
№10 (7747), 5 наурыз, сейсенбі, 2019 жыл   Аудандық қоғамдық-саяси газет

Газет
1930 жылдың
қараша айынан
бастап шығады

uil-gazet@mail.ruOiyl
Жаңа ғана «Нұр Отан»

партиясының съезі аяқталды. Мені
қазақстандық қоғамды,
Отанымыздың әрбір азаматын
тұрмысын жақсы жаққа өзгертетін
жаһандық өзгерістер қуантты. Съезд
барысында Мемлекет басшысы,
партия көшбасшысы Нұрсұлтан
Назарбаев айтқан міндеттер
азаматтардың әл-ауқатын
арттыруға, әлеуметтік кепілдіктердің
жоғары деңгейін қамтамасыз ету
жөніндегі жұмысты жандандыруға
сөзсіз ықпал ететін болады.
Мемлекет басшысының парасатты,

«Нұр Отан» партиясының 20
жылдығына орай ұйымдастырылған
алқалы мәжілісте Мемлекет
басшысы республикалық бюджеттің
40 проценттен астамы әлеуметтік
салаға жұмсалатынын айтты.
Жиында Мемлекет басшысы

әсіресе, әлеуметтік мәселелерге
тоқталды. Қазіргі әлемдік
экономикалық қиындықтарға
қарамастан Қазақстан әрі қарай
жылжу керектігін айтып, ел дамуына
ықпал ететін бес маңызды бағытты
алға тартты.
Жергілікті атқарушы органдарда

төменгі сатыда жұмыс істейтін
қызметкерлердің жалақысы өсетіні
көпшілікті қуантты. «Олар облыс,
аудан мен ауылдарда халықпен

тығыз жұмыс істейді. Сондықтан осы
санаттағы қызметкерлердің
жалақысын 25 пайызға көтеруді
тапсырамын. Әйтпесе, бізде орталық
пен аймақтардың жалақысы жағынан
қатты айырмашылық бар.
Ондай қызметкерлерге қолдау

жасауымыз қажет», – деді
Н.Назарбаев.
Әсіресе, Елбасының жаңа

міндеттер мен реформалар туралы
айтқандары көңілімізден шықты және
бізге сенім ұялатты. Сол себепті, бұл
қамқорлық біз үшін ерекше қуаныш.
Лайым, жетекші партия жұмысы
жемісті болсын.

М. ЕРКІНОВА,
 «Қазақ тілі»

қоғамының төрайымы

көреген саясаты, оның болашағының
стратегиялық көрінісі – көп ұлтты
Отанымыздың әрбір азаматына
жасалған қамқорлық. Біздің
туыстарымыз бен
жақындарымыздың жарқын
болашағына деген сенімді
нығайтудың негізі болатынынан
үміттімін. Бұл келелі кездесу
әрқайсымызға сенім мен серпін
сыйлады.

Т. ШАЛАБАЕВ,
«Ойыл мүгедектерді қолдау

орталығы» ҚБ төрағасы

Аяулы ақ жаулықты аналар!
Ардақты апа-қарындастар!

Сіздерді күлімдеген көктеммен бірге келетін 8 наурыз –Халықаралық әйелдер
күні мерекесімен шын жүректен құтттықтаймын!

8-наурыз – әйелдер мерекесі, әсемдік пен сұлулық, көктем мен жандану
мерекесі.
Нәзіктік пен қайсарлықты бір бойына жинаған арулар мерекесінде «Қыз

өссе – елдің көркі» деп қыз баласын аялап, оң жақтан орын берген ата-
бабаларымыздың орынды сөздері еске түседі.
Әйел қашанда тіршіліктің шырайы, отбасының шырағы болып келеді. Ұлттың

асыл қасиеті уызына жарыған ұрпақтың бойына ана сүтімен дарып, болашаққа
жалғасады. Сондықтан, ерді үйдің иесіне санаған дана халқымыз әйелді
шаңырақтың киесіне балаған.
Кез келген әйел ең бірінші кезекте отбасының тыныштығы мен балаларының

амандығын ойлайды. Өйткені, шаңырағы берік отбасы - қоғам тұрақтылығы
мен гүлденуінің, тәуелсіз еліміздің нығайуының кепілі.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан халқына

арнаған дәстүрлі Жолдауында ана мен баланы әлеуметтік қорғау, отбасы
және неке институтын нығайту, жоғары адамгершілік құндылықтарды қайта
жаңғырту және дамыту, гендерлік теңдік, әйелдерді экономикалық және
қоғамдық-саяси тұрғыдан ілгерілету мәселелеріне айрықша маңыз беріп
келеді.
Қазіргі таңда ауданымыздағы қыз-келіншектер мемлекеттік басқару

жүйесін, мәдениет, денсаулық, білім мен ғылымды, бизнесте және
экономиканың барлық секторында, шаруашылықтың әр түрлі салаларында
еңбекке белсене араласып, өздерінің біліктілігін, қабілет-дарынын, іскерліктерін
көрсетіп келеді.
Ауданның әлеуметтік – экономикалық өсіп-өркендеуіне ер азаматтармен

қатар сүбелі үлестерін қосып жүрген қыз-келіншектер – бүгін де ел мақтанышы.
Сіздер өркениетті даму жолына түскен мемлекетіміздің бүкіл тыныс-

тіршілігінің басы-қасында болып, бірліктің, тұрақтылықтың сақталуына, ел
әлеуетін еселеуге қомақты үлес қосып келесіздер.
Олай болса көктемнің шуақты күнінде жүректеріңіз жырға, көңілдеріңіз нұрға

толсын.
Сіздерді Халықаралық әйелдер күнімен тағы да құттықтай отырып,

отбасыларыңызға амандық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке
тiлеймiн!

Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі Д. Сағыров

8 НАУРЫЗ – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Ойыл ауданына қарасты әр
ауылдық округтен жиналған жастар
сол күні «Туған жерге тағзым»
акциясы аясында Саралжын ауылдық
округінде жасалған игі шаралармен
танысып, «Бастау» аула клубымен
бірге Ә.Дербісалин атындағы
Саралжын орта мектебінің үйірме
жұмыстарымен тәжірибе алмасты.
Сонымен бірге шеберлік сағаттарына
қатысып, «Zhas project» жобасы
аясында жастардың қыс кезіндегі бос
уақытын тиімді өткізу мақсатында
салынған «Корт» жұмысымен
танысты. Одан кейін аудан жастары
жуырда ғана іске қосылған жаңа
клубта бас қосты. «Жастар
болашаққа бастар жол» атты
салтанатты шараға аудан әкімінің
орынбасары Асқар Қазыбаев арнайы
қатынасып, жастарды ел ертеңі үшін
енжарлық танытпай болашаққа нық
қадам басуға шақырды.
Кәсіпкерлікпен айналысып, ел
экономикасының дамуына бүгіннен
бастап еңбек ету керектігін баса
айтты. Саралжында бес жүзге жуық
жас бар. Олардың барлығы
болмағанымен бірқатары
мемлекеттік жастар саясатын
жүзеге асыру мақсатында округ

әкімдігі тарапынан атқарылып
жатқан шараларға белсене
атсалысып келеді. Әсіресе спортқа
деген құлшыныстары жоғары. Тіпті
өнерлі жастар да жетерлік. Олар
облыстық, республикалық
додаларда топ жарып жүр. Оны
Cаралжын ауылдық округ әкімі
аппаратының бас маманы Гүлзат
Қобдабайқызы өз баяндамасында
кеңірек атап көрсетті. Ауыл әкімі
Абат Қаратауұлы жастармен
бірлесіп атқарылатын жұмыстар
тоқтаусыз жалғасып, биылғы жылы
атқарылатын игі шаралармен бөлісті.
Ал, ауыл ақсақалы Жақсылық
Бисалиев қазақтың қандай қайсар
халық болғандығын, ата
тарихымызды «тайға таңба
басқандай» етіп айтып берді. Ел үшін,
жер үшін қызмет етуге жалынды
жастардың намысын қайрап, рухын
көтерді. Алаштың әр баласы ұлтқа
адал қызмет ету керектігін ашып
айтты. Айта кетсек, Саралжын
ауылдық округіндегі «Жастар күні»
түстен кейін жастар арасындағы
қысқы спорттық сайыстармен
жалғасын тапты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

Бұған дейін де жұма намаздан
қалмай, Алланың үйіне жиі бас сұғып
жүрген ағаларымыз мешітке жаңа
компьютер қажет екендігін біліп
жүрген-ді. Өйткені аудандық мешіттің
имамы Нұрсұлтан Серікұлы діни
мерекелер кездерінде үнпарақтар
таратуға, интернет арқылы
байланыс жасауға бір жаңа
ноутбуктің керектігін ағаларына
құлаққағыс етсе керек. Сондықтан,
Құдай жолында құлшылық етіп

Сондықтан, бүгін аудан әкімі
Дастан Сағыров әртүрлі деңгейлі
жарыстарда топ жарып немесе
жүлделі орындарға қол созып,
ауданның, тіпті облыстың намысын
абыроймен қорғап жүрген бір топ
спортшыны қабылдап, бүгінгі
мерекеге орай лебізі мен алғысын
жаудырып, емен-жарқын
әңгімелесті. Әкімнің қабылдауында
болып, марапатқа ие болған
спортшылардың ішінде саралжындық
тоғыз жасар Аяжан
Сағынтайқызының шоқтығы биік. Ол
жуырда ғана Ақмола облысының
Ерейментау қаласында ұлттық
спортымыз – тоғықұмалақтан өткен
республикалық турнирде бас жүлде
ие болды. Ал, шәкіртінің жетістігі мен
аудандағы ұлттық спорттың даму

деңгейі туралы аудандық балалар
мен жасөспірімдер спорт мектебінің
тоғызқұмалақ бөлімінің
жаттықтырушысы Нұрлан Арихов
баяндады.
Облыстық халық ойындары, «Ақ

бидай» ойындарының, облыстық
волейбол федерациясының
ұйымдастыруымен өткен қала
чемпионатының жеңімпаздары
Айбат Дайрабаев пен Ықылас
Жақсылықов, еркін күрестен
жасөспірімдер арасында өткен
облыс чемпионатының күміс
жүлдегерлері, Ж.Жүсібалиев
атындағы қазақ орта мектебінің 10-
шы класс оқушылары Әли
Қабдырахман мен Бауыржан
Ғалымжановтар да аудан әкімінің
қолынан алғыс хат алды.

АЛҒЫС АЙТУ КҮНІНЕ ОРАЙ
АУДАНДЫҚ АУРУХАНАДА
«СҮЙІНШІ!» АКЦИЯСЫ ӨТТІ.
САЛТАНАТТЫ СӘТКЕ ҚАТЫСҚАН
АУДАН ӘКІМІ АУРХАНА ҰЖЫМЫ
МЕН АНАЛАРДЫ ҚҰТТЫҚТАП,
МЕРЕКЕЛІК ЛЕБІЗІН БІЛДІРДІ.
Яғни, сонымен қатар кешелі-бүгінді

өмірге келген нәрестелердің
аналарына арнаулы сыйлықтар
табыстады. Ал, жас босанған
аналарға халықтық «Ақ Әже»
ансамблінің мүшелері ақ орамал
тартып, шашу шашса, аудандық
мәдеиет үйінің қызметкері Боранбай
Ешпанов «Немерем» әнін тарту етті.

«ЖАСТАР КҮНІ»
САРАЛЖЫНДА БАСТАЛДЫ
ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВ БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫ «ЖАСТАР

ЖЫЛЫ» ДЕП ЖАРИЯЛАҒАНЫ БАРШАҒА БЕЛГІЛІ. АУДАНЫМЫЗДА
«ЖАСТАР ЖЫЛЫН» КЕҢ АУҚЫМДА ӨТКІЗУ МАҚСАТЫНДА «ЖАСТАР
БОЛАШАҚҚА БАСТАР» АТТЫ «ЖАСТАР КҮНІ» ӨТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ
САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ БАСТАЛДЫ.

АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ
АҚ ТІЛЕКТЕР АҚТАРЫЛДЫ
КӨКТЕМНІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНІМЕН ҚАТАР КЕЛГЕН 1 НАУРЫЗ «АЛҒЫС

АЙТУ» КҮНІН БІЗДІҢ АУДАН ДА ТАҢЕРТЕМЕН ТОЙЛАДЫ. МӘДЕНИ
КӨПШІЛІК ШАРАЛАР МЕРЕКЕГЕ АРҚАУ БОЛДЫ. КӨШЕ БОЙЫНДАҒЫ
ӘР АДАМНЫҢ ЖҮЗІНЕН ЖЫЛЫЛЫҚ ПЕН МЕЙІРІМДІЛІКТІ БАЙҚАДЫҚ.
БӘРІ ДЕ БІРІ-БІРІНЕ ШЕКСІЗ АЛҒЫСТАРЫН АЙТЫП, ҚОС-ҚОСТАН
ШҮЙІРКЕЛЕСІП БАРА ЖАТҚАН АДАМНЫҢ ҚАРАСЫ КӨП БОЛДЫ.

Аудандық мәдениет үйінде өткен
мәдени көпшілік шара соның бір
дәлелі. Өйткені мұнда жиылған
көпшілік бір-біріне алғыстарын
жеткізіп, аудандағы мәдениет
өнерпаздары жиылған көпшілікке
әсем ән мен жырдан шашу шашты.
Көтеріңкі көңіл күй сыйлады.
Оқушылар ұстаздарына, ата-
аналарына алғыстарын білдіріп, ақ
тілектерін ақтарды. Айтулы шараға
арнайы қатысқан аудан әкімі Дастан
Сағыров ауданның даму жолында
азаматтық үлестерін қосқан барша
ойылдықтарға айрықша алғысын
айтып, бірқатар мекеме
қызметкерлерін алғыс хаттарымен
марапаттады.
Айта кетсек, осы аудан

басшысының бастамасымен қолға
алынған «Қайырымдылық керуені»
акциясы аясында барлық ауылдық
округтер мен мекемелер арасында
атқарылған шаралар бейнебаян
арқылы көпшілік назарына ұсынылса,
айтулы акцияға дәл сол күні де өз
үлестерін қосқандар көп болды.
Әсіресе жеке кәсіпкерлер көбірек

НОУТБУК СЫЙҒА ТАРТТЫ
ЖУЫРДА «АЛҒЫС АЙТУ» КҮНІНЕ ОРАЙ АТАУЛЫ МЕРЕКЕМЕН БІРГЕ

КӨКТЕМНІҢ АЛҒАШҚЫ КҮНІМЕН ДӨП КЕЛГЕН ҚАСИЕТТІ ЖҰМАДА
АУДАННЫҢ АТЫМТАЙ ЖОМАРТ ЖІГІТТЕРІ АЛЛАНЫҢ ҮЙІ
САНАЛАТЫН АУДАНДЫҚ МЕШІТКЕ НОУТБУК СЫЙҒА ТАРТТЫ.

Аудан орталығында «Алғыс айту»
күніне орай таңертеңнен басталған
игі шаралар түстен кейін де жалғасын
тапты. Аудандық мәдениет үйінде
аудандық білім қызметкерлері
кәсіподағы ұйымының ұйытқы
болуымен өткізілген «Алғысым
шексіз, анаға!» атты салтанатты
шара ауданның білім беру саласында
еңбек еткен аналардың құрметіне
арналды. Мұнда да анаға, әкеге,
ұстазға, туған жерге, әр саланың
саңлақтарына алғыстар көп
айтылды. Аудан әкімі Дастан
Жарылқасынұлы көп балалы,
ардагер аналарымызды айтулы

жүрген жайсаң да, жомарт ағалар
айтулы мерекені пайдалана отырып
жаста болса елді тыныштыққа,
татулыққа, ауызбіршілікте ұйытып
отырған Нұрсұлтанға жаңа ноутбукті
арнайы табыстады. Дінімізде «ең
үстем садақа айтылмай берілген
садақа» демекші, атымтай
ағаларымыз аты жөндерін атап
көрсетпеуді сұрады. Сондықтан бізде
осындай ағаларымызға аппақ
алғысымызды білдіреміз.

жомарттық танытты. Осыдан тура
бір күн бұрын қайырымдылық
концерт қойған аудандық аурухана
ұжымы концерттен түскен қаржыны
аз қамтылған отбасыларға бөліп
берді. Сонымен бірге мәдениет
саласының қызметкерлері мен еңбек
ардагерлерінің атынан жуырда ғана
тілсіз жаудың кесірінен баспанасыз
қалған Ержан Еңсегеновке 35 мың
теңге көлемінде сертификат
табысталды. Оған қоса Халықтық
«Ақ әжелер» ансамблінің мүшелері
де өздерінің шама-шарқына қарай
жинаған қаржылай көмегін көпшіліктің
көзінше сыйлап, Ержанды ер
азаматқа тән сабырлықпен ұстамды
болуға шақырды. Әрине қыстың қақ
ортасында баспанасыз қалу кім-
кімге оңай тимесі анық. Сондықтан
Ержанға деген қолдау-көмектер
мұнымен шектеліп қалмады. Одан
бөлек, аудандық қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасы, Ұлттық
сараптама орталығының Ойыл
бөлімшесі, аудандық мүгедектері
қоғамынан қаржылай көмектер
көрсетілді.

мерекемен құттықтады. Алғыспен
өрілген шара мерекелік марапатқа
ұласты. Яғни, негізінен «Алтын алқа»
иегерлерінің үшеуіне емдеу-
сауықтыру орнына жолдама берілсе,
11 ана бағалы сыйлыққа ие болды.
Салтанатты шара соңында
аналарымыздың құрметіне
Т.Ахтанов атындағы облыстық
драма театры Өзбекстанның
көрнекті жазушы-драматургі Саид
Ахмадтың «Келіндер көтерілісі»
спектаклін тарту етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ,
АНАҒА!»

КӨҢІЛДЕН ШЫҚҚАН ЖОБАЛАР КӨП

СЕНІМ МЕН СЕРПІН СЫЙЛАДЫ

АУДАН ӘКІМІ
СПОРТШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАДЫ

«АТАҢНЫҢ ЕМЕС, ОТАНЫҢНЫҢ ҰЛЫ БОЛ!» - ДЕГЕН СӨЗ
СПОРТШЫЛАРҒА АРНАЛҒАНДАЙ. ӨЙТКЕНІ, ОЛ ДОДАҒА ТҮССЕ, «ҮЙДЕ
АНАСЫ ТАҚЫМЫН ҚЫССА», ЖЕРЛЕСТЕРІ ДЕ ЖЕЛПІНІП ҚАЛАДЫ. АЛ,
БАЙРАҚТЫ БӘСЕКЕДЕ ЖЕҢІСКЕ ЖЕТСЕ, АУДАННЫҢ МЕРЕЙІ
АСҚАҚТАЙДЫ. ОБЛЫСТЫҚ, РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖАРЫСТАРДЫ «КІМНІҢ
БАЛАСЫ?» - ДЕП СҰРАМАЙДЫ, «ҚАЙ ЖЕРДІҢ БАЛАСЫ?» - ДЕП
СҰРАЙДЫ.

«СҮЙІНШІ» АКЦИЯСЫ
АЛҒЫС АЙТУ КҮНІМЕН ҰШТАСТЫ
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1) кiрiстер 50 361 мың теңге;
оның ішінде:
салықтық түсімдер

1 634 мың теңге;
салықтық емес түсімдер

200 мың теңге;
трансферттер түсімі

48 527 мың теңге;
2) шығындар

50 361 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу

0 мың теңге;
оның ішінде:
бюджеттік кредиттер

0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу

0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо

0 мың теңге;
оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу

0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті)

0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын

қаржыландыру (профицитін
пайдалану)   0 мың теңге.

2. Ауылдық округ бюджетінің
кірісіне есептелетін болып ескерілсін:
жеке табыс салығы;
жеке тұлғалардың мүлкіне

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
4 қаңтар 2019 жыл                      №250                             Ойыл селосы
2019-2021 жылдарға арналған Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округ бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару  туралы»   Заңының   6  бабына Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4желтоқсандағы
Бюджет Кодексінің  9-1 бабының 2-тармағына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2019-2021 жылдарға Ш.Берсиев атындағы ауылдық округ бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес,

оның ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

Аудандық мәслихат
хатшысы: Б.Бисекенов

салынатын салық;
жер салығы;
көлік құралдарына салық;
мемлекет меншігіндегі мүлікті

жалға беруден түсетін кірістер;
басқа да салықтық емес түсiмдер.
3. Қазақстан Республикасының

2018 жылдың 30 қарашасындағы
«2019-2021 жылдарға арналған
республикалық бюджет туралы»
Заңының 8 бабына сәйкес
белгіленгені мәліметке және
басшылыққа алынсын:
1) жалақының ең төмен мөлшері -

42 500 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де

әлеуметтік төлемдерді есептеу,
сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңнамасына
сәйкес айыппұл санкцияларын,
салықтарды және басқа да
төлемдерді қолдану үшін айлық
есептік көрсеткіш - 2 525 теңге;

3) базалық әлеуметтік төлемдердің
мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен
күнкөріс деңгейінің шамасы - 29 698
теңге.

4. 2019 жылға арналған ауылдық
округ бюджетінде аудандық
бюджеттен берілетін субвенция
көлемі - 19 251 мың теңге сомасында
ескерілсін.

5. Мемлекеттік бюджет есебінен
ұсталатын азаматтық
қызметшілердің жекелеген
санаттарының, ұйым
қызметкерлерінің, мемлекеттік
кәсіпорындар қызметкерлерінің ең
төменгі жалақы мөлшерінің азаюына
байланысты жалақысын арттыруға
республикалық бюджеттен - 3 900
мың теңге.

6. Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарында мемлекеттік білім
беру тапсырысын іске асыруға
облыстық бюджеттен - 1 100 мың
теңге.

7. Жергілікті бюджеттен
трансферттер - 24 276 мың теңге.

8. «Ойыл аудандық мәслихатының
аппараты» мемлекеттік мекемесіне
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ойыл аудандық

Әділет басқармасында мемлекеттік
тіркеуді;

2) осы шешімді Қазақстан
Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкіне ресми
жариялауға жіберуді қамтамасыз
етсін.

9. Осы шешім 2019 жылғы 1
қаңтардан бастап қолданысқа
енгізіледі.

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы: И.Бергалиев

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 250 шешіміне 1 қосымша

1) доходы 50 361 тыс тенге
в том числе:
налоговые поступления

1 634 тыс тенге;
неналоговые поступления

200 тыс тенге;
поступления трансфертов

48 527 тыс тенге;
2) затраты 50 361 тыс тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование 0 тыс тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты

0 тыс тенге;
погашение бюджетных кредитов

0 тыс тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами

0 тыс тенге;
в том числе:
приобретание финансовых
активов 0 тыс тенге;
5) дефицит (прфицит) бюджета

0 тыс тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета 0 тыс тенге.
2. Учесть, что в доход бюджета

сельского округа зачисляются:
индивидуальный подоходный

налог;

Зарегистрирован в Управления юстиции
Уилского района 10 января 2019 года за № 3-11-159

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
4 января 2019 года                        №250                                      с.Уил

Секретарь районного
маслихата: Б.Бисекенов

 Председатель сессии районного
маслихата: И.Бергалиев

Об утверждении бюджета сельского округа имени
Ш.Берсиева  на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пунктом 2 статьи 9-1 статьей Бюджетного Кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа имени Ш.Берсиева на 2019-2021 годы согласно приложениям 1,2 и 3

соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
налог на имущество физических

лиц;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
доходы от государственной

собственности;
прочие неналоговые поступления.
3. Принять к сведению и

руководству, что в соответствии со
статьей 8 Закона Республики
Казахстан от 30 ноября 2018 года «О
Республиканском бюджете на 2019-
2021 годы» установлено:
с 1 января 2019 года:
1) минимальный размер

заработной платы - 42 500 теңге;
2) месячный расчетный

показатель для исчисления пособий
и иных социальных выплат, а также
применения штрафных санкций,
налогов и других платежей в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан - 2 525 тенге;

3) величина прожиточного
минимума для исчисления размеров
базовых социальных выплат - 29 698
тенге;

4) Учесть в бюджете сельского
округа на 2019 год субвенции,
передаваемые из районного
бюджета в сумме - 19 251 тыс тенге.

5. 3 900 тысяч тенге - на
повышение заработной платы
отдельных категорий гражданских
служащих, работников организаций,
содержащихся за счет средств
государственного бюджета,
работников казенных предприятий в
связи с изменением размера
минимальной заработной платы.

6.  1 100 тыс тенге - на реализацию
государственного образовательного
заказа в дошкольных организациях
образования.

7. Трансферты из местного
бюджета - 24 276 тыс тенге.

8.Государственному учреждению
«Аппарат Уилского районного
маслихата» в установленном
законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию

настоящего решения в управлении
юстиции Уилского района;

2) направление настоящего
решения на официальное
опубликование в эталонном
контрольном банке нормативных
правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде.

9. Настоящее решение вводится
в действие с 1 января 2019 года.

Ойыл аудандық әділет басқармасында
2019 жылғы 10 қаңтарда  № 3-11-159 болып тіркелді

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Ш.БЕРСИЕВА НА 2019 ГОД
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Приложение 1  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 250
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НАИМЕНОВАНИЕ

   1. Кірістер 50361
1   Салықтық түсімдер 1634
 01  Табыс салығы 440
  2 Жеке табыссалығы 440
 04  Меншікке салынатын салықтар 1194
  1 Мүлікке салынатын салықтар 14
  3 Жерсалығы 80
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1100
2 Салықтық емес түсімдер 200

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 180

06 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердіңтүсімдері 48527
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 48527
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 48527

   1. Доходы 50361
1   Налоговые поступления 1634
 01  Подоходный налог 440
  2 Индивидуальный подоходный налог 440
 04  Налоги на собственность 1194
  1 Налоги на имущество 14
  3 Земельный налог 80
  4 Налог на транспортные средства 1100
2 Неналоговые поступления 200

01 Доходы от государственной собственности 180
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   180

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 48527
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 48527
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 48527

    ІІ. Шығындар 50361
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17234
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 17234
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17234
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17234
04    Бiлiм беру 28176
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 28176
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты  28176
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 28176
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2750
 3   Елді-мекендердікөркейту 2750
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2750
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1500
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елдімекендердіабаттандыру мен көгалдандыру 800
13    Басқалар 2201
 9   Басқалар 2201
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2201
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 2201

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты 50361
01    Государственные услуги общего характера 17234
 1   Представительные, исполнительные и другие органы,

выполняющие общие функции государственного управления 17234
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка,

сельского округа 17234
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного

значения, села, поселка, сельского округа 17234
04    Образование 28176
 1   Дошкольное воспитание и обучение 28176
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка,  сельского округа     28176
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 28176
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2750
 3   Благоустройство населенных пунктов 2750
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2750
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1500
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 800
13    Прочие 2201
 9   Прочие 2201
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2201

 040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных
пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 2201

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0
    V. Дефицит (профицит) бюджета 0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Біздің стратегиялық мақсатымыз
– 2050 жылға қарай әлемдегі озық
дамыған 30 елдің қатарына қосылу.
Экономиканы өркендетудің негізі
саналатын шағын және орта бизнес
нығайып келеді. Дүниежүзілік Банктің
бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде
Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы
орынға көтерілді. Басты міндет –
Қазақстанның жаһандық бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз ететін
экономикалық өсімнің жаңа моделін
құру.
Мемлекеттік қызметке келетін

болсақ, «сапа» – мемлекеттік

ЖАҢА ЖОЛДАУ- ЖАҚСЫ БАСТАМАЛАРДЫҢ БАСТАУЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ Д.САГИРОВТЫҢ ЕСЕПТЕРІ БАРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ХАЛЫҚТЫҢ
 ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН ЕСКЕРТУЛЕРІН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

№ Айтылған ескертулер/
ұсыныстар

Ескертулерді/ұсыныстарды іске
асыру жөніндегі іс-шаралар мен

орындалу мерзімі

Жауапты

1 Бестамақ елді мекеніне орталықтандырылған
ауыз су құбырын тарту бойынша жобалық
сметалық құжаттарды жасақтау

2019 жыл 15 қазан А.Кенжебаев
Т.Нұрымгереев

2 Қараой мектеп балабақшасына күрделі жөндеу
жұмыстарын жүргізуге ұсыныс беру

2019 жыл 1 қараша А.Кенжебаев
Е.Тлепов

3 Аудан орталығында мемлекеттік – жеке меншік
әріптестік аясында «Өнер орталығы»
ғимаратын салуды ұйымдастыру

2019 жыл 15 қараша А.Кенжебаев
Ж.Тумышов
Д.Бисебаев

4 Қайыңды ауылдық округінің орталығы Ақжар
ауылында орталықтандырылған ауыз су
құбыры құрылысын аяқтап іске қосу

2019 жыл 15 қараша А.Кенжебаев
Т.Нұрымгереев
Т.Қожахметов

қызметші өмірінің жаңа стилі, ал өзін-
өзі жетілдіру – оның басты қағидаты
болуға тиіс. Жаңа формацияның
мемлекеттік қызметшілері мемлекет
пен қоғам арасындағы алшақтықты
қысқартуға тиіс. Бұл арқылы тұрақты
кері байланыс орнығып, мемлекеттік
саясаттың нақты шаралары мен
нәтижелері қызу талқыланып,
жұртшылыққа түсіндірілу үстінде.
Мемлекеттік қызметке қызығушылық
артты, әсіресе өңірлік деңгейде оның
өзектілігі жоғары. Мемлекеттік
қызметке еңбекке ақы төлеудің жаңа
жүйесі енгізілді. Ең бастысы – бұл тек

жалақыны көбейту ғана емес,
бәрінен бұрын, жұмыстарының
тиімділігін арттыру деп түсінілуі
керек. Еңбекке төленетін қаржының
өсімі бюджет шығысын, соның
ішінде бағынышты мекемелердің
шығыстарын оңтайландыру және
үнемдеу есебінен өтелуін бақылауда
ұстау тапсырылды. Бұл жерде
аталған жобаның беделін түсірмес
үшін формализм мен теңгермешілікке
жол бермеу қажет. Адам еңбекқор
болып, өз кәсібін жақсы меңгергенде
оның лайықты жалақы алуға
мүмкіндігі болуы тиіс.

Ойыл аудандық Әділет басқармасы

Ел  болғасын  әркімнің
мүмкіндігі  әртүрлі . Мүмкіндігі
жететін  кәсіпкерлер  мен
мекеме басшылары бұған дейін
де  талай  бастаманы  қолдап ,
мұқтаждарға  қолұшын  созып
келді .  Аудан  әкімі  Дастан
Сағыровтың  бастамасымен
қолға алынған бұл жолғы көмек
көктемнің  алғашқы  күнінде
келетін  Алғыс  айту  күнімен

ұштасты. Бүгін Ойыл селосында
көмекке зәру отыз отбасының
әр  қайсысына  8 мың  теңгеге
азық-түлік берілді.
Ал ,  аудан  әкімі  Дастан

Жарылқасынұлы жуырда ғана
тілсіз  жаудың  кесірінен  қыс
ортасында баспанасыз қалған
екі  отбасыға  құрылыс
материалдары  үшін  50000
теңгеден табыстады.

Әрбір мемлекеттің болашағы мек-
тебінде шыңдалады. Болашақта ел
тізгінін ұстар азаматтар – бүгінгі
мектеп оқушылары. Елбасымыз
Н.Ә.Назарбаевтың «Ұлт болашағы
білімді ұрпақ қолында» деп айтқан сөзі
бізге жарқын болашаққа апарар
жолды меңзеп тұрғандай.
Бала тәрбиесi – игiлiктi iс. Берерi де,

сұрауы да, жемiсi де мол тәрбие
саласының ең өзектiсi. Осы мақса-
тта Екпетал мектеп – балабақшасы-
нда «Бала- біздің байлығымыз, ал ең
асылымыз–оның тәрбиесі» атты
онкүндік өтті. Онкүндік аясында ақын
жазушыларымыздың мерейтойла-
рына орай сыныптан тыс шаралар да
қамтылды. Соңында шараға
атсалысқан оқушылар-ымызды мар-
апаттаумен және «Ауылым –алтын
бесігім» атты концерттік бағдар-
ламамен аяқталды.
Қорыта келе, бала тәрбиесі күрделі

де жауапты міндет екендігі бәрімізге
белгілі. Баланы өмірге бейімдеуде
мектеп, ұстаз және ата – ананың орны
бөлек. Тәлім – тәрбиелік, жарас-
ымдылық, мектеп пен ата-ана, әле-
уметтік орта бірлесіп жұмыс істеген
жағдайда ғана үйлесімділік табады.
Мектеп – жанұя – қоғам арасындағы
ынтымақтастықты нығайтқанда ға-
на ұлымыз рухты, қызымыз ғұрыпты
болмақ. 

А.ҚИТАНОВА,
Екпетал мектеп балабақ-
шасының кітапханашысы.

БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫС
ЖЕМІСТІ БОЛАДЫ

ОТЫЗ ОТБАСЫҒА КӨМЕК БЕРІЛДІ
ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ БІРІ – ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ.

АТАЛАРДЫҢ ДӘСТҮРІН ДӘРІПТЕП КЕЛЕ ЖАТҚАН ХАЛЫҚТЫҢ БҮГІНГІ
ҰЛТ БОЛЫП ҰЙЫСЫП ОТЫРУЫ ДА ОСЫНДАЙ ҚАСИЕТТЕРДІҢ АРҚАСЫ.
ТІПТІ АЛМАҒАЙЫП ЖЫЛДАРЫ ҮДЕРЕ КӨШКЕН, КӨШІРІЛГЕНДЕРГЕ ДЕ
ҚҰШАҒЫН АШЫП, БІР ҮЗІМ НАНЫН БӨЛІП БЕРДІ.
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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 250 шешіміне 3 қосымша
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Наименование

Приложение 3 к решению районного
маслихата от 4 января 2019 года № 250
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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 250 шешіміне 2 қосымша
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Наименование

Приложение 2  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 250

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Ш.БЕРСИЕВА НА 2020 ГОД

   1. Кірістер 45803
1   Салықтық түсімдер 1744
 01  Табыс салығы 550
  2 Жеке табыс салығы 550
 04  Меншікке салынатын салықтар 1194
  1 Мүлікке салынатын салықтар 14
  3 Жерсалығы 80
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1100
2 Салықтық емес түсімдер 200

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 180
06 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердің түсімдері 43859
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 43859

 3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 43859

   1. Доходы 45803
1   Налоговые поступления 1744
 01  Подоходный налог 550
  2 Индивидуальный подоходный налог 550
 04  Налоги на собственность 1194
  1 Налоги на имущество 14

 3 Земельный налог 80
  4 Налог на транспортные средства 1100
2 Неналоговые поступления 200

01 Доходы от государственной собственности 180
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   180

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 43859
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 43859
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 43859

    ІІ. Шығындар 45803
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 16306
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 16306
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 16306
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16306
04    Бiлiм беру 24276
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 24276
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 24276
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 24276
 07   Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық 3020
 3   Елді-мекендерді көркейту 3020
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3020
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1650
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 400

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 900
13    Басқалар 2201
 9   Басқалар 2201
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2201
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 2201

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты 45803
01    Государственные услуги общего характера 16306
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 16306
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      16306
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 16306
04    Образование 24276
 1   Дошкольное воспитание и обучение 24276
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       24276
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 24276
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3020
 3   Благоустройство населенных пунктов 3020
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3020
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1650
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 400

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 900
13    Прочие 2201
 9   Прочие 2201
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        2201 

  040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных
пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 2201

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       0

    V. Дефицит (профицит) бюджета 0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Ш.БЕРСИЕВА НА 2021 ГОД

   1. Кірістер 45631
1   Салықтық түсімдер 1970
 01  Табыс салығы 550
  2 Жеке табыссалығы 550
 04  Меншікке салынатын салықтар          1420
  1 Мүлікке салынатын салықтар 15
  3 Жерсалығы 85
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1320
2 Салықтық емес түсімдер 200

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 180

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердің түсімдері 43461
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 43461
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 43461

   1. Доходы 45631
1   Налоговые поступления 1970
 01  Подоходный налог 550
  2 Индивидуальный подоходный налог 550
 04  Налоги на собственность 1420
  1 Налоги на имущество 15
  3 Земельный налог 85
  4 Налог на транспортные средства 1320
2 Неналоговые поступления 200

01 Доходы от государственной собственности 180
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   180

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 43461
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 43461
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 43461

    ІІ. Шығындар 45631
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 16134
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 16134
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 16134
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16134
04    Бiлiм беру 24276
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 24276
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 24276
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 24276
 07   Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылық 3020
 3   Елді-мекендердікөркейту 3020
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3020
   008 Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1650
   009 Елді-мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 400

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елді-мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 900
13    Басқалар 2201
 9   Басқалар 2201
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2201

  040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 2201

15    Трансферттер0
 1   Трансферттер0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты 45631
01    Государственные услуги общего характера 16134
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 16134
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       16134
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 16134
04    Образование 24276
 1   Дошкольное воспитание и обучение 24276
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       24276
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 24276
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3020
 3   Благоустройство населенных пунктов 3020
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3020
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1650
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 400

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 900
13    Прочие 2201
 9   Прочие 2201
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2201
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 2201

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       0

   V. Дефицит (профицит) бюджета 0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0



4 5 наурыз 2019 жыл

ҚұттықтауҚұттықтау

Асқар таудай әкем – бақытымсың, бағымсың,
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың.
Құтты болсын, 75 жасың жан әке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.
Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.
Денсаулығың мықты болсын, жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
70 жасың құтты болсын, бүгінгі күн мерейлі,
Тілектерді айтайын бүлкүлдетіп көмейді.
Ақ жаулығың ақылдың туы болған Анашым,
Періштелер Әумин деп тілегімді жебейді.
Шуылдасын айналып немерең мен шөберең,
Шаңырағың шайқалмай кеңейсін тағы керегең.
Көретін әлі қызық көп, жүзден ассын ғұмырың,
Ортамызда отыршы, ақылды беріп демеген.
Өмір өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сәттіліктер қолдасын.
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда Сіздердей Әке-Ана болғасын.
Тілек білдірушілер: қыз-күйеу балалары Арыстан-Айгүл, Әнуарбек-Жангүл,

бала-келіні Жанболат-Қарлығаш және немерелер, жиендері.

Ойыл селосының тұрғындары
Әкеміз Ізғарин Бақытжанды 75 жасымен,

анамыз Ізғарина Нұржамалды 70 жас мерейтойымен
шын жүректен құттықтаймыз!

Өмірдің жиылғандай бар керегі.
Сыйластың елдің жақсы ардағымен,
Араласып бетке ұстар саңлағымен.
Өмір сыйлап, он баланы жеткіздің,
Әкеміздің көрмеген арманымен!
Барында, жоғында да дәулетіңнің,
Көңілін қалдырмадың әлдекімнің.
Тізгінін кісілікпен ұстап келдің,
Ойылдағы Ержановтар әулетінің.
Мейіріміңмен талайға болдың пана.
Жамандық қылмаушы едің ешбір жанға.
Бақыт дейді, бақыт бар ма жалғанда
Жыл толды, бағындық басқа салғанға!
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда.
Айтқан сөзің, тілегің жадымызда.
Сағынышпен Ана Сізді еске аламыз,
Жүрек тулап, алқынса да, тағы мына!
Сезім шіркін көңілдерді кернейді,
Қимастықтың күйін шертіп тербейді,
Алланың ісіне амал жоқ, бізде...
Ананың орнын уақыт қалай емдейді?
Жатқан жеріңіз жайлы болсын!
Ұл-қызыңмен, немере-шөберелеріңізді желеп-жебеп жатқайсыз!
Еске алушылар балалары, немерелері.

ЕСКЕ АЛУ

Күлкісі менің анамның,
Алтын күндей арайлы.
Мейірімді жүзінен,
Бар жылулық тарайды.
Ақылын айтып күн сайын,
Өсірген мені аялап.
Ақылшы асыл анашым,
Құшағың маған саябақ.

Қарақат РАХМЕТОЛЛАҚЫЗЫ,
Ш.Берсиев атындағы орта

мектебі  кітапханасы жанындағы
«Жас тілшілер» клубының

мүшесі, 6ә сынып оқушысы.

Бізді бастап тәрбие жолын
салыпсың,

Әке бізге асқар таудай алыпсың,
Бәрімізді жақсы көріп жүресіз,
Шуағын күн нұрындай жарықсың.
Мейірім төгіп әлпештеген баласын,
Жылу сепкен құшағыңмен

дарасың.
Бізге ыстық жүрегің кең дария,
Бақытымсың, шуағымсың

анашым!
Жарқын ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
Ш.Берсиев атындағы орта

мектебі кітапханасы жанындағы
«Жас тілшілер» клубының

мүшесі, 6ә сынып оқушысы.

Иә, ол кезеңде бастан өтті ғой,
халықтың сауатсыздығынан азып-
тозып, күн кешіп, әр пенде сол
сауатсыздықтың құрбаны болғаны
баршамызға белгілі. Жазықсыз жапа
шеккендер көптеп саналды. Қазан
төңкерісі, азамат соғысынының от-
жалынының ұласуымен аласапыран
басталды. Бас көтергендердің
басына қара түнек орнады. Малы
барлар мал мүмкінен айырылып,
елде кәмпескілеу жүрді. Бала-
шағасы байдың баласы атанып,
қудалауға түсті. Алланы ауызына
алғандар ұсталып, емшілік еткендер
еңіреп елден аластатылып, «ат
басына күн туып, ауыздықпен су ішіп,
ер басына күн туып, етігімен су
кешкен» заман болды. Сол
сауатсыздықтың кесірінен
жағымпаздар жағынам деп өз
туыстарын өздері ұстап бергендер
де кездесті. Күннің көзі тұтылмаса да,
адамның көзі тұтылып, көзге жас,
көңілге мұң орнады. Әттең сол
сауатсыздықтың кесірінен туғандар
туысынан, таныстар таныстықтан
қол үзді. Шүкір деген сөз ұмытылып,
сұм заман болды. Сол сұрапыл
заманда халықтың сауатсыздығын
қайткенде жою мақсатын азаматтық
парызым деп санаған Нұртас ата,
басын қауіп пен қатерге тіге отырып
өзі мекен етіп отырған Құлақсай
мекенінен мектеп салуға бел буды.
Құлақсай Құмжарғанға қарасты,

Құмжарғаннан 6 шақырым жерде,
Қуырдақты өзенінің бойында, барша
құм шетінде мекен жайға өте
қолайлы мекен. Міне осы жерден
мектеп салынды, бұл мектеп осы
өңірдегі ең алғашқы мектеп болатын.
Сол мектептен өзінің жалғыз қызы
Ұлжан апайда дәріс алды. Сонымен
қатар маңайындағы қазақтың ұлдары
мен қыздары осы Нұртас ата
мектебінен дәріс алып, сауаттарын
ашты. Солардың ішінде алғаш осы
мектептен сауатын ашып, кейін
ғалым азамат, қайраткер атақтары
әлемге белгілі денсаулық сақтау
министрі болған атақты дәрігер
Ишанбай Қарағұлов, сол сияқты
тарих ғылымының докторы

Хайболла Жабасовтың балалық
шағы білімнің негізі осы Құлақсайда
Нұртас атаның 1918 жылы салған
мектебінде қаланып еді. Демек,
Ұлжан апамыздың да ұстаздық еңбегі
осы сұрапыл тағдырдың соңғы
күндерімен сабақтас еді. Сол кезде
байдың қызы атанып, білім алудан
шеттетіліп жүрген Асқарқызы Бибі
апамызда, осы Ұлжан апамыздың
қанатының астында қамқорлық
көруінің арқасында алғашқы білімін
осы мектепт алды. Байдың қызы
бақытты бола алмайды деген сөзден
құтылды. Зорлық, зомбылық күндер
артта қалды.
Оқуын жалғастырып, әуелі курсты,

содан соң Ақтөбе қаласындағы
педагогикалық училищесін бітіріп,
ұстаздық еңбегін Құмсай
Колхозында бастауыш класқа сабақ
беруден бастады. Кейін Ойыл қазақ
орта мекетбінде зейнетке шығумен
аяқтады. Асқарқызы Бибі апайдың
сол еңбектері бағаланып түрлі
диплом, мақтау қағаздарымен қатар
Халық ағарту ісінің озық қызметкері
атағы берілді.
Қайсарда қажырлы қазақ қызы

Ұлжан апамыздың шәкірттері тек
бұлар ғана емес, республикамызда
ондап, жүздеп саналады.
Нұртасқызы Ұлжан апамыздың еңбегі
республика көлемінде белгілі болды.
Оған елімізде алғашқылардың бірі
болып, 1950 жылы халық ағарту ісінің
үздігі деген атақ бере отырып, Еңбек
Қызыл Ту орденімен алғаш Ойыл
өңірінде бірінші болып,
марапатталды. Сонымен қатар түрлі
медалдарға ие болды. Бар өмірін
ұстаздықпен шәкірт тәрбиелеумен
өткізді. Ұлжан апаның жарты
ғасырлық ұстаздық еңбегінің соңғы
күндерінде Жаңаталап елді-
мекенінде менде 1952 жылы 3
сыныпта оқыдым. Ол кезде жасы
егде тартып үлкейген шағы болатын,
бірақ апайдың бет бейнесі, тәрбиесі,
ой-парасаттылығы әлі есімде.
Иә әрине Құлақсайдағы мектептің

қазір орыны ғана емескі болып қана
жатыр, мектеп елеусіз, ескерусіз
жермен жексен шөгіп жоқ болып бара

жатыр. Ол мектепті тұрғызғанда,
ұстаздық еткен қадірлі ұстазда, дәріс
алған түрлі ғалым, академик
ағаларда дүниеден озды. Соңғы
шәкірттердің бірі менде 70 пен 80 нің
ортасына келіп, үлкейдік. Ал, біз
кеткеннен кейін сол киелі мекен, киелі
адамдар, Құлақсай құмымен қоса
ескерусіз, елеусіз қалуы мүмкін-ау.
Әрине бұл тағдырдың ісі,

табиғаттың күші, елу жылда ел жаңа
дейді халық даналары. Құлақсайдың
өңірінде жүз жылдық тарих бар. Бұл
уақыттарда қайта жаңарып, өзгеріп
отыру өмір заңдылығы, бірақ елім деп
еңіреген, халқым деп қапа болған,
жан-тәнін ортаға салған
аталарымыз бен апаларымыздың
еңбегі еш уақытта ұмыт болуға тиісті
емес. Әрине бұл кесірі жоқ кең
замандағы еңбек емес, ел басына күн
туған тауқыметті тар замандағы
еңбек естен шықпау керек. Өйткені
артында елі бар, ұлы істі
ұлағаттайтын ұрпағы бар, еңбекті
елеп, атын дәріптеу кейінгі ұрпақтың
парызы, жасым егде тартса да менде
сол ұрпақтың бірімін. Ұлжан ападан
менде дәріс алған соңғы шәкірттерінің
бірімін. Ұлжан апаны ұмыта
алмаймын және ұмытпаймында.
Демек, Құмжарған өңірі ертеден

елге танымал мекен, Ойыл-
Шұбарқұдық тас жолының бойына
орналасқан, аудан орталығына
жақын халқы қадірлі, топырағы
қасиетті, бұл жерден халқына қадірлі,
еліне елеулі қаһарман азаматтар
шыққан. Бұның өзі бір дастан.
Сұрапыл соғыс жылдары жасы егде
тартса да, атқа отырып, жылқы
бағып елін қорғау мақсатымен де
партизандарға мініс ат жіберіп ел
көзіне түскен және әр биеден құлын
өсіріп, елі үшін еңбек еткен Үмбет
Дүсіпов атамыз 1948 жылы
омырауына «Алтын Жұлдыз»,
«Ленин» ордендерін таққан, алғашқы
батыр болатын. Майталман соғыс
ардагерлері соғыс майданында
болып, елге келіп, жесір әйел, жетім
балдардың күй-жағдайын көрген
азаматтар жаппай еңбекке
араласқанда солардың ішінен қой
шаруашылығына жете мән беріп қой
шаруашылығын дамытып 1948-1958
жылдары Бейіс Құрманғазин, Қуаныш
Ержанов ағаларымыз еңбектің ері
атанып, соғыс майданын еңбек
майданымен ауыстырып еліне,
халқына шексіз еңбек етті. Алтын
Жұлдыз иегері болып, батыр атағына
ие болды. Сөйтіп шағын, кішкентай
колхозда үш батырдың шығуы

Құмжарғанды батырлар мекені
деседе боларлық. Міне
Құмжарғанның да қысқаша тарихы
осындай.
Бірақ бұл тақырыпқа кейінірек

кеңірек ораламыз. Иә, Құмжарғанда
орта мектеп бар. Сол жерде мектеп
ашылғаннан бері Соркөл мектебі
болып келеді. Бұрын орталау мектеп,
жеті жылдық болатын. Берігірек келе

орта мектеп болды. Қазіргі күні он бір
жылдық орта мектеп онда көп
жылдар бойы Мақсот Жабасов
басшылық етіп, зейнетке шықты.
Біздің әңгіме бағытымыз оның неше
жылдығында емес, мектепке Соркөл
атағы ойландырып отыр. Демек,
Құмжарғаннан 8-9 шақырымдай
жерде қалың қамыс шыққан Соркөл
бар, жері қатпай қамысын шаба
алмайды, батпақ.
Су қатып мұз болған кезде

қамысын шауып алып, колхоз кезінде
малға аула, қора, құрылысқа
пайдаланған. Бірақ ол сордың
мектепке ат боларлықтай негіз жоқ.
Бірақ сол жылдар бойы мектеп
Соркөл аталып келеді. Енді біздің
көкейімізде қандай негіз тұрғаны
оқырмандарға да белгілі болып келе
жатқан шығар деп ойлаймын.
Сондай-ақ қиын қыстау, тар заманда
басын қауіп-қатерге тігіп, мектеп
ашып, халқын қараңқылықтан, көзін,
жарық дүниені сезіндірген Нұртас
атамыз бен алғаш ұстаздық еткен
Ұлжан апамыздың есімі ел
санасынан сөніп бара жатқанда ен
даладағы кішкентай ғана Соркөлдің
бір орта мектепке берілуіне еш негіз
жоқ дер едім. Көрмес түйені де
көрмес дегендей иектің астында
осындай қадірлі де қасиетті
жандардың көлеңкеде көрінбей,
есімдерінің ескерілмей келді. Кейінгі
көзі ашық ұрпаққа сын екені орынды
сын емес пе? Сондай-ақ бүтін бір
тайпа, елдің соқырына жарық нұрын
сыйлаған Нұртас атақызы Ұлжан
апамыздың есімін осы
Құмжарғандағы орта мектепке берсе
нұр үстіне нұр болар еді. Сонда біз
ерлік ел есінде мәңгі ұмытылмайды
деген аталы сөздің арқауына негіз
бола алар едік. Иә бұл мәселе өткен
аудан әкімі Дастан Сағыровтың есеп
беру жиналысында да мәселе болып
көтерілген болатын. Нәтижесі іс
болатындай бастама көтерілді.Іс
нәтижелі болады деп сенудеміз.

Жауғашты ЖОНЫСОВ,
Қаратал ауылы,

Ардагер, зейнеткер.

ОЙДЫ ОЙ ЖАЛҒАЙДЫ, ӨРІСІҢДІ КЕҢЕЙТЕДІ, ӨТКЕНДІ ЕСКЕ ТҮСІРЕДІ.
ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ 15 ҚАРАША КҮНГІ «АҚТӨБЕ» ГАЗЕТІНДЕ ЖАЗУШЫ,
ҚАЗАҚСТАН ЖУРНАЛИСТЕР ОДАҒЫНЫҢ МҮШЕСІ, ИДОШ АСҚАРДЫҢ
«АПА» ДЕГЕН МАҚАЛАСЫ ЖАРЫҚ КӨРГЕН БОЛАТЫН. СОЛ МАҚАЛАНЫҢ
БІР БҰРЫШЫНДА ӨТКЕН КҮНДЕРДІҢ ҚҰДІРЕТТІСІ, КӨРІНБЕЙ ҚАЛЫП
БАРА ЖАТҚАН, ЕЛІМ ҮШІН, БОЛАШАҚ ҰРПАҚТЫҢ БАҚЫТЫ ҮШІН,
БАСЫН ҚАТЕРГЕ ТІГІП, ЕЛІМ ДЕП ЕҢІРЕГЕН ҰЛЫ ТҰЛҒАНЫ ЕСКЕ ТҮСІРГЕН-
ДІ. ОТЫР АЛМАДЫМ, «БҰЛ АҚИҚАТ ЕСКЕРУСІЗ ҚАЛСА, НЕ БОЛМА, ЕЛГЕ
ЕРСІ, АЗАМАТҚА АР-ДАҚ ЕМЕС ПЕ?» - ДЕГЕН ОЙМЕН МЕНДЕ СОЛ ХАТТЫҢ
ІЗІМЕН ҚОЛЫМА ҚАЛАМ АЛЫП ОТЫРМЫН.

БІР  ХАТТЫҢ  ІЗІМЕН

Ойыл селосы
Насиха Жұмахметқызы Бөлекшурина

(10.09.1932 – 17.03.2018)

Анамыздың бір жылдық садақасы наурыз айының 9-ы күні Ойыл
селосында, «Зарина» мейрамханасында сағат 12-де берілетіндігін
хабарлаймыз!

Тәтеміздің 40 күндік садақасы Сәнкібай батыр даңғылы, «Зере»
мейрамханасында 16 наурызда сағат: 1200-де беріледі.

Ескерту: Ауылшаруашылығы машиналарына, тракторларға, астық
жинайтын комбайндар мен трактор тіркемелеріне мемлекеттік
техникалық байқау тұрған елді мекендерде өткізіледі.

Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі

ОЙЫЛ АУДАНЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ
СУБЪЕКТІЛЕРІНДЕГІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛАРЫН

2019 ЖЫЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЙҚАУДАН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ
Аудан көлеміндегі трактор өздігінен жүретін ауылшаруашылық,

мелиоративтік және жол құрлыс машиналарымен трактор тіркемелерінің,
астық жинайтын комбайындарды жыл сайынғы техникалық байқаудан өткізу
екі кезенде, «Электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-портал (бұдан әрі –
порталы) арқылы жүргізіледі.
1-кезең. Тракторлар, мелиорациялық, жол құрылыс машиналарын жыл

сайынғы техникалық байқаудан өткізу.
2-кезең. Өздігінен жүретін ауылшаруашылық машиналары мен

комбайндардың түрлерін, трактор тіркемелерін жыл сайынғы техникалық
байқаудан өткізу.

№
р/с

2-кезең
Өтетін күні

Ауылдық округтер,
кәсіпорындар, ұйымдар мен

мекемелер атауы

1-кезең
Өтетін күні

1 Ш.Берсиев атындағы а/о 03-05.04 04-06.06
2 Сарбие а/о 08-10.04 05-07.06
3 Қараой а/о 11-12.04 11-12.06
4 Көптоғай а/о 16-18.04 13-14.06
5 Ойыл а/о 23-25.04 18-20.06
6 Саралжын а/о 29-30.04 25-26.06
7 Қайынды а/о 03-04.05 27-28.06
8 Аграрлық колледж 06.05
9 Ойыл орман шаруашылығы 07.05
10 Ойыл электр жүйесі бөлімшесі 14.05
11 «Көкжар» коммуналдық

мемлекеттік кәсіпорыны 15.05

Ақтөбе қаласы
Олжабаев Нұрлан Смагулұлы

(18.01.1962 ж - 03.02.2019 ж)

Екеуміз бірге туған бауыр едік,
Тағдырдан мұндай сыйды күтпеп едік.
Кенеттен кетің бақиға,
Қайырылмай артыңа.
Ақ көңіл едің, бір туар азамат дара тұлға,
Жұртың, елің ағайын туыс саған риза.
Мақтанышпен айтатын жолдастарың,
«Шеф Нұрлан» жақсы аға, дара тұлға.
60-та жасқа келмейсің,
Ағайын туыс, достармен.
Енді бірге жүрмейсің,
Немерелеріңді еркелетіп.
Бұрынғыдай сүймейсің,
Аға деп мені құрметтеп.
Өзің өскен Ойылға,
еркелеп енді келмейсің.
Жатқан жерің жайлы болсын,
Жәннаттың есігі ашық болсын.
Ағаң: Бауыржан.

Бір туар азамат, еліне елеулі халқына қалаулы болған, 4 баланың әкесі,
7 немеренің атасы, адал жар, әкеміздің бауыры, тәтеміз Нұрланның 40
күндік садақасына орай еске аламыз. Жаны жәннатта болғай.
Інілерң: Еркебұлан. Бейбіт.

БИЫЛ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ 150
ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ
ОБЛЫСТА «150 ИГІ ІС» АТТЫ
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ АКЦИЯСЫ
БАСТАУ АЛДЫ. АЛҒАШҚЫ-
ЛАРДЫҢ БІРІ БОЛЫП ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ АУРУХАНА
ҰЖЫМЫ АТСАЛЫСТЫ.
Өткен жылы аудандық аурухана 6

жас маманмен толықты. Сол
жастардың бастамасы басшылық
тарапынан қолдау тауып, кеше
қайырымдылық концерті өтті.
Ойлары озық, қиялы ұшқыр жастар-
дың концерті нағыз думанға айналды.
Мың бұрала билеп, шалықтатып ән
шырқаған олар әзілді де ұмытпады.

Ақтөбе қаласы
Олжабаев Нұрлан Смагулұлы

(18.01.1962 ж - 03.02.2019 ж)

Әсіресе, интермедиялық қойыл-
ымдар шынайы өнерге сусаған
көрермендерді бір серпілтті.
«Жастар жылын» осылай бастаған
аудандық аурухананың қайыр-
ымдылық шарасына арнайы барған
аудан әкімі Дастан Жарылқасынұлы
оларға өз ризашылықтарын білдіріп,
алғыс хаттары мен естелік
сыйлықтарын табыстады.

Р.S.
 Ал, осы шарадан түскен

қаражат   учаскелік дәрігерлердің
ұсынысымен әлеуметтік жағынан
аз қамтылған төрт отбасына
табысталды.

Гүлайым Құлмұқанова
«Қазақтелеком» АҚ-ның Ойыл
аудандық бөлімінің сату маманы.
Сонымен бірге 2000 жылдан бастап,
кәсіподақ комитетінің төрайымы
қызметін бірге атқарып келеді. Еңбек
жолын 1984-1986 жылдары «Ақтөбе
байланыс техникумын» аяқтағаннан
кейін Қаракемер бөлімшесінен
бастаған. Сол уақыттан бері осы
салада қызмет жасап келе
жатқанына отыз жылдан асқан.
Өмірдегі серігі Ернияз ағаны да осы
салада қызмет етіп жүріп
жолықтырды. Ол кезде Ернияз
Құлмұқанов монтер болса, қазіргі
таңда «Қазақтелеком» АҚ-ның Ойыл
аудандық бөлімінің электромеханик
қызметін атқарады. Гүлайым

Орынбасарқызы кейін қызмет
бабына байланысты аудан
орталығында айтулы салада
телеграф, телефонист болып еңбек
етеді. Шалғайдағы, яғни «айшылық
алыс жерлерде» бір-бірімен хат-
хабарсыз отырған жандардың
байланысын үзген жоқ. Телеграф
арқылы ағайын мен туыстың, дос пен
бауырдың байланысын нығайтты.
Тіпті ол үшін түнімен жұмыс жасаған
кездері де болды. Міне соның
арқасында Гүлайым интернет пен
байланыстың аз уақытындағы
замандастарына жақсы таныс
«номері бірінші оператор» атанды.
Расымен де номері бірінші оператор
болған Гүлайым Орынбасарқызы
ойылдық жұртшылықпен тікелей
байланыс жасады. Оның айтуынша
«Ол кездегі адамдар өте сабырлы
болған. Шалғайдағы жақындарымен
тілдесу үшін ұзынсонар кезекті түн
жарымына дейін шыдамдылықпен
күтеді екен. Кей кездері телеграфтың
аппараты жасамай қалған кездерде
700, 1000 сөзді телефон арқылы
қолмен жазып отырған. Міне
алыстағы жақын жандардың сары
ала сағыныштары Гүлайымның әлі
күнге дейін есінде қалған. Өйткені
қазіргідей ақпараттық технология
дамыған заманда адамдардың
арасындағы бір-біріне деген сағыныш
сезімі ол кездегіден әлдеқайда
төмен...

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

НОМЕРІ БІРІНШІ ОПЕРАТОР

Анашым

Әке-ана тірегім

Кеңес әскерлерінің ауған жерінен
шығарылғанына 30 жыл толды. 1979
жылы 27 желтоқсанда Кеңес
әскерлері Ауғанстан шекарасынан
өтіп, 1989 жылдың 15 ақпанына дейін
соғыс қимылдарын жүргізді. Бұл
тұста КОКП және КСРО басшылығы
Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір
төңкерісі нәтижесінде билікке келген
халықтық-демократиялық үкіметті
қолдап, көршілес елдің социалистік
бағытпен дамуын көздеп,
интернационалдық әскери жәрдем
береміз деп оның ішкі істеріне
араласқан болатын. Соңы аяқталмас
соғысқа ұласқан бұл қасірет елдің
ішінде ғана емес, оған сырт
мемлекеттердің катысуымен ұзаққа
созылды.
Ауған соғысының жылнамасы

отандық тарихымызда ең қарарлы
оқиға болып қала береді. Жауынгер
ағалардың ерлігін дәріптеу бүгінгі
бейбіт елдің патриоттарына парыз
болып табылары сөзсіз. Осыған орай
жуырда Құрман орта мектебінде
ауған соғысының ардагерімен
кездесу кеші өтті. Ондағы мақсат -
оқушыларға ауған соғысы жайлы
толық мәлімет беріп, ардагер ағамен
ашық әңгімелесу, сұхбаттасу. Өз
отанына шексіз берілген патриоттық
рухы жоғары қайсар жауынгер

ағаның ерлігін үлгі ету еді. Кеш қонағы
болған ауған соғысының ардагері,
батырлық пен ерен еңбектің үлгісін
көрсеткен Сырым Мүсіров зұлмат
соғыстың естеліктерімен бөлісті. Оқ
пен оттың ортасынан аман оралған
ағаның ерлігі оқушыларға зор өнеге
болды. Соғыстың қиындығын қинала
отырып еске алған ағамыз
оқушылардың көкейіндегі
сауалдарына жауап берді. Сонымен
қатар кеш қонағы болып өзінің Отан
алдындағы борышын күні кеше өтеп
келген сарбаз Абай Ниязов
шақырылды. Әр ер азамат үшін
Отанды қорғау парыз  екенін баса
айтып, өзінің әскерде болған қызықты
естеліктерімен бөлісті. Бұл кештің
өскелең жастар үшін берері мол
болды. Жыл сайын өткізілетін
шараларға белсене қатысатын
интернационалист жауынгер Сырым
Хамитұлы біздің мақтанышымыз.
Ағамыздың ерлігі келешек ұрпаққа
мол мұра болып қала бермек.
Осындай ерліктің үлгісін көрсете
білген барша ардагер азаматтар
жастарымызды отансүйгіштікке
тәрбиелейтін бірден-бір өмір мектебі!

Берік СЕМБАЕВ,
Құрман орта мектебінің
тарих пәнінің мұғалімі.

ҮЛКЕН ҰЖЫМНЫҢ ҮЛЕСІ

Адам жасы ұлғайған сайын
денсаулығының сыр беретіні рас. Он
екі мүшемнің бірі көз өткен 2018
жылдың басында аудандық
ауруханаға барып тексерілгенімде
Назира Аралованың айтуынша екі
көзімде де ақау, яғни «Кетаракт»
барын айтқан және тез арада ота
жасалуға кеңес береді, және ықпал
тастап көмек қолын созды. 2018
жылдың шілдесінде оң жақ көзіме,
биыл 2019 жылдың ақпанында екінші
көзіме, Ақтөбе қаласындағы Дару
«көз жарығы» клиникасына барып,
зав отделение Назарбаева Гулнар,
емдеуші врач Джамантова
Шолпанға жасаттым, қазір жақсы.
Алғашқы көктемнің 1-наурыз алғыс
айту күнін пайдаланып отырып, адам
жанына сөзімен де ісімен де
арашашы бола білетін,
Ауданымыздың көз дәрігері Аралова
Назираға және көмекші медбикесі
Клара Белісоваға, еңбектеріне
табыс, дендеріне саулық тілей
отырып, үлкен  рахметімді айтамын.

 Темір САҒЫНҒАЛИЕВ,
Ойыл селосы

Көкжар №72 тұрғыны
Зейнеткер.

Рахмет
айтамын

КУӘГЕРМЕН КЕЗДЕСУ –
ТӘРБИЕНІҢ БІРІ


