Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің
2020 жылғы 19 наурызы № 65
қауылмен бекітілген
Жылдың басынан бастап өсу бойынша әлеуметтік
маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын орындау туралы есеп
Есептік кезең: 20___жылғы ____________
Индекс: 1-ЖТ
Кімге ұсынылады: жергілікті атқарушы органға.
Кезеңділігі: ай сайын. Ақпаратты ұсынатын адамдар тобы: "Қазақстан Республикасының
Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы теміржол көлігі
кәсіпорындарының, мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің
ерекшеліктері туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997
жылғы 15 шілдедегі № 1114 қаулысымен айқындалған теміржолмен жолаушылар
тасымалын жүзеге асыратын субъектілер.
Ұсыну мерзімі: есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не дейін.
Әкімшілік деректер нысаны: "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Интернетресурсында орналастырылады.
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Атауы
______________________
Мекенжайы__________________________
___________________________
___________________________________
Телефоны______________________________________________________
Электрондық почтаның мекенжайы_______________________________________
Орындаушы___________________________________________ _______________ Тегі, аты
және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы, телефоны
Басшы немесе оның міндетін атқарушы адам
_______________________________________________________ _______________
Тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда) қолы Мөрдің орны (жеке кәсіпкерлік
субъектілері болып табылатын адамдарды қоспағанда)
Ескертпе: нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы нысанның қосымшасында
келтірілген.
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"Жыл басынан бастап өсуі
бойынша теміржол жолаушылар
тасымалын орындау туралы есеп"
әкімшілік деректерді жинауға
арналған нысанға қосымша
"Жыл басынан бастап өсуі бойынша теміржол
жолаушылар тасымалын орындау туралы есеп"
нысанын толтыру жөніндегі түсіндірмелер
1. Осы түсіндірмелер "Жыл басынан бастап өсуі бойынша теміржол жолаушылар
тасымалын орындау туралы есеп" нысанын (бұдан әрі - Нысан) толтыру бойынша
бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысанды "Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының
Үкіметі арасындағы теміржол көлігі кәсіпорындарының, мекемелері мен ұйымдарының
қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы келісімді бекіту туралы" Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 15 шілдедегі № 1114 қаулысымен айқындалған
теміржолмен жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыратын субъектілер жергілікті
атқарушы органға ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін ұсынады.
3. Нысанға басшы және бас бухгалтер қол қояды, мөр басылады (бар болған
жағдайда).
4. Нысан былайша толтырылады:
1-бағанда теміржол қатынасының атауы көрсетіледі;
2-бағанда пойыздың номері көрсетіледі;
3-бағанда пойыздың маршруттың бастапқы пунктінен соңғы пунктіне дейін өтетін
қашықтығы километрмен көрсетіледі;
4-бағанда пойыздың аптасына қатынайтын күн саны көрсетіледі;
5-бағанда вагонның түрі: жалпы, купе, плацкарт көрсетіледі:
6-бағанда жасалған шарттарға сәйкес есепті кезеңде тасымалдаушы қамтамасыз
етуге міндетті жөнелту станциясынан межелі станцияға дейін және кері тасымалдау
қашықтығына (километр саны) вагондар санының көбейтіндісі ретінде есептелетін
көрсеткіш көрсетіледі, мың вагон-километр;
7-бағанда есепті айды қоса алғанда, жыл басынан бастап өсуі бойынша жөнелту
станциясынан межелі станцияға дейін және кері тасымалдау қашықтығына (километр
санымен) вагондар санының көбейтіндісі ретінде есептелетін көрсеткіш көрсетіледі;
8-бағанда есепті айды қоса алғанда, жыл басынан бастап өсуі бойынша тасымалдау
қашықтығына (километр санымен) жолаушылар санының көбейтіндісі ретінде
есептелетін, жолаушыларды тасымалдау көлемін көрсететін көрсеткіш көрсетіледі, мың
жолаушы-километрмен;
9-бағанда есепті айды қоса алғанда, жыл басынан бастап өсуі бойынша
тасымалданған жолаушылар көлемі мың адамда көрсетіледі;
10-бағанда жолаушылар санының вагондардың санына көбейтіндісі ретінде
есептелетін вагондардағы тасымалданған жолаушылар санын көрсететін көрсеткіш
көрсетіледі;
11-бағанда есепті айды қоса алғанда, жыл басынан бастап өсу бойынша төменде
көрсетілген шығыстардың көлемі көрсетіледі:
- МТЖ қызметтеріне арналған шығыстар;
- локомотивтік тарту қызметтеріне арналған шығыстар;
- вагондарды жалға алу шығыстары;
- вагондарды күтіп-ұстауға арналған шығыстар;
- өзге де шығыстар.
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12-бағанда барлық шығыстар сомасы ретінде есептелетін жыл басынан бастап өсу
бойынша шығыстардың жиынтық көлемі көрсетіледі, оның ішінде: МТЖ қызметтері;
локомотивтік тартқыш қызметтері; вагондарды жалдау; вагондарды ұстау; өзге де
шығыстар; есепті айды қоса алғанда, мың теңгемен.
13-бағанда шығыстарды субсидиялау көлемі, мың теңге:
- тасымалдаушыға жыл басынан өсуі бойынша субсидиялар төленді;
- есепті айда төленуі тиіс.

