
№ исх: 11-11/2332 дз   от: 18.05.2022
№ вх.1949//11-11/2332дз  от: 18.05.2022

Қазақстан Республикасы 
Парламенті депутаттарына

(тізім бойынша)

2022 жылғы 22 сәуірдеғі № 16-13-122 Д/С

 Құрметті депутаттар!

Орал ЖЭО-дағы турбоагрегатты ауыстыру жөніндегі жобаны аяқтау үшін 
қаражат бөлуге қатысты депутаттық сауалдарыңызды қарап, мынаны 
хабарлаймын.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 041 «Жылу-
энергетикалық жүйесін дамыту» бюджеттік бағдарламасы шеңберінде 
2020 жылдан бастап Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің «Жайықжылуқуат» АҚ 
Орал ЖЭО-ны турбоагрегатты ауыстыру бөлігінде реконструкциялау» жобасын 
(бұдан әрі – жоба) іске асыру басталды. 

Жобаны іске асырудың басында 2020 жылы 252 млн теңге бөлініп, 
игерілді. 

2021 жылы жобаны аяқтау үшін 2,4 млрд теңге бөлінді, оның 706 млн 
теңгесі түзету кезінде бюджетке қайтарылды, сондай-ақ 1 млрд теңге игерілмеді 
және тікелей нәтижелерге қол жеткізілмеді. 

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі 46-бабының 6-тармағына 
сәйкес төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері алдыңғы қаржы 
жылында бөлінген нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік 
бағдарламаларда айқындалған жергілікті бюджеттік инвестициялардың тікелей 
нәтижелеріне қол жеткізілген кезде бөлінеді. Алдыңғы қаржы жылында тікелей 
нәтижелерге қол жеткізілмеген және жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру 
қамтамасыз етілмеген жергілікті бюджеттік инвестицияларды іске асыруға 
нысаналы даму трансферттері қайта берілмейді. 

Жоба бойынша тікелей нәтижелер орындалмаған және қоса қаржыландыру 
толық көлемде қамтамасыз етілмеген. 

Осыған орай республикалық бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі 
тікелей нәтижелерге қол жеткізу және оны жергілікті бюджеттен қоса 
қаржыландыруды қамтамасыз ету бойынша әрбір инвестициялық жобаны нақты 
қарауы қажет. 
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Жоғарыда баяндалғанның негізінде республикалық бюджет есебінен 
жобаны 1,7 млрд теңге сомаға қаржыландыру туралы мәселені қарау мүмкін емес 
және жобаны іске асыруды жергілікті бюджет қаражаты есебінен жалғастыру 
қажет. 

Батыс Қазақстан облысының әкімдігі тиісті бюджеттік өтінім берсе, 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі өз кезегінде Батыс Қазақстан 
облысының басқа жобаларын қаржыландыру мәселелерін қарауға дайын. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі жалпы 
құны 2,0 млрд теңге болатын «БҚО, Орал қаласындағы градирняны ауыстыру 
бөлігінде «Жайықжылуқуат» АҚ ЖЭО Орал айналма сумен жабдықтауды 
реконструкциялау» жобасын іске асырып жатқанын айта кеткен жөн. 
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тел.: 750023
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