұлттық Банкі «ҚТҚЖБ» АҚ-ға 90 000,0 млн. теңге бөлді, оның 10 123,1 млн. 
теңгесі немесе 2020 жылғы жоспардың 4,8%-і 1 077 қарыз беру жолымен 
игерілген.

Республикада өңірлер бөлісінде халыққа кредит беру үшін ҚТҚЖБ 
бөлген қаражаттың игерілуі туралы ақпарат (23.09.2020 ж. жағдай бойынша) 

Өңірдің атауы ҚТҚЖБ берген қарыздар 
саны, бірлік

Берілген қарыздар саны, 
млн. теңге

БАРЛЫҒЫ 1 077 10 123,102

Ақмола 118 1 120,084

Ақтөбе 55 389,355

Алматы 3 41,578

Атырау 245 2 553,747

ШҚО 18 141,949

Жамбыл 52 433,742

БҚО 108 785,570

Қарағанды 17 134,721

Қостанай 159 1 251,298

Қызылорда 3 27,023

Маңғыстау 7 71,598

Павлодар 120 998,644

СҚО 0 0

Түркістан 0 0

Шымкент қ. 17 176,548

Нұр-Сұлтан қ. 20 213,277

Алматы қ. 135 1 783,986

Қарыз беру бойынша ең төмен көрсеткіштер (3-7) Алматы, Қызылорда, 
Маңғыстау облыстарында байқалады, ал Түркістан және Солтүстік Қазақстан 
облыстарында мүлдем жоқ, бұл көрсетілген өңірлердің халықты жеңілдетілген 
кредиттеумен қамтамасыз етуге дайын еместігін көрсетеді.

IV БӨЛІМ.ЖЕКЕЛЕГЕН БАҒЫТТАР БОЙЫНША 
НӘТИЖЕЛЕРГЕ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ

4.1. Бюджеттік инвестициялық жобалардың іске асырылу тиімділігін 
бағалау  

«2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда 
облыстық мәслихатының 2019 жылғы 12 желтоқсандағы №374 шешімін 
іске асыру туралы» Қызылорда облысының әкімдігінің 2019 жылғы 23 
желтоқсандағы №129 қаулысының 4-қосымшасына сәйкес 2020 жылға 
бекітілген бюджетте облыстық даму бюджеттік бағдарламаларын іске 
асыруға 40 168 600,0 мың теңге қаражат бөлінген.

Есепті жылдың көлемінде жүргізілген нақтылаулар мен түзетулердің 
нәтижесінде облыстық даму бюджеттік бағдарламаларының жалпы со-
масы 67 356 333,7 мың теңгені құрап, бекітілген көрсеткішке қарағанда 
27 187 733,7 мың теңгеге артқан. Түзетілген облыстық даму бюджетінде 
республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы даму трансферттерінің жалпы 
сомасы 26 101 181,0 мың теңгені, республикалық бюджеттен берілген кредит-
тер 3 298 701,0 мың теңгені, облыстық бюджет қаражаты 37 956 451,7 мың 
теңгені (оның ішінде ішкі қарыздар есебінен 19 138 107,5 мың теңге) құраған.

2020 жылы мемлекеттік органдардың объектілерін дамытуға 669 208,7 
мың теңге бөлініп, толық игерілген. Аталған қаражатқа «Қызылода 
қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауында әкімшілік ғимаратының 
құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжаттамасы әзірленіп, мемлекеттік 
сараптамадан өткізілсе, Қазалы ауданы Әйтеке би кентінде әкімшілік 
ғимаратының және Қызылода қаласы Сырдария өзенінің сол жағалауында 
әкімшілік ғимаратының құрылысы жүргізіліп, 2 нысан да пайдалануға 
берілген. 

Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік объектілерін салуға 114 500,3 мың 
теңге бөлініп, толық игерілген. Аталған қаражатқа Қызылорда облысы 
Қармақшы және Шиелі аудандық ішкі істер бөлімдерінің әкімшілік 
ғимараттарына уақытша ұстау бөлмелері үшін жапсаржай орналастыру 
мақсатында реконструкциялау жұмыстары жүргізіліп, 2 нысан да 
пайдалануға берілген. Сондай-ақ, «Қызылорда қаласындағы қалалық ішкі 
істер басқармасының әкімшілік ғимаратын уақытша ұстау бөлмелері үшін 
жапсаржай орналастыру мақсатында реконструкциялау» және «Қызылорда 
облыстық ішкі істер департаментінің әскери және арнайы дайындығы 
бойынша оқу-жаттығу полигонының құрылысы» жобалары бойынша 
құрылыс-монтаждау жұмыстары жүргізілген. бұл 2 нысан да 2021 жылға 
өтпелі.

Білім беру объектілерін дамытуға 4 222 268,7 мың теңге бөлініп, оның 
2 512 589,5 мың теңгесі игерілді. Есепті кезеңнің соңына игерілмеген қаражат 
сомасы 1 179 775,2 мың теңгені құраған. Қаражаттың игерілмеуі «Жаңақорған 
ауданы Жаңақорған кентінде 600 орындық мектептің құрылысы» және 
«Қармақшы ауданы жаз-қыс мезгілдерінде балалар демалысы үшін 150 орын 
лагерь құрылысы» жобалары бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарының 
кешігуінен, сондай-ақ, «Қызылорда қаласының сол жағалауында 
физика-математикаға бейімделген 300 орындық жатақханасы бар 400 
орындық мектеп-интернатының құрылысы» жобасының жоба-сметалық 
құжаттамасының сараптама қорытындысының дайын болмауынан орын 
алған. 

Сонымен қатар, 4 нысан пайдалануға берілсе, 5 нысанның құрылысы 
2021 жылға өтпелі. Одан бөлек, 3 жобаның жоба-сметалық құжаттамаларын 
әзірлеу жұмыстары 2021 жылға өтпелі.

Денсаулық сақтау объектілерін дамытуға 10 581 745,7 мың теңге 
бөлініп, 10 411 838,7 мың теңгесі игерілген, 169 906,9 мың теңге «Қызылорда 
қаласында 200 төсектік орынға арналған тез салынатын модульдық жұқпалы 
аурулар ауруханасының құрылысы» жобасы бойынша құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының кешігуінен игерілмеген. 

Сонымен қатар, 2 нысан пайдалануға берілсе, 1 нысанның құрылысы 
2021 жылға өтпелі. Одан бөлек, 2 нысанның жоба-сметалық құжаттамасын 
әзірлеу 2021 жылға өтпелі.

Тұрғын үй құрылысын жүргізуге есепті кезеңде 14 608 139,8 мың теңге 
бөлініп, 19 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылған. Есепті кезеңнің 
соңына бөлінген қаражат толығымен игерілген.

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамытуға 5 224 806,3 
мың теңге бөлініп, 41 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылған. Есепті 
кезеңнің соңына бөлінген қаражат толығымен игерілген. 

Газбен қамту саласында жалпы құны 5 016 086,4 мың теңгені құрайтын  
21 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылған. 2020 жылдың 
қорытындысымен «Қармақшы ауданы Жосалы кентіне газ жеткізу құбырының 
және кварталішілік газ тарату желілерінің құрылысы» жобасы бойынша 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының кешігуіне байланысты 244 347,6 мың 
теңге игерілмеген. Сондай-ақ, 2020 жылдың қорытындысымен 5 нысанның 
құрылысы аяқталып, пайдалануға берілсе, 5 нысанның құрылысы 2021 
жылға өтпелі. Сонымен қатар, 11 жобаның құжаты әзірленген.

Жылумен қамту саласында құны 2 257 493,8 мың теңге құрайтын 
11 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылған. 2020 жылдың 
қорытындысымен 4 нысанның құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. 
Сондай-ақ, 1 жобаның құжаты әзірленді, 6 нысан құрылысы өтпелі.

Ауыз сумен қамту жүйелерін және кәріз желісін дамытуға 6 718 745,0 
мың теңге бөлініп, 15 инвестициялық жоба іске асырылған. 2020 жылдың 
қорытындысымен 15 жобаның 13-і пайдалануға берілсе, 1 жоба 2021 жылға 
өтпелі, 1 жоба бойынша жоба-сметалық құжаттары әзірленген.

Электроэнергия жүйелерін дамыту саласында құны 3 053 091,0 мың 
теңге құрайтын 3 бюджеттік инвестициялық жоба іске асырылды.2020 
жылдың қорытындысымен 3 жобаның 3-уі де пайдалануға берілді.

Мәдениет объектілерін дамытуға 900 868,0 мың теңге бөлініп, 7 250,6 мың 
теңгесі игерілмеген. Бөлінген қаражатқа 5 бюджеттік инвестициялық жоба 
іске асырылған, оның ішінде 4 жоба бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілсе,  
1 жоба бойынша жоба-сметалық құжаттамасы әзірленген. Игерілмеген 
қаражаттың 384,3 мың теңгесі «Қызылорда қаласы Белкөл елді мекенінде 150 
орындық клуб құрылысы» жобасының жоба-сметалық құжатын әзірлеуден, 
6 866,2 мың теңгесі «Шиелі аудандық тарихи- өлкетану ғимаратына қосымша 
құрылыс жұмыстары» жобасынан қалыптасқан.

Спорт объектілерін дамытуға 835 666,3 мың теңге бөлініп, 16 бюджеттік 
инвестициялық жоба іске асырылған, оның ішінде 6 жоба бойынша құрылыс 
жұмыстары жүргізілсе, 10 жоба бойынша жоба-сметалық құжаттамалары 
әзірленген. Жылдың соңында 52 491,2 мың теңге игерілмеген. Игерілмеген 
қаражат «Қызылорда қаласы Гидроузел көшесі №21 мекен-жайынан 
салынатын байдарка және каноэ есу базасы құрылысы» жобасынан 
қалыптасқан.

Ветеринария саласында мал қорымдарының (биотермиялық шұңқырлар) 
құрылысына 124 001,5 мың теңге бөлініп, 13 инвестициялық жоба іске 
асырылған. Жылдың қорытындысымен 9 нысанның құрылысы жүргізіліп, 
пайдалануға берілсе, 4 жоба бойынша жоба-сметалық құжаттары әзірленген.

Көлік инфрақұрылымын дамытуға 3 424 388,1 мың теңге қаражат бөлініп, 
жылдың соңында 102 941,5 мың теңге қаражат игерілмеген. Игерілмеген 
қаражаттың 100 000,0 мың теңгесі «Қызылорда қаласы Сырдария өзененінің 
сол жақ жағалауындағы басты көше жолының «Батыс Европа-Батыс Қытай» 
автотрассасымен жанасатын жерінде көлік айырығын салу» жобасынан 
құрылыс-монтаждау жұмыстарының кешігуінен қалыптасса, 2 941,5 мың 
теңгесі «Қызылорда қаласындағы Сырдария өзенінің сол жағалауындағы 
қозғалысы реттелетін жалпы қалалық маңызы бар магистралды көше 
жолдарын Мұратбаев көшесі бойындағы бұрыннан бар көпірден «Батыс 
Еуропа – Батыс Қытай» автотрассасына дейін жол құрылысы» жобасынан 
үнемделу есебінен қалыптасқан.

Қоршаған ортаны дамыту саласына 460 199,0 мың теңге бөлініп, «Арал 
қаласында тұрмыстық қатты полигон құрылысы» жобасына 110 199,0 мың 
теңге, «Су алудың алдын алу мақсатында Қызылорда қаласының маңындағы 
Сырдария өзенінің арнасын тазалау» жобасына 350 000,0 мың теңге 
бағытталып, қаражат толығымен игерілген. Аталған 2 жоба да пайдалануға 
берілген.

«Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және 
бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын 
талаптарды бекіту туралы»Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №195 бұйрығымен бекітілген 
қағидалардың 15-тармағының 8) тармақшасындағы «Бюджеттiк 
бағдарламаның нәтижелері:мемлекеттік органдардың стратегиялық 
жоспарларында не аумақтарды дамыту бағдарламаларында айқындалған 
нысаналы индикаторлармен өзара байланысады» – делінген талабы бұзылып, 
облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасының 288 009 
«Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне тұрғын 
үй жобалауға және салуға кредит беру», 288 014 «Аудандық (облыстық 
маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне коммуналдық тұрғын үй қорының 
тұрғын үйін салуға және (немесе) реконструкциялауға берілетін нысаналы 
даму трансферттері», 288 024 «Спорт объектілерін дамыту» бюджеттік 
бағдарламаларының, сондай-ақ облыстың жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасының 268 002 «Көлік инфрақұрылымын 
дамыту» бюджеттік бағдарламасының түпкілікті нәтижелері даму 
бағдарламасында айқындалған тиісті нысаналы индикаторлармен өзара 
байланыстырылмаған.

Атап айтқанда, 288 009 «Аудандардың (облыстық маңызы бар 
қалалардың) бюджеттеріне тұрғын үй жобалауға және салуға кредит беру» 
және 288 014 «Аудандық (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне 
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салуға және (немесе) 
реконструкциялауға берілетін нысаналы даму трансферттері» бюджеттік 
бағдарламаларының түпкілікті нәтижелері даму бағдарламасының 
«Бір адамға шаққандағы тұрғын үймен қамтамасыз ету» нысаналы 
индикаторымен, 288 024 «Спорт объектілерін дамыту» бюджеттік 
бағдарламасының түпкілікті нәтижесі даму бағдарламасының «Халықтың 
спорт инфрақұрылымымен қамтамасыз етілуі» нысаналы индикаторымен, 
268 002 «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бюджеттік бағдарламасының 
түпкілікті нәтижесі даму бағдарламасының «Жақсы және қанағаттанарлық 
жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының 
үлесі» нысаналы индикаторымен өзара байланыстырылмаған.

Бұл ретте, Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы 
басқармасының бюджеттік бағдарламалары 2020 жылғы 30 желтоқсандағы 
№193-НҚ бұйрықпен қайта бекітілсе, Қызылорда облысының жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары басқармасының бюджеттік бағдарламалары 
2020 жылғы 29 желтоқсандағы № 01-4/153 бұйрықпен қайта бекітіліп, 
жергілікті мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның келісімі 
алынған. 

«Нысаналы даму трансферттерін қарау және іріктеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 
25 ақпандағы №126 бұйрығымен бекітілген қағидалардың 7-тармағындағы 
«Іске асырылуына қаражат республикалық бюджеттен нысаналы даму 
трансферттері түрінде бөлінетін ЖБИ-ді қаржыландыру көлемі 3%-дан кем 
емес мөлшерде айқындалатын Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті бюджетін 
қоспағанда, ЖБИ-ді жергілікті бюджеттен қаржыландыру көлемі барлық 
салалар бойынша әрбір жаңа жергілікті инвестициялық жоба бойынша 
жоспарлы кезеңге кемінде 10% мөлшерінде айқындалады» – делінген талабы 
сақталмай, 2020 жылы іске асырылуына қаражат республикалық бюджеттен 
нысаналы даму трансферттері түрінде бөлінген 7 жергілікті инвестициялық 
жоба бойынша жергілікті бюджеттен қаржыландыру көлемі 10%-дан кем 
белгіленген.

Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері тарапынан бюджеттік 
инвестициялық жобалардың іске асырылуының жылдық мониторингі 
Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасына 2021 жылдың 1 сәуіріне 
дейінгі мерзімде ұсынылмаған.

2018 жылмен салыстырғанда 2020 жылдың даму бюджетінің өсу 
қарқыны 23,4 пайызды немесе 12808946,9 мың теңгені құрайды. Бұл 
өсімненішкі қарыздар есебінен шығарылған 19 138 107,5 мың теңгені 
шегеретін болсақ облыстың даму бюджетінің көлемінің 6329160,6 мың 
теңгеге азайғанын байқауға болады. 

Сонымен қатар, даму бюджеттік бағдарламасы бойынша бюджет 
қаражаты есебінен әзірленген жобалау-сметалық құжаттарының Қазақстан 
Республикасы Құрылыс заңдылықтарына сәйкес үш жылдың ішінде жүзеге 
асырылуына мән берілуі тиіс. 

2018-2020 жылдары облыс бойынша 2586947,7 мың теңгеге салалар 
бойынша 291 бюджеттік инвестициялық жобалардың жобалау-сметалық 
құжаттарын әзірлеуге қаражат бөлінген. Жобалардың сметалық құны 84 799 
683,1 мың теңгені құрайды (құрылысы 2021 жылы бастауға қаражат бөлінген 
жобаларды есепке алмағанда).

2019 жылы жобалары әзірлеуге қаражат бөлінген Қызылорда 
қаласында IV санаттағы жылына жоспар бойынша 5000-10000 донацияға 
арналған облыстық қан орталығының құрылысы», Қызылорда қаласындағы 
ауысымына 100 келушіге арналған емханасымен қоса 300 төсекке арналған 
онкологиялық аурухана, «Қызылорда қаласы Ғ.Мұратбаев көшесі №1 мекен 
жайындағы Ғ.Мұратбаев атындағы стадионның  футбол алаңын жылыту 
қазандығы құрылысы» жобаларына 2020 жылдың қорытындысымен 
сараптама қорытындысы алынбаған, жобалардың құны анықталмаған. 

2021 жылдың 1 қаңтарына тапсырылған шоғырландырылған баланс 
мәліметтері бойынша жыл соңында аяқталмаған құрылыс және күрделі 
салым көлемі 30 153 635,9 мың теңге болып, 2019 жылман салыстырғанда 
2052592,9 мың теңгеге артып отыр. 

Мемлекеттік –жекеменшік әріптестік жобалары бойынша жасалған 
шарт сомасы 12828594,0 мың теңге болса, 2019 жылы 3284720,0 мың теңге 
төленген.

Шарт бойынша міндеттемелерді орындау мерзімі 3-10 жыл екенін 
және облыстық бюджет қаражаты есебінен 2019 жылы 35 жоба әзірленгенін 
ескере отырып, қабылданған міндеттемелерді сапалы орындауға бюджеттің 
мүмкіндігін есепке алу қажет.   

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобалар тізбесіне сәйкес 2021 
жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 18911056,3 мың теңгеге әртүрлі 
кезеңдегі 62 жоба бар. Жасалған шарттар бойынша 62 жобаның ішінде білім 
беру саласының үлесіне мемлекеттік жеке-меншік әріптестің жобаларының 
14 жобасы келеді немесе жобалар санынан шаққанда 22,6 пайыз. Денсаулық 
сақтау саласында 26 жоба (42 %), әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және 
спорт – 17 жоба (27,4 %), инфрақұрылымдық, цифрландыру жобалары – 5 
(8 %).

Қаржы басқармасының деректері бойынша ағымдағы жылғы 1 қаңтардағы 
жағдай бойынша қазынашылық органдарында төлемдер кестесіне сәйкес 
жалпы сомасы 17388773,5 мың теңгеге мемлекеттік-жекеменшік әріптестіктің  
59 жобасы бойынша мемлекеттік міндеттемелер көлемі тіркелген. Төлемдер 
кестесіне сәйкес 7928373,8 мың теңге немесе жасалған шарттардың 41,9 
%төленген. Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларын жасасудың 
белсенділігі мемлекеттік міндеттемелердің өсуіне әкеп соғады, ал олар 
тартылатын инвестициялар көлеміне сәйкес келмейді.  

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік жобаларды жүзеге асыру 
тәжірибесі «Жобаларға сараптама жүргізу орталығы» ЖШС, «Қазақстандық 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік орталығы» АҚ-мен Мемлекеттік-
жекеменшік әріптестік бағдарламасын іске асыру кезінде конкурстық 
құжаттаманы және мемлекеттік-жеке меншік әріптестік шартының жобасын 
әзірлеу түрінде қосымша шығыстардың орын алатынын көрсетеді. Бұл 
мемлекеттік сатып алудың қалыптасқан процесіне қарағанда конкурс 
өткізудің және мемлекеттік-жекеменшік әріптестік шарттарын келісудің 
едәуір қымбаттығы мен күрделілігіне алып келеді. Дәстүрлі мемлекеттік сатып 
алуды өткізу кезінде конкурстық құжаттаманы және мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік шартының жобасын әзірлеу түріндегі қосымша шығыстарды 
жүргізу қажеттілігі болмайды. Егер мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
жобасы бойынша балабақшалар салу шығындарын және дәстүрлі мемлекеттік 
сатып алуды салыстыратын болсақ, онда мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
жобасы бойынша шығындар Мемлекеттік сатып алудан әлдеқайда жоғары 
екенін байқауға болады.

4.2.Бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің бюджет қаражатының 
пайдалану тиімділігін бағалау

2020 қаржы жылының бекітілген облыстық бюджетімен 30 бюджеттік 
бағдарламалар әкімшілеріне 253162114,0 мың теңге қаражат жоспарланған. 
Қаржы жылының ішінде жоспарланған қаражат 303308025,6 мың теңгеге 
дейін түзетілген. Түзетілген бюджет 99,1 пайызға атқарылып 2594980,5 мың 
теңге игерілмеген.

Басқармалар мен мемлекеттік мекемелер бойынша 2020 жылға
қаржының игерілуі 

(Мың теңге)
Бюджеттік бағдарлама 

әкімшісінің  атауы
Жылдық 
жоспар

Кассалық 
атқарылуы

Орын. 
пайызы 

Игерілмеген 
қаржы

Облыс мәслихатының аппараты 68844,9 68843,9 100,0 1,0
Қызылорда облысы әкімінің 
аппараты 1722702,5 1719640,3 99,8 3062,2
Қызылорда облысының экономика 
және бюджеттік жоспарлау 
басқармасы 207444,5 206941,2 99,8 503,3
Облыстық қаржы басқармасы 108661650,2 108614094,2 100,0 47556,0
Облыстың жер қатынастары 
басқармасы 49042 49041,6 100,0 0,4
Қызылорда облысының полиция 
департаменті 7900297,2 7854004,8 99,4 46292,4
Қызылорда облысының денсаулық 
сақтау басқармасы 7695704 7679162,5 99,8 16541,5
Облыстың табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы 2335051,9 2334914,4 100,0 137,5
Қызылорда облысының ауыл 
шаруашылығы басқармасы 13886563,4 13852893,5 99,8 33669,9
Қызылорда облыстық жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы 18283902,8 18115272 99,1 168630,8
Қызылорда облысының білім 
басқармасы 52101144,2 51889217,3 99,6 211926,9
Қызылорда облысының ішкі саясат 
басқармасы 1335335,1 1335098,4 100,0 236,7
Қызылорда облысының 
жолаушылар көлігі және 
автомобиль жолдары басқармасы 17670106,9 17564164,6 99,4 105942,3
Қызылорда облысының мәдениет, 
архивтер және құжаттама 
басқармасы 3318804,3 3318780,3 100,0 24
Қызылорда облысының энергетика 
және тұрғын-үй коммуналдық 
шаруашылық басқармасы 23321874,6 22867574,5 98,1 454300,1
Қызылорда облысының 
индустриялық-инновациялық даму 
басқармасы 85086 85085,5 100,0 0,5
Облыстың тексеру комиссиясы 247846 247769,7 100,0 76,3
Қызылорда облысының дене 
шынықтыру және спорт 
басқармасы 8122835,9 8117010,6 99,9 5825,3
Қызылорда облысының құрылыс, 
сәулет және қала құрылысы 
басқармасы 29336001,0 27868468,4 95,0 1467532,6
Қызылорда облысының кәсіпкерлік 
және туризм басқармасы 2223938,1 2223697 100,0 241,1
Қызылорда облысының еңбек 
саласындағы бақылау басқармасы 71311,5 71230 99,9 81,5
Облыстың төтенше жағдайлар 
басқармасы 82208 82208 100,0 0
Облыстың мемлекеттік сатып алу 
басқармасы 79659 79657,1 100,0 1,9
Облыстың ветеринария басқармасы 1383797,7 1383783,4 100,0 14,3
Қызылорда облысының 
мемлекеттік сәулет-құрылыс 
бақылауы басқармасы 82547,3 82546,7 100,0 0,6
Облыстың жердiң пайдаланылуы 
мен қорғалуын бақылау 
басқармасы 69203,7 69203,1 100,0 0,6
Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Байқоңыр» 
кешеніндегі арнаулы өкілінің 
қызметін қамтамасыз ету 
басқармасы 63108 63106,5 100,0 1,5
Қызылорда облысының цифрлық 
технологиялар басқармасы 690956 690731,3 100,0 224,7
Қызылорда облысының дін істері 
басқармасы 74890,6 74889,7 100,0 0,9
Облыстың жұмылдыру дайындығы 
басқармасы 2136168,3 2104014,6 98,5 32153,7
                                   Жиыны 303308025,6 300713045,1 99,1 2594980,5

Жоғарыдағы кестеде көрсетілгендей кейбір бюджеттік бағдарлама 
әкімшілері тарапынан игерілмеген қаржы ол үнемдеуден құралған және 
жобалар мен объектілер келесі жылға өтпелі болғандықтан құралса, басқа 
мекемелер бойынша қаржыны өз денгейінде түрлі себептер бойынша 
игермеулер орын алған, оның ішінде:

Қызылорда облысының білім басқармасы бойынша 0,4 пайыз 211926,9 
мың теңге, оның 49180,4 мың теңгесі үнемделген болса қалған 162 746,5 
мың теңге игерілмеген, яғни «Жас маман» жобасы бойынша колледждер 
үшін жабдықтар уақытылы жеткізбеуден 77224,3 мың теңге, ҚР Үкіметінің 
резервінен бөлінген қаражат бойынша 80657,2 мың теңгенің компьютерлер 
мен ноутбуктер уақытылы жеткізілмеген және 4865,0 мың теңге өңім 
берушінің тауар жеткізуден бас тартуынан орын алған.

Қызылорда облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасы бойынша 0,6 пайыз 105942,3 мың теңге, оның 100000,0 мың 
теңгесі «Қызылорда қаласы Сырдария өзенінің сол жақ жағалауындағы батыс 
көшесі жолының «Батыс Еуропа-Батыс Қытай» автотрассасымен жаңасатын 
жерінде көлік айырығы» жобасы бойынша техникалық қадағалаушының кеш 
анықталуынан игерілмеген және 5942,3 мың теңге үнемделген қаржы.

Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы 
бойынша 5,0 пайыз 1467532,6 мың теңге, оның ішінде 1104027,5 мың теңге 
Жаңақорған кентінде 600 орындық жаңа мектеп құрылысының ЖСҚ бойынша 
мемлекеттік сараптама қортындысы кеш шығуынан құрылыс жұмыстарының 
жоспарланған көлемінің орындалмауынан және 352559,8 мың теңге түрлі 
себептер (оның ішінде Қызылорда ОІІД-нің әскери оқу жаттығу полигоны 
құрылысы, байдарка және каноэ есу базасы құрылысы, 200 төсектік тез 
салынатын модульдік жұқпалы аурулар ауруханасы құрылысы, Қызылорда 
қаласы Н.Тасманов көшесіндегі медициналық базаны қайта жаңғырту, Шиелі 
ауданында тарихи-өлкетану ғимаратына қосымша құрылыс, Қармақшы 
ауданында балалар лагерінің құрылысы, Қызылорда қаласының Титов 
қыстағы индустриялық аймаққа дейін және Арал ауданы Арал сода темір 
жол тұйықтары жобасы) бойынша  игерілмесе, қалған 10945,3 мың теңге 
үнемделген қаржы.

Жалпы 2020 жылы бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша 
302541576,6 мың теңгеге міндеттемелер тіркелген яғни түзетілген бюджет 
қаржысынын 99,7 пайызын құраса, жыл аяғында төленбеген міндеттемелер 
1828531,4 мың теңгені немесе 0,6 па йызды құраған. Оның ішінде:

-«Қызылорда облысы әкімінің аппараты» ММ 001-015-159-«Өзге де 
қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 3024,0 мың теңге.

-«Облыстың жұмылдыру дайындығы басқармасы» ММ 001-015-159-
«Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 12,0 мың 
теңге және 014-015-153 «Көлiктiк қызмет көрсетулерге ақы төлеу» ерекшелігі 
21152,4 мың теңге.

-«Қызылорда облысының полиция департаменті» ММ 001-015-141- 
«Азық-түлiк өнiмдерiн сатып алу» бойынша 8,3 мың теңге, 149-«Өзге де 
қорларды сатып алу» 0,2 мың теңге, 159-«Өзге де қызметтер мен жұмыстарға 
ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 12,3 мың теңге, 006-015-414 «Машиналар, 
жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» 
46129,0 мың теңге.

-«Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы» 
ММ-сі 053-015-431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді 
реконструкциялау» 54882,4 мың теңге, 012-015-431-«Жаңа объектілерді салу 
және қолдағы объектілерді реконструкциялау» 1106178,4 мың теңге, 038-
005-412 «Үй-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын 
сатып алу» 148500,0 мың теңге, 431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы 
объектілерді реконструкциялау» 21406,9 мың теңге, 027-005-431-«Жаңа 
объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» 6866,2 
мың теңге, 015-431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді 
реконструкциялау» 384,3 мың теңге, 024-005-431-«Жаңа объектілерді салу 
және қолдағы объектілерді реконструкциялау» 52491,2 мың теңге, 001-015-
159-«Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 
3145,6 мың теңге, 051-015-431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы 
объектілерді реконструкциялау» 17529,4 мың теңге.

-«Облыстың дене шынықтыру және спорт басқармасы» 006-015-149-
«Өзге де қорларды сатып алу» 0,2 мың теңге.

-«Облыстың білім басқармасы» ММ-сі 109- 414 «Машиналар, жабдықтар, 
өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу» 80657,0 мың 
теңге.

-«Облыстың табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу 
басқармасы» ММ-сі 005-015-144-«Отын, жанар-жағармай материалдарын  
сатып алу» 0,8 мың теңге.

-«Облыстың денсаулық сақтау басқармасы» ММ-сі 001-015-152 
«Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» 7,2 мың теңге.

-«Облыстың Энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
басқармасы» ММ-сі бойынша 001-015-159-«Өзге де қызметтер мен 
жұмыстарға ақы төлеу» ерекшелігі бойынша 8121,2 мың теңге, 007-015-
431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау» 
13661,1 мың теңге, 071-015-431-«Жаңа объектілерді салу және қолдағы 

объектілерді реконструкциялау» 244347,6 мың теңге.
-«Облыстық цифрлық технологиялар басқармасы» ММ-сі 001-015-152 

«Байланыс қызметтерiне ақы төлеу» 13,7 мың теңге.
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV 

Бюджет кодексінің 34-бабы, 1-тармағының талаптары сақталмай, ағымдағы 
шығыстар жүргізуді қамтамасыз ететін бюджеттік бағдарлама арқылы күрделі 
сипаттағы шығыстарға кіретін негізгі құралдарын сатып алған.

 263-«Облыстың ішкі саясат басқармасы» 003-«Жастар саясаты сала-
сында іс-шараларды іске асыру» бюджеттік бағдарламасының 414 «Машина-
лар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып 
алу» ерекшелігі арқылы  2020 жылға 805,0 мың теңгеге күрделі сипаттағы 
шығындарың жоспарлап, нәтижесінде 790,9 мың теңгеге (шторлар, монитор 
және фотокамера )сатып алулар жасалып, төленуіне жол берілген.

4.3. Мемлекет активтерінің пайдалану тиімділігін бағалау
Қызылорда облысы әкімдігіне қарасты 95 коммуналдық мемлекеттік 

мекеме, 28 қазыналық кәсіпорын, 39 шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік кәсіпорын, 3 акционерлік қоғам және 3 жауапкершілігі 
шектеулі серіктестік, барлығы 168 мекеме бар. Бұл облыс бойынша барлық 
мекемелердің 14,5 пайызын құрайды. 

Жалпы облыс бойынша мемлекет қатысатын заңды тұлғалардың, 
қазыналық кәсіпорындардың саны 2017 жылғы 387 бірліктен 2020 жылы 
367 бірлікке немесе 94,8 пайызға (20 бірлік) дейін, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер 7 бірлікке қысқару серпіні байқалады. Дегенмен, шаруашылық 
жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындар саны 5 бірлікке артып, 2020 
жылы 43 бірлік болған. 

Квазимемлекеттік сектор субъектілерін жергілікті бюджеттен 
қаржыландыру практикасы жалғасуда. 

Облыс бюджетіне жүктемені азайту, нарықтық экономикада бәсекелестік 
ортаны қалыптастыру мақсатында жекешелендіру процесі жүріп жатыр. 

«Жекешелендірудің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы 
әкімдігінің  2016 жылғы 10 ақпандағы № 338 қаулысына сәйкес «Сыр медиа» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 51 пайыз қатысу үлесі 06.10.2020 
жылы тендер арқылы 381 010,0 мың теңгеге сатылып, 7 жыл мерзімімен 
кейіннен сатып алу құқығымен сенімгерлікпен басқаруға «Халық газеті» 
ЖШС-на берілсе, бюджетке 54519,8 кепілдік жарнасы түскен.

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV 
«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 74-бабына және «Мемлекеттік мүлікті 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 17 наурыздағы 
№212  бұйрығына сәйкес облыстық коммуналдық мүлік деңгейіне қарасты ме-
кемелер мен кәсіпорынар ішінен асхана, буфет, дәріхана, медициналық зертха-
на, кеңсе, банкомат, төлем терминалдар мен антенналар және басқа да жалға 
алған мүлкі бойынша  жеке кәсіпкерлермен және мемлекеттік емес заңды 
тұлғалармен 140 келісім-шарт жасалынып, жыл көлемінде нақты 31206,6 мың 
теңге облыстық бюджетке түскен.

2020 жылы «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының  
2011 жылғы  1 наурыздағы Заңына сәйкес облыстық коммуналдық мүліктерді 
заңды тұлғаларға бекітіп беру және Қызылорда қаласы мен аудандық 
коммуналдық мүлік деңгейлеріне беру жөнінде Қызылорда облысының 
қаржы басқармасы тарапынан 169 бұйрықтар қабылданған, алыс-беріс 
актілері бекітілген. Оның ішінде: ветеринариялық препараттар, кітаптар, 
жылжымайтын мүліктер (ғимараттар, каналдар, биотермиялық шұңқырлар 
мен сібір жарасы ошағының көмінділері, ескерткіштер, трансформаторлық 
подстанциялар мен электр желілері), медициналық препараттар мен аппараттар, 
мүгедектерге арналған құралдар-жабдықтар, QR-код тақтайшалары және т.б. 

Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 28 қазандағы №268-VI 
«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне агроөнеркәсіптік 
кешенді реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы» 2002 жылғы 10 
шілдедегі №339 Заңына енгізілген өзгерістерге сәйкес аудан және Қызылорда 
қаласындағы ветеринария саласының шаруашылық жүргізу құқығындағы 
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындары облыстық коммуналдық меншікке 
қабылданған.

Мемлекеттік-жекешелік әріптестік шарты негізінде мемлекеттік-
жекешелік әріптестік объектісін облыстық коммуналдық меншігіне қабылдау 
туралы облыс әкімдігінің 8 қаулысы қабылданған, мүлікті алыс-беріс 
актілері бекітілген. Қабылданған жылжымайтын мүліктің ішінде: дәрігерлік 
амбулатория ғимараттары, ҚТҚ полигоны, жол және тағыда басқа.

«Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу 
қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
28 қыркүйектегі № 1103 қаулысына сәйкес 3 сыйға тарту шарты жасалып, 
мүліктер облыстық коммуналдық меншікке қабылданған (2 ғимарат және 
әкімшілік ғимаратының мүліктері).

«Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті 
мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы №616 
қаулысына сәйкес Қызылорда облысының коммуналдық мүлік деңгейіндегі 
мүліктерді республикалық меншікке беруге байланысты облыс әкімдігінің 13 
қаулысы қабылданған, алыс беріс актілері бекітілген. Оның ішінде: ғимарат, 
автокөлік, су нысандары және т.б.

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы №413-IV 
«Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы №636 «Мемлекеттiк мүлiк 
тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзудің, сондай-ақ мемлекеттiк 
мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай 
әдістемесін бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, мемлекеттік заңды тұлғалар 
жыл сайын есепті кезеңнің 31 желтоқсандағы жағдайы бойынша есепті 
кезеңнен кейінгі жылдың 01 мамырынан кешіктірмей теңгеріміндегі мүлікке 
түгендеу нәтижелері бойынша ақпараттық электрондық форматта Тізілімнің 
веб-порталына енгізілу жүргізілген. 

4.4. Квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің пайдалану  
тиімділігін бағалау  

Облыстық бюджеттегі квазимемлекеттік сектор субьектілеріне 
мемлекеттік тапсырыспен Облыстық денсаулық сақтау басқармасының 
«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында 
мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасымен 556137,1 мың теңге, 
«Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі білім бар мамандар даярлау және білім 
алушыларға әлеуметтік қолдау көрсету» бюджеттік бағдарламасымен 69314 
мың теңге, Облыстың білім басқармасының «Орта білімнен кейінгі білім беру 
ұйымдарында мамандар даярлау» бюджеттік бағдарламасымен 8121739,9  мың 
теңге берілген. 

Облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының 
«Мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау» бюджеттік бағдарламасымен 140184 
мың теңге, «Театр және музыка өнерін қолдау» бюджеттік бағдарламасымен 
853545 мың теңге, «Тарихи-мәдени мұраны сақтауды және оған қолжетімділікті 
қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасымен 745154,2 мың теңге жұмсалған 
шығындарын өтеуге субсидия берілген.

2020 жылға арналған «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын 
қалыптастыру немесе ұлғайту» бюджеттік бағдарламасы бойынша берілген 
2955715,6 мың теңге бойынша облыстық бюджеттің атқарылуы туралы 
2.3.3-бөлімде жазылған.

V БӨЛІМ. ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІК.

5.1.   Тұжырымдар 
1. Облыстық бюджеттің кіріс бөлігінің өңірдегі мұнай өндіруші 

компанияларының салықтарына тәуелділігі сақталуда. 
2. Квазимемлекеттік сектор субъектілері тарапынан қаржы активтерін 

сатып алуға бюджеттен берілген қаржыны игеруде қаржы экономикалық 
негіздемелерінде көзделген түпкілікті нәтижеге қол жеткізудегі және 
инвестициялық жобаларды толық жүзеге асырудағы жауапкершілігінің 
төмендігін көрсетеді.

3. 2021 жылдың 1 қаңтарына облыстық бюджеттік бағдарлама 
әкімшілерінің дебиторлық және кредиторлық берешектері көлемі өткен жылға 
қарағанда артып отыр.

4. Жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджеттерге нысаналы 
даму трансферттері бюджеттік инвестицияларды төмен тұрған жергілікті 
бюджеттен қоса қаржыландыру шарты талаптары толығымен сақталмаған. 

5. Облыстық бюджет бойынша аяқталмаған құрылыс сомасы құрамында 
әзірленген, бірақ құрылыс-монтаж жұмыстары басталмаған жобалардың 
болуы 2021-2023 жылдардағы облыстың инвестициялық жобалар жүктемесін 
көлемінің толықтығын білдіреді.

6. Жоспарланған жобалардың іске асырылмай қалуы, белгіленген тікелей 
және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізілмеуіне, алдағы уақытта обьектіні 
іске асыру мүмкіндігінің төмендеу тәуекелін арттырады және жобаларды іске 
асыру үшін жергілікті бюджетті қосымша шығындарға ұшыратады немесе 
жобалардың мүлде іске аспауына әкеп соқтырады.

7. Қызылорда облысы әкімдігінің ресми сайтындағы мәлімет бойынша 
2020 жылы 440 құрылыс объектілерінің (құрылыс, қайта жаңғырту, ағымдағы, 
күрделі жөндеу) жобалау - сметалық құжаттары әзірленген. 

8. Жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен берілетін 
субвенцияларды пайдалануына мониторинг жүргізу және бақылау тетігінің 
болмауы, бюджетаралық трансферттерді бөлу тетігінің ашық болмауы, 
жергілікті бюджеттерде жыл сайынғы қалдықтардың болуы белгіленген 
нәтижелерге қол жеткізбеуді айғақтайды.

9. Субвенциялар өңір кірістерін толықтырудың негізгі көзіне айналған, 
бұл республикалық бюджет қаражатына қаржылық тәуелділіктің артуын 
көрсетеді. 

10. Облыстық бюджеттің қарызының, бір мезгілде оған қызмет көрсету 
шығындарының өсуі қарқыны байқалады. 

11. Бекітілген бюджетте 206 114 «Өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
дамуы мен оның инфрақұрылымын дамытуға жер қойнауын 
пайдаланушылардың аударымдары» бюджеттік коды бойынша салықтық 
емес түсім көлемін жоспарлауда Қызылорда облысының индустриялық-
инновациялық даму басқармасының деректері пайдаланылмаған. 

12. Облыстық бюджетті нақтылау мен түзету қарыздардың түсімдеріне, 
бюджет қаражатының бос қалдықтарына, республикалық бюджеттен 
берілетін нысаналы трансферттер есебінен бекітілген қаражаттың өзгеруіне, 
кіріс көздері бойынша жылдық жоспарларды нақтылауға, бұрын бөлінген 
қаражатты бюджеттік бағдарламалар әкімшілері бойынша қайта бөлуге 
байланысты жүргізілген.

13. Даму бағдарламасының іске асырылуын бағалаудың нәтижесімен 
бірқатар нысаналы индикаторлардың 2020 жылға арналған жоспарлы мәндері 
мемлекеттік жоспарлау жүйесінің жоғары деңгейде тұрған құжаттарында 
айқындалған нысаналы индикаторлары мен нәтижелер көрсеткіштерінің 
жоспарлы мәндерімен сәйкестендірілмеген.

14. Есепті кезеңде даму бағдарламасына енгізілген түзетуге жүргізілген 
талдаумен бірқатар нысаналы индикаторлардың 2020 қаржы жылындағы 
жоспарлы мәндерінің негативті жаққа қарай өзгертілгендігі, сондай-ақ, жыл 
қорытындысымен қол жеткізу мақсатында, нысаналы индикаторлардың 
жоспарлы мәндерін түзету жүргізу сәтіне нақты орындалған мәнге өзгерту 
фактілері анықталды.

15. Қызылорда облысының қаржы басқармасы, аумақтық қазнашылық 
бөлімшесіне берілген электрондық үлгідегі түсімдер мен төлемдер бойынша 
қаржыландырудың жиынтық жоспарында азайтуға тиіс ағымдағы нысаналы 
трансферттер көлемі 298956,3 мың теңге механикалық қателік жіберу 
салдарынан азайтылмай керісінше көбейтіліп, 597912,6 мың теңге айырма 
қалыптасқан.

2020 жылы облыстық бюджеттің түсімдері «2021 жылғы 1 қаңтарға 
арналған облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есеп» бойынша 
трансферттер 99,8 пайызды құрап 597912,6 мың теңгеге кем түскені 
көрсетілген, нақтысында трансферттер 100 пайызға толық түскен.

5.2.   Ұсынымдар
1. Облыс экономикасының шикізат секторына тәуелділігін азайту 

мақсатында өңдеуші өнеркәсіпке инвестиция көлемін арттыру бағытындағы 
саясатты жүзеге асыруға;

2. Мемлекеттік органдар мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
бюджет қаражатын тиімді пайдалану жауапкершілігін арттыруға;

3. Облыстық бюджеттің дебиторлық және кредиторлық берешектер 
бойынша міндеттемелердің орындалуын бақылауға алуға;

4. Облыстық бюджет кірісінің көздерін жетілдіруде аймақтың өз 
мүмкіндіктерін пайдалану жолдарын қарастыруға;

5. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің бюджеттік 
бағдарламалары бес жылдық мерзімге әзірленген Қызылорда облысының даму 
бағдарламасында айқындалған мақсаттармен, нысаналы индикаторлармен 
өзара байланысқан жергілікті бюджет шығыстарының бағытын айқындалуын 
назарда ұстауға;

6. Облыстық бюджеттен жобалау-сметалық құжаттарын әзірлеуге  
бөлінген қаражаттың тиімділігін арттыру мақсатында, бюджеттік 
инвестицияларды қаржыландыру кезеңінде аяқталмаған құрылыс тізімінде 
тұрған әзірленген жобалау-сметалық құжаттарын қаржыландыру үлесін 
арттыруға.

7. Жоғары тұрған бюджеттен берілген нысаналы даму трансферттері 
есебінен жүзеге асыралатын инвестициялық жобалар бойынша жергілікті 
бюджеттен қоса қаржыландыру талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге.

8. 2021 жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде қолда бар әзірленген 
жобалау-сметалық құжаттары бойынша инвестициялық жобаларға түгендеу 
жүргізуге және бұл жобалардың жүзеге асырылуына кезектілік жасауға;

9. Жобалау-сметалық құжаттамаларды түгендеу нәтижелерін алғанға 
дейін жаңа жобалар бойынша жобалау-сметалық құжаттамаларды әзірлеуге 
қаржыландыруды тоқтата тұруға;

10. Облыстық бюджеттің атқарылуы туралы есепті әзірлеу кезінде 
бюджеттік есепке алуды жүргізу, есептілікті жасау мен ұсыну қағидаларын 
қатаң басшылыққа алуға. 

ЕСЕПКЕ ҚОСЫМШАЛАР
 

1. Қосымша материалдар (кестелер)
 

2. Тексеру комиссиясының есепті кезеңдегі жұмысы туралы ақпарат10-бет
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«Ұлты қазақ азаматтардың тегi 
мен әкесiнiң атын жазуға байла-
нысты мәселелердi шешу тәртiбi 
туралы» Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң Жарлығы шыққан. 
Оның мәтіні мынадай: Қазақстан 
Республикасы азаматтарының 
тегi мен әкесiнiң атын қазақша 
жазу тәжiрибесiн қазақ халқының 
қалыптасқан тарихи дәстүрлерiне 
сәйкес келтiру жөнiндегi көптеген 
өтiнiш-тiлектерiн ескере келiп, 
қаулы етемiн: 

1. Ұлты қазақ азаматтар 
өздерiнiң тегi мен әкесiнiң атының 
жазылуын қазақ тiлiне тән емес 

аффикстi алып тастай отырып, 
өзгертуге хақылы, алайда тегi мен 
әкесiнiң атының түбiрлiк негiзi 
сақталуға тиiс. Бұл ретте әкесiнiң 
атын жазған кезде азаматтың 
жынысына қарай «ұлы» немесе 
«қызы» сөз дерi қосылып, бiрге 
жазы лады. 

2. Қазақстан Республика-
сы азама тының паспортын және 
жеке басының куәлігін берген 
кезде құжаттандыру сала сындағы 
уәкілетті мемлекеттік орган 
осы Жарлықтың 1-тар мағында 
көзделгендей, тегі мен әкесінің 
атының жазылуын оңай латылған 
тәртіппен, аза маттық хал-ахуалын 
жазу ак тілеріне өзгерістер енгізусіз 
жүргізеді деп белгіленсін.

Осы орайда айта кетерлігі, 
тегімізді қазақшалауда бел гілі 
бір тәртіпке бағынбаса болмай-
ды. Бұған байланысты филология 
ғылымдарының докторы Шерубай 
Құрман байұлы баспасөзге берген 
бір сұхбатында бүгінде елімізде 
аты-жөнімізді атаудың 18 түрі 
бар екенін, мұндай жүйесіздікті 
жөнге келтіру керегін жеткізген 
екен. Ғалымның айтуынша, бір 
адамның ба сында қаншама құжат 
бар, сол құжаттардың барлығы 
бір ғана үлгімен жазылса және 
ол өз ұлтымыздың мәдениетіне 
сай болса құба-құп. Негізінде, 
тегімізді жазудың ең кең тараған, 
ұлттық дәстүрімізге сай екі-
үш үлгісіне тоқтаған жөн. Оны 
да жақсылап талқылап, маман-
дармен ақылдасып, біріншіден, 
қазақ ұлтының өкілі екенімізді, 
екіншіден, қазіргі замандағы түрлі 
құжаттарды толтыруда тиімді бо-
латын нұсқаларын бекітуіміз керек. 
Сонда біз де өзге халықтар сияқты 
қай ұлттың өкілі екеніміз аты-
жөнімізден көрініп тұратындар 
қатарында боламыз. Әр ұлттың аты-
жөн жазу дәстүрі мен үлгісі оның 
төлқұжаты іспеттес. Қазақтың да 
аты-жөні оның бет-бейнесін, кім 
екенін көрсетіп тұрғаны жөн. 

Тақырып төңірегінде Қор-
қыт ата атындағы Қызылорда 
университетінің оқытушысы, фи-
лология ғылым дарының канди-
даты Болат Боранбайдың пікірін 
сұра ған едік:

– Ескі құжаттарда қазақ ша аты 
жөніміз: өзі және әкесінің есімімен, 
мысалы, Болат Боранбайұлы деп 
жазылса, ал әйелдердің ішінде 
атасының есіміне келіні деген 
сөз жалғанған. Айталық, Рахия 
Елтайкеліні деген нұсқадағы 
құжаттар кездеседі. Сол сияқты, 
атақты адамдардың есімінің ал-
дына руы жазылған жағдайлар 
да бар, яғни, Қаракерей Қабан-
бай, Шапырашты Наурыз бай де-
ген сынды. Кезінде патшалық 
Ресейдің пәрменіне  қарсы тұрып, 
Алаштың азат тығын аңсап өткен 
Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бө-
кейхан, Мұстафа Шоқай сынды 
ұлт көсемдерінің ұста нымы да біз 
үшін бұлжымас ба ғыт десек бо-
лады. Тіпті жар ты әлемді биле-
ген кеңес өкі ме тінің тұсында өз 
есімін Бауыржан Момышұлы деп 
тай салмай мойындатқан Ха лық 
қаһар ма нының ерлігін қалайша 
ұмытармыз?! 

Ал енді «ов», «ев» жалғауы 
туралы айтар болсақ, оның аста-
ры тым тереңде, барлап қарасақ, 

тіпті анайы тұжырымға барып 
тіреледі. Ол туралы бірқатар 
ғалымдар егжей-тег жей дәлелдеп 
жаз ған. Сон дықтан тегімізге таңба 
боп түскен бұл жалғаудан мүмкін 
болғанша құтылғанымыз жөн, – 
дейді ғалым.

Иә, осыған дейін тарихы мызда 
аты-жөнімізді жазудың мынадай 
да үлгісі болған деседі: шығыс 
септігінің «нан»-«нен» (дан-ден, 
тан-тен) жалғаулары арқылы, 
мысалы: Құнанбайдан Абай, 
Құдайбердіден Шәкәрім немесе 
Уәлиханнан Шоқан Шыңғысұлы 
деген сияқты... (Есімдер тек 

мысалға алынып отыр.) Айта 
кетейік, бұл жерде адам өзінің 
тегіне қай атасын жазса да болады, 
өйткені қазақта «жеті ата» деген 
бұлжымайтын заңдылық бар. Сол 
заңдылықпен ол адамның кімнің 
ұрпағы екені өз-өзінен айқындалып 
тұрады. Бір қарағанда, осы үлгі де 
қолайлы көрінеді. Өйткені қазіргі 
күні адамның өз аты мен әкесінің 
атын шатастыруы себебінен де 
қиындықтар туындап отыр.  Қалай 
дейсіз бе? Бұл жайында әлеуметтік 
желіде бір азамат сөз қозғады. 
Оның айтуынша, мектепте оқитын 
баласының аты-жөнін айыра ал-
май, шатастыратын мұғалім әлгі 
баланы тәртіпке шақырған сай-
ын әкесіне тіл тигізетін көрінеді. 
Бұл жерде мән беретін мәселе: 
жоғарыда айтып өткені міздей, 
аты-жөнімізді жазуда бірінші өз 
есіміміз тұруға тиіс. Мысалы, Ах-
мет Байтұрсынұлы, Мір жақып Ду-
латұлы деген сынды. Ал тегі, аты, 
әкесінің аты деген – орысша үлгі. 
Десек те, мектептерде сол бұрынғы 
үлгімен, журналға бірінші тегі жа-
зылады. Шатасу осыдан  туындай-
тыны белгілі. 

Қалалық АХАЖ бөлімі ма-
мандарымен сөйлесіп көр ген едік, 
олардың айт уынша, бала ның аты-
жөні ата-ана сының таңдауына 
қарай қазақша немесе бұрынғы 
орысша үлгіде беріледі. Бірақ 
бүгінде дүниеге келген баланың 
90%-нің туу туралы куәлігіне аты-
жөні қазақша жазылады екен. Ал 
құжат бес жұмыс күні ішінде толық 
рәсімделіп, қолға тиеді. Сондай-ақ, 
туу туралы куәлігі бұрынғы үлгіде 
жазылғанымен, азаматтардың өз 
қалауымен жеке куәлігін немесе 
басқа құжаттарын қазақшалауға еш 
кедергі жоқ.  

Бір қуанатынымыз, жиыр-
ма жылдың ар жақ бер жағын-
да дүниеге келген балалар дың 
құжаттары қазақша рәсім делген. 
Бұл жерде кеңес өкіметінің 
соңын көрген, яғни, 1970-1980 
жылдар аралығында туғандар 
құжатымызды қазақ шалауымыз 
керек сияқты. Ал 1950-1960 жылғы 
туғандар, зейнет жасындағылар 
және соған жақын қалғандар, олар 
үшін аты-жөнін өзгерту мін детті 
бола қоймас. Айта кетейік, жеке 
куәлікті қазақ шалаған күнде басқа 
құжат тарды өзгертудің қажеті бол-
майды. Тек ауыстыратын құжат 
және оның көшірмесі, туу тура-
лы куәлік және көшір месі, егер 
әскер қатарында болса, әскери би-
лет және көшірмесі, мемлекеттік 
баж салығы, жергілікті ішкі істер 
органдары бастығының аты-
на өтініш және қажетті көлемде 
фотосурет. Айталық, жаңа куәлік 
алған жағдайда қандай да бір 
құжатыңызды іздеген болсаңыз, 
компьютер арқылы қазақша аты-
жөніңізді (бұрынғы нұсқасы бол-
са да) тергенде тек бір ғана ЖСН 
нөмірі шығады. 

Жоғарыда айтып өтке німіздей, 
«қазақша лаған ның жөні осы екен» 
деп жан-жаққа тартып, әрқайсымыз 
өз ойымыздың жетегінде кет-
пей, белгілі бір ережеге бағын-
ғанымыз жөн. Тасқа басқандай 
тиянақтылық, бірізділік қажет.

Қалай десек те уақыт – төреші 
бәрін орнына қояды, яғни, тегі-
міздегі «тәуелділік жал ға уынан» 
түгелдей ары латын күн алыс емес. 

Тегіміздегі 
«тәуелділік жалғауы»

1-бет

Кондитерлік өнім өн діретін 
цех ашуды көздеген ол былтыр 
қай тарымсыз қаржыға ие бол ған, 
тұтынушылары жет кілікті. Идеясын 
игілікке айналдырған Ақмарал бұл 
ретте тірек елді мекеннің еңсесін 
тіктеуді көздеген ауыл басшылығына 
алғыс айтады. Себебі, ол бұған дейін 
де үйде отырып, сүйікті ісін табыс 
көзіне айналдыруға тырысқан. 
Алайда, уақытты үнемдейтін за-
манауи құрал-жабдықтардың жоқ-
тығы қол байлау болыпты.

– Алғашқыда «2 мың халқы 
бар ауылда кәсіптің бұл түрімен 
айналысудың тиімділігі бола ма?» 
деген ой мазалады. Бірақ, күдік 
сейілді. Комиссия мүшелері алдында 
жобамды сәтті қорғап шықтым. 555 
600 теңге көлеміндегі қар жылай 
қолдау қолға тиген бойда қажетті 
құрылғыларды сатып алдым. Алға 
ұмтылу арқылы ойдағы мақсатқа 

қол жеткізуге болады. Мен секілді 
іс бастап, ауылды өркендетуге күш 
салуға асық жастар көп. Бастысы, 
оларға бағыт-бағдар, істі нөлден 
бастауға көмек берілуде. Тек ниет 
керек, – дейді кәсіпкер.

Ақмарал күніне кем дегенде 10-
15 тортқа тап сырыс алады екен. Ал, 
мере кеде сұраныс тіпті көбейеді.

– Торттың өзінің он шақты түрін 
әзірлеймін. Бағасы 2 мыңнан 7-8 мың 
теңгеге дейін барады. Сапаға көп 
көңіл бөлемін. Тұтынушылар риза, 
осыған қарап, марқайып қаламын. 
Бұл – мен үшін үлкен мотивация, – 
дейді ол.

Қазір Ақмаралға жолдасы 
Жасұлан Бейсенбаев қол ғабыс етуде. 
Отбасылық биз несті дамытуды көз-
деген жастар алдағы уақытта мұнан 
да ауқымды істерді жүзеге асыруға 
ниетті

Айбарша СЫРЛАН

Аққұмдағы
Ақмарал

Жалағаш ауданындағы Аққұм ауылының тіршілігі 
өзгелерге үлгі. Мұнда мүлгіген тыныштық жоқ. Жеке кәсіпке 
бет бұрғандар көп. «Жаппай кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасы аясында қолдауға ие болған Ақмарал 
Жұмабаеваның да жобасы бүгінде бүтін бір ауылдың қажетіне 
жарап тұр.

КӘСІП пен НӘСІП

А й м а ғ ы м ы з ғ а 
бел гілі ардагер ұс-
таз, әулеттің ал-
тын діңгегі, асыл 
ана, әзиз әже Са-
биля Же кенқызы 
 Маха  т о  ваның дүние-
ден өткеніне де жүз 
күннің жүзі болды.

 Аяулы анамыз 
1938 жылы 18 нау-
рызда Авань балық 
заводына қарасты 

Сталин колхозында дүниеге келген. 
Ол Авань орта мек тебінде жетіжылдық 

білім алып, Қызылорда қала сын  дағы  қыздар 
орта мек тебінде оқыған. 1962 жылы Абай 
атындағы Қазақ педа го гикалық институтын 
физика-математика мамандығы бойынша 
бітірген. Арал қаласындағы №86 мектеп-
те 1983 жылға дейін ұстаздық етіп, 1983-
1993 жылдары зей нет керлікке шыққанша 
сана ториялық типтегі балалар бақ шасында 
меңгерушілік қызмет атқарған.

Сабиля ана ұстаздық еткен жылдары 
оқушылары одақтық олимпиадаға қатысқан. 
Оның алдынан тәлім алған шә кірт тері ара-
сында ғылым докторы, академик атан-
ғандар да бар. Ұстаздың ізденім паздығы мен 
біліктілігі әріп тестеріне әрдайым үлгі болып, 
көпжылдық тәжірибесі таратылған.

Сабиля Жекенқызы ең бегі бағаланып, 
«Қазақ СССР халық ағарту ісінің үздігі» 
төсбелгісімен, «Еңбек арда гері» медалімен 
марапатталды. Есімі «Қазақ әйелдері энцик-
лопедиясы» жинағына ен гізілді.

Алты ұл-қыз тәрбиелеп, немере-шөбере 
сүйген асылымыз 2021 жылы 29 сәуірде 
дүниеден озды.

Арада өткен жүз күн біздің жүрегіміздегі 
сағы ны шымызды үдете түсті. Асыл жанның 
бейнесі біздің көзімізден де, көңілімізден 
өшпейді. Анамыз әрқа шан панамыз еді, 
енді бәйте регі міздің саясы көшіп кеткендей, 
айдынымыздың суы сарқылғандай сезімде 
қалып отырмыз.

Алла жарылқап, мәңгі лік жайыңызды 
жұмақ бақша сынан бұйыртсын, асыл ана. 
Біз сізді дұғадан іздейміз, бағыш таған 
Құранымыз ру хы ңызға шапағатшы болғай.

Еске алушы балалары, немерелері

Жүз күн өтті 
жүректі қозғап

Алғашқы белдесуінде оған түр-
киялық Михраш Аққұс жолыққан еді. 
Айта кетерлігі, Елдос бұл қарсыласымен 
бұрын-соңды кездесіп көрген емес. 
Сырын білмейді. Сондықтан ә дегеннен 
әбжілдік көрсетуге ұмтылды. Өзінің 
ойлағаны жүзеге асты. Түрік балуанын 
таза жеңіп, жарысты жалғастыруға 
мүмкіндік алды.

Ендігі қарсыласы – Оңтүстік 
Кореядан келген Ким Уон Жин. 
Әдетте, корей балуандары дзюдодан 
мықты екені белгілі. Шеберлігімен 
ерекшеленеді. Елдос екеуі де жиі 
кездескен еді. Қос балуан арасындағы 
үш кездесудің екеуінде корей балуаны 
жеңіске жетті. Біреуінде Елдос басым-
дық танытты. Олимпиада тө рінде 
төрешілер қазақстандық бал уан ның 
қолын көтерді. Осылайша ол жартылай 
финалға жолдама алды. 

Мұндайда жеребе жолдас болмады 
дей ме? Жартылай финалда Елдосқа 
жапониялық Наохиса Такатоның 
жолыққанын қараңыз. Екеуі бұған дейін 
бес мәрте белдескен екен. Барлығында 
жапон жігіті жеңіске жеткен. Бұл жолы 
да Такато жарысты жалғастырды.

Ендігі кезекте қола медаль үшін 
белдесуде нидерландылық Торнике 
Тсакодеа қарсылас атанды. Жүлде қол 
созымда тұр. Жеңілсе одан құр қалады. 
Тайталас соңына дейін жүрді. Екі 
балуанның белдесуі «алтын ұпаймен» 
шешілді. Оған Сметов ие болып, Токио 
олимпиадасының қола жүлдегері 
атанды. 2019 жылғы Будапешт Гран-
приінің жартылай финалында да 
жеңімпаз атанған еді. 

Тағы бір қола жүлдені ауыр атлет 
Игорь Сон алды. Қазақстандық 
зілтемірші 61 келіге дейінгі салмақта 
сынға түсті. Жұлқа көтеруде 131 келіні 
бағындырса, серпе көтеруде 163 келіні 
еңсерді. Төрешілер Игорь Сонның 
екі мүмкіндігін есепке алған жоқ. 
Қоссайыс қорытындысы бойынша ол 
294 келіні бағындырды. 

«Токиоға дейін мен мұндай 
салмақ көтерген емеспін. Демек, бұл 
– менің ірі жарыстарда көрсеткен ең 
жоғары нәтижем. Жаттығу залында 
қарсыластарды бақылап отырдық. 
Басты қарсыласым зілтемірді қи сай-
тып алған кезде де уайымым кете 
қоймады. Бәрі болуы мүмкін ғой. 
Мен жұлқа көтеруден жақсымын, 
серпе көтеруде біраз қиындық бар. 
Ал төрешілер есептемей қойған екі 
мүмкіндікке келер болсақ, екеуінде де 
шынтағымның қозғалғаны кері әсер 
етті. Барлығы таза болуы керек», – деді 
Сон.

Олимпиадада қазақстандық был-
ғары қолғап шеберлері де сәтті ойын 
көрсетіп келеді. Қазірге дейін шаршы 
алаңға шыққан Сәкен Бибосынов (52 
келі), Серік Теміржанов (57 келі), 
Закир Сафиуллин (63 келі) алғашқы 
сынақтарынан сүрінген жоқ. Алда 
Абылайхан Жүсіпов (69 келі), Әбілхан 
Аманқұл (75 келі), Бекзат Нұрдәулетов 
(81 келі), Василий Левит (91 келі) 
және Қамшыбек Коңқабаев (91 келіден 
жоғары) сынды саңлақтардың жекпе-
жектерін тамашалайтын боламыз.

Күншығыс еліндегі бәсекеде 
теннисшілер ала-құла ойын көрсетіп 
жүр. Елена Рыбакина алғашқы екі 
кезеңнен іркілмей өтсе, Михаил 
Кукушкин енді екінші бәсекесін 
өткізеді. Ал құрама сапынан Ярослава 
Шведова, Зарина Дияс, Юлия 
Путинцева және Александр Бублик 
түрлі себептермен жарыс жолынан 
шығып қалды. 

Әзірге спорттың өзге түрлерінен 
қазақстандықтар көңіл көншітерлік 
нәтиже көрсеткен жоқ. Десе де, жүлде 
қоры толыға түседі деген ойдамыз.

Токио Олимпиадасы 8 тамызда 
мәресіне жетеді.

Күні кеше кешкілік ауыр атлет 
Зульфия Чиншанло 55 келіде тағы 
қола жүлдені қоржынға салды. Ол 
жұлқи көтеруде әуелі 90 келіні 
бағындырғанымен, одан кейінгі екі 
талпыныс нәтижесіз болды. Жүлденің 
қолдан сусып бара жатқанын түсінген 
ол серпе көтеруде 213 келіні сәтті 
еңсере алды. Осылайша қоссайыстың 
нәтижесімен 223 келіні еншісіне 
жазып, Олимпиаданың қола жүлдегері 
атанды. 

Айта кетейік, дүбірлі додаға 
Қазақстан құрамасы небәрі екі 
ауыр атлетті алып барды. Екеуі де 
жеңімпаздар қатарынан көрініп, 
жанкүйерлерге қуаныш сыйлап отыр. 

– Қазақстандық ауыр атлеттердің 
жетістігі бізді қуантып отыр. Түрлі 
себептерге байланысты ел құрамасы 
Олимпиадаға шектеулі спортшыларды 
алып баруға мәжбүр болды. Соған 
қарамастан сыннан сүрінбей өтті. Бұл 
қос медаль жоғары бағалауға тұрарлық, 
– дейді қызылордалық бапкер Нұржан 
Смаханов.

Әзірге үш қола

1-бет

Сыр спортшыларының жарыс уақыты
Токиода өтіп жатқан XXXII жазғы  олимпиада ойындарында Қазақстан намысын 

жерлестеріміз – ҚР Еңбек сіңірген спорт шеберлері, бокстан Қамшыбек Қоңқабаев 
пен еркін күрестен Дәулет Ниязбеков және каратэ-додан Әлем чемпионы, ҚР 
Халықаралық дәрежедегі спорт шебері Мөлдір Жаңбырбай қорғайды.

29 шілде күні сағат 14.45-20.10 аралығында бокстан өтетін бәсекеде 91 
келіден жоғары салмақта Қам шыбек Қоңқабаев өнер көрсетеді. 

5 тамыз күні 17.00-де каратэден 55 келі салмақ дәрежесінде Мөлдір 
Жаңбырбай, ал 6 тамыз күні 11.30-да еркін күрестен 65 келіде Дәулет 
Ниязбеков жарыс жолына шығады. 

Жерлестерімізге жанкүйер болы ңыздар! Сыр спортшыларына сәттілік 
тілейміз!

жерлестер қашан сынға түседі?


