Алматы қаласының Білім басқармасы
КМҚК «Алматы құрылыс – техникалық колледжінің»
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Алматы қаласының Білім басқармасы
КМҚК «Алматы құрылыс – техникалық колледжі»
01.01.2015 жылдан бастап 31.12.2015 жылға дейін табыс пен шығыс есебіне
Түсінік хат
2015 жылға жоспар бойынша барлық табыс – 474 571 құрады
Сонын ішінде: бюджет бойынша – 445 880
Арнайы есеп бойынша курстық дайындық – 10851
ақылы қызметтер - сырттай оқыту 58 студент және 11 сынып түлектері –
27 студентке, барлығы –6 140 соманы құрайды
«Дәнекерлеу ісі» мамандығы бойынша «ҚР техникалық және кәсіптік білімді
модернизациялау» институционалды даму жоспарын жүзеге асыру үшін
жобаны қаржыландыру - 11 700
2015 жылдың 12 ай ішінде табыс – 474 571құрайды
- бюджет – 457 580
- арнайы есеп – 10851
- ақылы қызметтер – 6140
- 12 айдың шығысы – 474 571 құрады
- еңбекақы төлеуге – 160 715
- бюджет бойынша – 152 261
- ақылы қызметтер бойынша – 2817

- арнайы есеп бойынша – 5637
- (еңбекақылар, салықтар, өтемақылар, әлеуметтік салықтар, әлеуметтік
аударымдар) - КМҚК «Алматы құрылыс-техникалық колледжінің»
жұмысшыларының штаттық саны - 224 адамды құрайды, сонын ішінде
педагогикалық қызметкерлер – 151 адам, қызмет көрсетуші қызметкерлер – 23
адам;
- бюджет пен арнайы есептен төленген коммуналдық қызметтерге –12066,
сонын ішінде: жылыту жүйесі және ыстық су –5616, суық су және канализация –
1069, электрқуат –4180, байланыс қызметі, интернет – 1202;
- бюджет бойынша шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдақтар сатып алынған
– 4109; шелектер, қоқыс салатын шелектер, сыпырғыштар, күректер, м/м және
резиналық қолғаптар, швабралар, қалақтар, сүртетін мата, салфеткалар,
дәретхана қағазы, заласыздандыратын заттар, жуғыш заттар, кір жуғыш ұнтақ,
ауа сергітуші, сұйық сабын – 3794, бензинге талондар – 315;
- арнайы есеппен тәжірибелік оқулықтар, оқу бағдарламалары алынған – 951,
- кеңсе тауарлар – 3732, қаламдар, қарындаштар, дәптерлер, жазу қағазы,
ксерокс қағазы, маркерлер, фломастерлер, гуашь, өшіргіш, қағаз қыстырғыштар,
степлер, калькуляторлар, түрлі-түсті қағаздар, ватмандар, сызғыштар, файл
папкалары, скоросшиватель, теориялық және практикалық оқыту журналдары,
күнделіктер, дипломдар, сынақ кітапшалары, көрнекті құралдар, стенд,
компьютерге картридждер және жинақтамалары, тонерлер, үлгілік оқулық
бағдарлама жинақтамалары, ақпараттық жүйе, жалюзи;
- бюджет бойынша өндірістік оқыту сабақтарына материалдар және спорттық
құрал-жабдықтар алынған - 13070 соманы құрайды,
арнаулы жұмыс киімі, ағаш, металл, бояулар, құрғақ заттар, гипсокартон,
автобөлшектер, электрматериалдар, сантехникалық материалдар;
- арнайы есеп бойынша өндірістік оқыту сабақтарына материалдар алынған
- оқыту – 196 соманы құрайды,;
- колледждің әкімшілік-оқыту ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізілді – 59962
сомаға- сонын ішінде:
- 1. Жылыту жүйесін ауыстыру (220 радиаторларды орналастыру, құбыр
желісінің құбырын бөлшектеу және салу – 920, сумен жабдықтау құбырды
ауыстыру – 80 м), бір элеваторлық түйін, еденді керамограниттік плитамен
жабу-640 ш.м., керамограниттік еденкемермен жабу-330 м, бірінші оқу
корпусының косметикалық ремонты – 792 ш.м. – 19943,5 мың теңгені құрайды.

- 2. Екінші оқыту корпусын жөндеу (қабырғаларды сылау, бояу-1234,5 ш.м.):
есіктерді ауыстыру -23 дана, медициналық кабинетті жөндеу (қабырға мен
еденге кафельді төсеу, қабырғаларды бояу-389,7 ш.м.) , керамогранитпен жабу 373,4 ш.м., керамограниттік плитамен еденкемерді жабу-99,3 м, болатты
радиаторларды орнату – 75 секция, құбыр желісін өткізу -28 м. – сомасы 6020,0
мың теңге құрайды.
- 3. Аспалы төбе орнату -121 ш.м., шамдарды орнату – 13 дана, тере ауыстыру 48 ш.м., баспалдақ таяныштарын ауыстыру-9 ш.м. – 2358,5 мың теңге.
- 4. Есікті ауыстыру -22 дана, терезені ауыстыру -472 ш.м., ағаж витражды
ауыстыру -72 ш.м. -6013,3 мың теңге.
- 5. Шатырды күрделі жөндеу – 12 967 сомаға, шатырға кескінделген
мырышпен қапталған беттерді бөлшектеу және орнату – 3160 ш.м., шатырдың
астына тақтай мен кесектерді орнату – 334 ш.м., ағаш құрылымды оттан қорғау,
қар ұстағыш орнату-622 ш.м., шатырды металлдан жабынқышпен жабу үшін
ұстағыштарды орнату-280 ш.м.
- арнайы есеппен ағымдағы жөндеу жүргізілді терезе ауыстырылды – 2800,
- арнайы есеппен басқа жұмыстар мен қызметтер – 414
- медициналық дәрі-дәрмектер сатып алынған – 185,0
- медициналық кабинетте оқушыларға алғашқы медициналық көмек көрсетіледі
- №320 ереже бойынша жетім балаларға - 33 студент және 635 аз қамтылған
жанұядағы балаларға тегін тамақтандыру ұйымдастырылған, жалпы сомасы –
99 421;
- қаржы көмек жетім балаларға киім-кешектерін алу үшін -1055 сомаға, жол
жүру жеңілдік бойынша -8208 сомада көмек көрсетілген, жалпы сома – 108684
құрайды;
- оқушыларға шәкіртақы төлеген –71955, сонын ішінде: жетім және
қамқорлыққа алынған - 33 студентке, үздік және жақсы оқитын -391 студентке,
- бюджет бойынша қызметке және жұмысқа –17914 жіберілген, сонын ішінде:
ғимаратты тәуліктік күзетуге –8565, автокөлікті және жабдықтарды техникалық
байқау және жөндеу – 428, банктің қызметтері – 632, қоқысты шығару – 434,
медициналық тексеру – 250, өрт қауіпсіздік шаралары және бейнебақылау –
1056, ақпараттық қамтамассыздандыру – 965, картридждерге бояу құю-220,
жылыту жүйесіне техникалық қызмет көрсету -238, мобильді қосымшаны
әзірлеу– 227, мүлікті бағалау-198, салқындатқыштарды орнату-333, еңбек
қауіпсіздігіне оқыту және жұмыс орындарын міндетті аттестациялау -537,
шамдарды пайдалану-198, дератизациялау-175, станоктарды, жабдықтарды
және электрлік желілерді тексеру және алын алу – 576, жанармайдын шығарылу

мониторингі-152, сметалық құжаттарды ажырату – 192, дипломдарды дайындау
-311, БАҚ - тағы жарнама -346, өртсөндіргіштерді қайта толтыру-268, курс пен
семинарларға қатысу-385, басқа жұмыстар мен қызметтер-1925, арнайы есеп
бойынша басқа жұмыстар мен қызметтерге шығындар-1602, іс-сапар
шығындары төленген.
- 2. «Дәнекерлеу ісі» мамандығы бойынша «ҚР техникалық және кәсіптік
білімді модернизациялау» институционалды даму жоспарын жүзеге асыру үшін
жобаны қаржыландыру – 11 700
- 3. 2016 жылдың 01 қаңтарға шығыс қалдығы –0,0 құрайды.
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