По состоянию на 18.00 часов 26 мая т.г. на счетах фонда «Birgemiz» собрано 24 536 690 043
тенге.
Сегодня средства в размере 160 042 281 тенге поступили от физических лиц, в том числе от
Ракишева К.Х., Богновец С.М., Ибраева А.С., Телетаева А., Аубекерова Р., Аблаева М.Т.,
Каржаубекова А.Ж., Киятбай Б.Б., Софиева Н.П., Марабаевой М. и Есмакаевой Г.Б.
Расходы фонда на сегодняшний день составили 19 105 830 266 тенге. Из них:
- 18 123 150 000 тенге были направлены на счета региональных фондов «Birgemiz» всех
областей, столицы и городов республиканского значения для выплаты по 50 000 тенге наиболее
нуждающимся социально уязвимым слоям населения (362 тыс. человек).
- 534 500 000 тенге по рекомендации Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения было перечислено на счет правительственного оператора СК
«Фармация» для приобретения масок в объеме 5 млн. единиц (106,9 тенге за ед.)
- 105 600 000 тенге были перечислены на счета 29 медицинских учреждений гг. Нур-Султан,
Алматы для выплат медицинским работникам, задействованных в борьбе с коронавирусом.
- 340 000 000 тенге были направлены на счет регионального фонда «Birgemiz-Turkistan» для
строительства жилья пострадавшим от подтопления гражданам в Мактааральском районе
Туркестанской области.
----------------------------------------------------------2020 жылғы 26 мамырдағы сағ.18.00 жағдайға сәйкес «Birgemiz» қорының шоттарында 24 536
690 043 теңге жинақталды.
Бүгін қор есебіне 160 042 281 теңге көлеміндегі қаражат жеке тұлғалар, соның ішінде
К.Х.Ракишевтан, С.М.Богновецтен, А.С.Ибраевтан, А.Телетаевтан, Р.Аубекеровтан, М.Т.Аблаевтан,
А.Ж.Каржаубековтан, Б.Б.Киятбайдан, Н.П.Софиевтен, М.Марабаевадан және Г.Б.Есмакаевадан
келіп түсті.
Қор шығыстары бүгінгі күні 19 105 830 266 теңгені құрады:
- 18 123 150 000 теңге барлық облыстар, елорда мен республикалық маңызы бар қалалардағы
«Birgemiz» қорының шоттарына халықтың әлеуметтік әлсіз санатына кіретін мұқтаж жандарға
(362 мыңнан астам) 50 мың теңгеден қаржылық қолдау көрсету аясында жіберілді.
- 531 000 000 теңге көлемінде қаражат Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі
мемлекеттік комиссияның ұсынысымен СК «Фармация» үкіметтік операторына 5 млн. дана
маска (данасы 106,9 теңге) сатып алу үшін жіберілді.
- 105 600 000 теңге Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында коронавируспен күреске
жұмылдырылған медициналық қызметкерлерге төлем үшін медициналық мекемелердің
шоттарына жіберілді.
- 340 000 000 теңге «Birgemiz-Turkistan» аймақтық қорына Түркістан облысы Мақтаарал
ауданындағы су тасқынынан зардап шеккен азаматтарға тұрғын үй салу үшін жіберілді.

