Алматы қаласының Білім басқармасы
КМҚК «Алматы құрылыс – техникалық колледжі»
2016 жылдың 1-ші тоқсанның ТАБЫС ПЕН ШЫҒЫС ЕСЕБІ
Наименование

1
Барлық табыс
Бюджет
Арнайы есепшот (курстық дайындық)
Ақылы білім беру қызметі
Бюджет бойынша барлық шығын
Сонын ішінде:
Еңбек ақысы
Коммуналдық қыметтер
Тауарларды сатып алу
1. Шаруашылық тауарлар мен құрал-жабдықтарды сатып
алу
2. Оқу шеберханалардың құрал-жабдықтары
Дәрі-дәрмектер мен басқа медициналық белгіленген
заттарды және жжм сатып алу
Біржолғы стаканды сатып алу
Басқа қызметтер мен жұмыстар
1.Студенттердің тамақтануы
2.Ағымдағы жөндеу
Өндіріс пен шаруашылық құрал-жабдықтарды,
машинаны, құрал-саймандарды, жабдықтарды сатып алу
1. Спорттық құрал-жабықтарды сатып алу
2. Оқыту әдебиеті
Жеке тұлғаға трансферт беру
Шәкіртақы
Жол жүру және жол жүру билеттері
Қалалық іс-шара өткізу (семинар)
Бюджеттің табысына қайтару
Арнайы есепшот пен ақылы білім беру қызметі
бойынша барлық табыстар
Барлық шығындар:
Сонын ішінде:
Еңбек ақысы
Коммуналдық қыметтер

2016ж. 1-ші
тоқсанның
жоспары
2
122 160,5
119 570
2 590,5
0
97 860,0
50 222,3
4 450
2 346,8
20224,3
20 415
201,6
2 590,5
2 043,9
1 723,8
134,7

Тауарларды сатып алу
1. Басқа тауарларды сатып алу
2. Оқу шеберханалардың құрал-жабдықтары
Басқа қызметтер мен жұмыстар (банктің қызметтері)
1. Ағымдағы жөндеу
2. Іс-сапар шығындарын төлеу
Өндіріс пен шаруашылық құрал-жабдықтарды,
машинаны, құрал-саймандарды, жабдықтарды сатып алу
1. Оқыту әдебиеті

97,8
-

87,6

Түсінік хат
Алматы қаласының Білім басқармасы
КМҚК «Алматы құрылыс – техникалық колледжі»
01.01.2016 жылдан бастап 31.03.2016 жылға дейін табыс пен шығыс есебі
Алматы қаласы
Саина к-сі, 32 үй
мың.теңге
2016 жылдың 1-ші тоқсанның жоспар бойынша барлық табыс – 122 160,5
құрайды
сонын ішінде: бюджет бойынша – 119 570,0
арнайы есепшот бойынша: курстық дайындық пен ақылы қызметтер(сырттай оқыту 58 студент және 11 сынып түлектері – 27 студент) барлығы –
2590,5 сома құрайды
1. 2016 жылдың 1-ші тоқсан боыйнша шығыс – 99 903,9 құрайды
- еңбек ақысын төлеу – 51 946,1
бюджет бойынша – 50 222,3
ақылы қызметтер бойынша – 1 723,8
- Еңбекақылар, салықтар, өтемақылар, әлеуметтік салықтар, КМҚК
«Алматы құрылыс-техникалық колледжінің» жұмысшыларына
әлеуметтік аударым, штаттық саны - 224 адамды құрайды, сонын
ішінде әкімшілік қызметкерлер – 21 адам, педагогикалық
қызметкерлер – 175 адам, қызмет көрсетуші қызметкерлер – 28 адам;
- бюджет пен арнайы есепшоттан төленген коммуналдық қызметтер –
4584,7, сонын ішінде: жылыту жүйесі және ыстық су – 2430,7, суық су
және канализация – 69,5, электрқуат – 1 753, қоқысты шығару – 108,
байланыс қызметі, телевизия және интернет – 223,5;
- арнайы есепшотпен тәжірибелік оқулықтар, оқу бағдарламалары
алынған – 87,6;
- арнайы есепшотпен басқа жұмыстар мен қызметтер – 97,8;
- №320 ереже бойынша жетім және қамқорлыққа алынған балалар саны:
25 студент және 635 аз қамтылған жанұядағы балаларға тегін
тамақтандыру ұйымдастырылған, жалпы сомасы – 20224,3;

жол жүру жеңілдік бойынша материалдық көмек жетім және
қамқорлыққа алынған студенттерге көрсетілген – 201,6 соманы
құрайды;
- оқушыларға шәкіртақы төлеген – 20 415 соманы құрайды; 25 жетім
және қамқорлыққа алынған студенттерге және 380 үздік және жақсы
оқитын студенттерге;
- Бюджет бойынша қызметке және жұмысқа – 2346,8 жіберілген, сонын
ішінде: ғимаратты тәуліктік күзетуге – 1713, банктің қызметтері –
139,7, мобильді қосымшаға – 9,4, бөлмені дератизациялау және
заласыздандыру – 176, жанармайды шығарылудын мониторингі – 43,6,
курстық дайындық пен семинарға қатысу – 1,1, қауіпсіздік жүйе
кешеніне техникалық қызмет көрсету – 264.
2. 2016 жылдың 01 сәуіріне шығыс қалдығы – 22 256,4 құрайды.
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