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Газетіміздің келесі саны 19 наурыз,
сейсенбі күні жарыққа шығады.

Өткен аптада «Бақуатты қоғам:
онжылдықтың 10 мақсаты» атты
атты Партия Съезінде қабылданған
құжатты насихаттау және ақпар-
аттық сүйемелдеу мақсатында 334
партия мүшесінің басын біріктірген
«Жібек жолы» БПҰ-на қарасты Ойыл
аудандық орталық аурухана ұжым-
ымен кездесу өткі-зілді. Аталмыш
шараға денсаулық сақтау мекем-
есінің 70 медицина қызметкері қаты-
насты. Кездесуді орталық ауруха-
наның бас дәрігері, «Жібек жолы»
БПҰ-ның төрағасы, партия филиа-
лының Саяси кеңес және депутаттық
фракция мүшесі Нұрбаев Сәндібек

Мемлекет басшысы «Нұр Отан»
партиясының жуырдағы XXVІІІ-ші
съезінде ел азаматтарының алдына
нақты мақсаттар қойды. Солардың
ең бастысы – қазақстандықтардың
өмір сүру деңгейін көтеру. Яғни
тегеурінді, әлеуметтік бекем
мемлекетке айналу. Сондай-ақ,
бюджеттік саланың, атқарушы
органдардың аз табысты қызметк-
ерлерінің жалақысын көтеру де
назарда. Жаңа үйлер құрылысына
қыруар қаржы бағытталып, тұрғы-
ндар оған жеңілдіктер арқылы қол
жеткізе алмақ. Білім беру мен
денсаулық сақтаудың сапасы мен
қолжет-імділігін арттыра түсу де
қаперден тыс қалып отырған жоқ.
Елбасы облыс әкімдеріне

аймақтық сапалы саясатты іске
асыруды міндеттеді. Ол әкімдердің
халыққа жақын болуы керектігін атап
өтті. Тұрғындардың қатынас жолы,
ауыз су және газбен қамтылудағы
мәселелерін шешуге күш жұмылдыр-
удың маңызы зор. Мемлекет бас-
шысы ауылдық елді мекендерге
ерекше көңіл бөлгелі отыр. Айталық,
7,5 млн ауыл тұрғынының хал-
ахуалын жақсарту мақсатында ізгі
шаралар қолға алынып, жолдарының
жөнделіп, коммуникациялары жаңар-
тылып, әлеуметтік нысандарының
жаңғыртылуына күш жұмылды-
рылмақ. Демек, бұл ауыл кәсіпкер-
лері үшін де зор қолдаудың куәсі.

Мереке қарсаңында аудан әкімі Дастан Сағыров Ойыл селосындағы қарт
аналарды құттықтап, арнайы сыйлықтарын табыстады.
Алдымен тоқсан жастағы Жансұлу әжеге сәлем берді. Еліміздің

тыныштығын тілеген әже ақ батасын берді. Аудан басшысы балалары ғана
емес, немерелері де ат жалын тартып, азамат болып, ауданның әр саласында
еңбек етіп жүрген Ақжан әжеге де арнаулы сыйлығын ұсынды. Аудан басшысы
бастаған топ Шомпақова Жәмила мен Меңдібаева Дариға әжелердің де
шаңырағына барып құттықтап, алғысын алды.

Яғни, жол мен инфрақұрылымның
игілігін халықпен бірге кәсіпкерлер де
көреді. Өйткені, орталықтан жырақ
орналасқан ауылдарда кәсіпкерліктің
кенже қалуының басты себебі де сол.
Елбасы әлеуметтік сала шығынд-

арын төмендетпеу, мұқтаждарға
көмектесу керектігін де айтты. Аз
қамтылған, көп балалы отбасыларға
қолдау көрсетуге екпін салынатын
болады. Ел Президенті партияның
төрағасы ретінде бұл жұмыстарды
жүргізуге партия мен «Атамекен»
ұлттық кәсіпкерлік палатасы арала-
суы керектігін жеткізді. Съезде белгілі
болғандай, алдағы уақытта өңірлердің
кешенді дамуы үшін халықтың әл-
ауқатын көтеруде, газ, су, электр
желісін жандандыруға, автокөлік
жолдарын жөндеуге баса назар
аударылмақ. Қай уақытта да Елба-
сының бастамаларын қолдап келе
жатқан біздің ауданның кәсіпкерлер
әртүрлі қайырымдылық шаралары
мен акциялардан сырт қалып көрген
жоқ. Аудандағы мүмкіндігі шектеулі
жандарға қолұшын созып, отбасына
отын, малына азығын беріп, қолқаб-
ысын ұсынып жүрген ойылдық кәсіп-
керлер де Елбасының барлық
бастамасын қолдауға дайын!

Сәбит БАҚТЫГЕРЕЕВ,
«Атамекен» Ұлттық

Кәсіпкерлік Палатасы Ойыл
аудандық филиалының

директоры.

Көктем - тіршіліктің бастауы.
Қыстың ызғары мен суығына сіреу
боп қатқан науат қардың бауыры
сөгіліп, жер бетіндегі тіршілік қайта
оянады. Міне осы көктемнің алғашқы
он күндігімен бірге кіретін
Халықаралық әйелдер күні барша
адамзат үшін айрықша мереке.
Айтулы мерекені біздің елде жыл
сайын атап өту дәстүрге айналған.
Өйткені анаға деген құрмет әр қазақ
баласы үшін ешқашан өшпек емес.
Әр азамат аяулы аналарымыз бен
аруларымызға, апаларымыз бен
жеңгелерімізге құшақ-құшақ гүл
сыйлап, ыстық ықыластарына
бөленеді. Осылайша көктеммен
бірге көктемдей құлпырған
аналарымыз осы күні айрықша
қуанышқа кенеледі.

Осы орайда айтулы мереке
қарсаң-ында біздің ауданда көптеген
игі шаралар өткізілді. Соның бірі
өткен бейсенбіде аудандық
мәдениет үйінде 8 наурыз –
Халықаралық әйелдер күніне орай
«Сыйынар ем, ана деген Тәңірге!» -
атты мерекелік шара.
Әсем әнмен әрленген мәденик-

өпшілік шара тыл еңбеккерлері,
батыр аналар мен «Алтын алқа»
иегерлеріне және аз қамтылған көп
балалы аналарға арналды.
Сондықтан аудан өнерпаздары асыл
аналарымыздың  құрметіне би
билеп, ән салды. Тарқатып айтсақ,
үлгілі «Әсем би» ансамблі
«Көбелек», «Сарғалдақ» билерін
тарту етсе, Ж.Жүсібалиев
атындағы Ойыл қазақ орта

Көрісу - бастауын сан мыңдаған
ғасырлардан алатын, бүгінде
еліміздің батыс өңірінде сақталып
қалған дәстүр. Шартты түрде
наурыздың 14-і «Көрісу күні» деп
аталады. Ал халық арасында Наурыз
мейрамын қарсы алу осы күннен
басталады. Бұл күні ауыл тұрғындары
ерте тұрып, елең-алаңнан жасы
үлкен адамдарға сәлем береді.
Көрші-қолаң бір-біріне «Жасың құтты
болсын!», «Жасыңа жас қосылып,
ғұмырың ұзақ болғай!» деп тілек
айтады. Көрісу күні бұрынғы өкпе-
реніш кешіріліп, араздық ұмытылады.
Көрісу — тек адамдардың бір-біріне
амандасып, жақсылық тілейтін, бір-
бірімен қауышатын мерекесі ғана
емес, сондай-ақ жасы үлкендерге
ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін күн.
Өйткені Көрісу салты бір күнмен
шектеліп қалмайды, наурыз бойы
жалғаса береді.
Наурыз тойындағы «Көрісу» рәсімі

туралы тарихшы, этнолог Жамбыл
Артықбаев өз еңбегінде былай
келтіреді:

«Көрісу» қазақтың Наурыз
мейрамының негізгі салтының бірі.
Кеңес заманында әбден ұмытыла

жаздап барып, жаңа жанданды.
Қазаққа қыс мезгілі қашан да ауыр
болған, тіпті ертеде түгелге жуық
Сырдың бойынан бастап Жиделі
Байсынға дейінгі аймақта қыстап
отырғанда да қиналса керек. Себебі
қыс қытымыр болып жатса мал

ашығады, кейде көктемге қарай
жаңбыр ерте жауып, не қар еріп
барып қайта қатып жұт басталып
кетеді. Көтерем мал қырыла
бастайды. Мал ашуы – жан ашуы,
қыс-қамытта бір жерден екінші жерге
көшіп, не малын алысқа айдап,
жайылымға бола дауласып бір-
бірімен араздасып елдің есі шығады.
Оның үстіне малдың пайдасына бола
қазақ шаруашылықтары бір-бірінен
қыс кезінде алыстау отырады, себебі
қыста да жайылым керек, ол
уақытта қазақ шөп-азық дайынд-
амайды дегендей. Осындай қиындық-
тардан шыққаннан кейін Наурызды
қазақ қуанып қарсы алмағанда кім
қарсы алады? Наурызға қазақ
қуанбағанда кім қуанады? Көрісу де
осыған байланысты шыққан. Қыс
бойы бір-бірінің өлі-тірісін біле алмай
сағынған елдің жасайтын
жоралғысы. Бір-бірін құшақтап, кейде
өлгендерін жоқтап, кейде тірі
қалғанына, қыстан аман-есен
шыққанына шүкірлік айтып көріседі».
Р.S. Көрісу – біздің Ойылда тіпті

Кеңес дәуірінде де тамыры үзілмеген
салт. Қазір жаңаша сипат алып
келеді. Ал, Маңғыстау өңірі соңғы он
жылдың көлемінде Отпантауға
арнайы барып, Адай Атаның
балалары жыл сайын алма-кезек ас
береді. Амал мерекесін атап өтеді.
Наурызыңызбен!

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ЖУЫРДА ДӘЛ ОСЫ
ТАҚЫРЫПТА Ш.БЕРСИЕВ
АТЫНДАҒЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
ӨНЕР ЖӘНЕ ӨЛКЕ ТАРИХЫ
МУЗЕЙІНДЕ КӘСІПКЕР АНАЛАР
МЕН АРУ ҚЫЗДАРЫМЫЗҒА
АРНАЛҒАН МЕРЕКЕЛІК ШАРА
ӨТТІ. ОСЫНАУ КӨРКЕМ
МЕРЕКЕНІҢ ҚАЙ КЕЗДЕ ДЕ ОРНЫ
БӨЛЕК. ОЛАЙ БОЛАТЫНЫ,
АНАЛАРҒА ДЕГЕН ЫСТЫҚ СЕЗІМ,
АЛҒЫС ПЕН ҚҰРМЕТ
ЕШҚАШАН СӨНБЕК ЕМЕС.
СОНДЫҚТАН АЙТУЛЫ
ҰЖЫМНЫҢ ҰЙЫТҚЫ
БОЛУЫМЕН АНАЛАРДЫҢ
ҚҰРМЕТІНЕ МЕРЕКЕЛІК
ДАСТАРХАН ЖАЙЫЛДЫ.
Шара кезінде алдымен өмірде

кездесетін кейбір ойландырар ойлы
тағдырлар туралы бейне баян
аналарымыздың назарына ұсын-
ылды. Үйдегі алтын қазық – ана
болғандықтан біз үшін жанұшыра
шырылдайтын да солар. Одан асқан
құдірет жоқ екені де даусыз.
Сондықтан мерекелік дастархан
басында қызықты мерекелік сәттілік
ойын ойнатылды. Халық әндері мен

ОН МАҚСАТТЫ ОРЫНДАУ –
ХАЛЫҚТЫҢ ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ

Мұхамбетжанұлы ашып, жүргізсе,
«Nur Otan» партиясының кезекті XVIII
съезінің шешімдері мен Партия
Төрағасы Н.Ә.Назарбаевтың берген
тапсыр-малары туралы партия фил-
иалы төрағасының бірінші орынба-
сары Еркін Жиеналин баяндап өтті.
Осы мекеменің терапевт-дәрігері,

партияның жас белсенді мүшесі
Әйгерім Қазиева Президент тапсыр-
маларынан туындайтын басты мәс-
елелердің бірі - «Азаматтардың өмір
сапасын арттыру: қоғамдық денс-
аулық пен алғашқы медициналық
көмек» тақырыбында хабарлама
жасады.

ЕЛБАСЫ БАСТАМАСЫНЫҢ
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ДЕ КӨМЕГІ КӨП

НАУРЫЗЫҢЫЗБЕН !

Шәмші Қалдаяқов, Нұрғиса
Тілендиев, Ескендір Хасанғалиев
сынды өнердегі орыны ерекше
ағаларымыздың аналарға арналған
туындыларынан яғни, аналарымыз
әйелдер қауымына, арулар мен сұлу
бойжеткендердің атымен аталған
әндерді еске түсірді. Мерекелік
ойындар әрі қарай «Салт дәстүр»
бойынша жалғасты. Нақты, әрі
ұтымды жауап берген қыз-келін-
шектерге арнайы сый-сыяпаттар
табысталды. Сонымен бірге ауданд-
ық балалар кітапханасының меңге-
рушісі Гүлайым Аманжолқызы әзіл
аралас өлең жолдарын тарту етсе,
әрі қарай ақ дастархан басында еркін
жайғасқан аналарымыз карао-кемен
ән шырқады. Мерекелік шара соңында
Ш.Берсиев атындағы аудандық өнер
және өлке тарихы музейінің
директоры Балқия Рысбаева барша
шараға қатысқан кәсіпкер аналар мен
ару қыздарымызға шексіз алғысын
білдіріп, көктемнің жайма шуағындай
құлпырып жүре беріңіздер деген ақ
тілегін жеткізді.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Сыйынар ем, Ана деген тәңірге!

«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалы төрағасының бірінші
орынбасары Е.Жиеналин, аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің басшысы Б.Иманғалиев мүмкіндігі шектеулі нәзік
жандылар мен көп балалы жалғызбасты аналарды 8 наурыз - халықаралы
әйелдер күні мерекесімен құттықтап, мерекелік сыйлықтар тарту етті.
Мүмкіндігім шектеулі екен деп мойымай қоғамның бір мүшесі ретінде

шаруасын шыр айналдырып отырған арулардың, тағдырдың жалғыздығынан
тарықпай шаңы-рағының түтінін түтетіп, ұл- қызын мәпелеп өсіріп отырған
аналардың қажыр-қарекетіне бас имесе болмайды... «Әйел зады - қырық
шырақты» - деген осы!
Осынау нәзік мерекенің басты кейіпкерлері жандарына шүкірлікті, тағдырына

сабырды серік етіп отырғандықтарын айта келіп, ел тыныштығы мен
тұрақтылығын, ұрпағының баянды болашағын тілеп, шаңырақтарына бас
сұққан азаматтарға алғыстарын жаудырды.

«СЫЙЛАСАҢ КӘРІҢДІ,
ЖАРЫЛҚАЙМЫН БӘРІҢДІ!»

САБЫРДЫ СЕРІК ЕТКЕНДЕРГЕ СЫЙ

мектебінің бишілер тобы «Гүлдер»
биімен сахнаның сәнін келтірді.
Сонымен бірге «Наз» дуэті
«Анамның ақ жаулығы» әнімен
көпшілікті тәнті етсе, «Өлке сазы»
фольклорлық ансамблінің сүйемел-
деуімен Боранбай Ешпанов,
Жаңылдық Бисенғалиевалар жеке
дауыста аналарға арналған әндерін
әуелете шырқады. Одан бөлек аудан
өнерпаздары ұсынған әуезді
әндердің барлығы аналардың
құрметіне арналды. Ал айтулы
шараға арнайы қатысқан аудан әкімі
Дастан Жарылқасынұлы  барша
аналарды мерекелерімен құтт-
ықтап, бірқатар аналарға алғыс
хаттар табыстады. Мерекелік шара
кезінде аналарға гүл шоқтары
таратылды.

Ұзарып, ұзынсары ұлыс келді,
Қой қоздап, қозы-лақтар

өріске енді.
Жамырап жарысады, қыр басында
Балалар қызықтап жүр көріскенді.

Жағалаумен әр үйдің шаңырағын,
Қоштасып жүр бетімнен

қарыған күн.
Егіліп тұр, ақ күміс, ақша қар қыз
Сезбепті ол, бір сәтте ағыларын.

Егілмеске ол қыздың
бар ма амалы,

Жер анадан жеріп тұр жалған ары.
Тербетеді, көк жүзін төңіректе
Қайта оралған құстардың

салған әні.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Ұлыс келді

Апта басында «Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Ақтөбе облыстық ұйымы» қоғамдық бірлестігінің
ұйымдастыруымен көп балалы педагог-аналарды қолдау мақсатында
салтанатты шара өтті.
Салтанатты шараны облыстық кәсіподақ ұйымының төрайымы Р.Серікова

кәсіподақ мүшелерін көктем мерекесімен құттықтап, облысымыздың білім
беру саласында еңбек еткен 13 «Күміс алқа», «Алтын алқа» иегерлері мен
көп балалы аналарды Қазақстандық салалық білім және ғылым қызметкерлері
кәсіптік одағының Құрмет грамотасымен және әрқайсысы облыстық
кәсіподақтың 100000 теңгелік сертификатымен марапатталды. Осындай
құрметке Ойыл ауданы Қаракемер мектеп-балабақшасының мұғалімі, көп
балалы ана Ардақ Амантаева ие болса, Ойыл аудандық кәсіподақ ұйымынан
жолдама алған бір топ мұғалім көктемгі каникулда Көкше жеріне демалуға
жүргелі отыр.

КӨП БАЛАЛЫ МҰҒАЛІМГЕ КӘСІПОДАҚТЫҢ ҚҰРМЕТІ

«АНА – ТІРШІЛІКТІҢ ТІРЕГІ»



2 14 наурыз 2019 жыл

1) кiрiстер 47 829 мың теңге;
оның ішінде:
салықтық түсімдер

1 524 мың теңге;
салықтық емес түсімдер

 296 мың теңге;
трансферттер түсімі

46 009 мың теңге;
2) шығындар

47 829 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 қаржыл-

андыру (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                      №251                             Ойыл селосы
2019-2021 жылдарға арналған Саралжын 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 4 желтоқсандағы
Бюджет Кодексінің  9-1 бабының 2-тармағына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2019-2021 жылдарға Саралжын 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 -  18 880 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 - 3 600
мың теңге.

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

7. Жергілікті бюджеттен
трансферттер - 22 429 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  мәслихаттыңсессия
төрағасы: И.Бергалиев

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 251 шешіміне 1 қосымша

1) доходы          47 829 тыс тенге;
в том числе:
налоговые поступления

1 524 тыс тенге;
неналоговые поступления

296 тыс тенге;
поступления трансфертов

46 009 тыс тенге;
2) затраты 47 829 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:

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 10 января 2019 года за № 3-11-158

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
4 января 2019 года                        №251                                      с.Уил

Секретарь районного
маслихата: Б.Бисекенов

 Председатель сессии районного
маслихата: И.Бергалиев

Об утверждении бюджета Саралжинского
сельского округана 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 Саралжинского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1,2 и 3

соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
индивидуальный подоходный

налог;
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 - 18 880 тыс тенге.
5. 3 600 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 - 22 429 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  № 3-11-158 болып тіркелді

1. Доходы 47 829
1   Налоговые поступления 1524
 01  Подоходный налог 650
  2 Индивидуальный подоходный налог 650
 04  Налоги на собственность 874
  1 Налоги на имущество 19
  3 Земельный налог 75
  4 Налог на транспортные средства 780
2 Неналоговые поступления 296

01 Доходы от государственной собственности 276
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 276

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 46009
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 46009
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 46009

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ САРАЛЖЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2019 ГОД
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Приложение 1  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 251

1. Кірістер 47829
1   Салықтық түсімдер 1524
 01  Табыс салығы 650
  2 Жеке табыс салығы 650
 04  Меншікке салынатын салықтар 874
  1 Мүлікке салынатын салықтар 19
  3 Жерсалығы 75
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 780
2 Салықтық емес түсімдер 296

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 276
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 276

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

4   Трансферттердің түсімдері 46009
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 46009
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 46009

С
ом

ас
ы

 (
м
ы
ң 
те
ңг
е)

Ф
ун

кц
ио

на
лд

ы
қ

то
п

Ф
ун

кц
ио

на
лд

ы
қ

кі
ш
і т

оп

Б
ю
дж

ет
ті
к 
ба

ғд
ар

ла
-

м
ал

ар
ды

ң 
әк
ім
ш
іс
і

Б
ағ
да

рл
ам

а

Атауы С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ф
ун

к.
 г
ру

пп
а

Ф
ун

к.
 п
од

гр
уп

па

А
дм

ин
ис

тр
ат
ор

П
ро

гр
ам

м
а

НАИМЕНОВАНИЕ

ІІ. Шығындар 47829
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 18950
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 18950
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 18950
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 18950
04    Бiлiм беру 26029
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 26029
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 26029

ІІ. Затраты 47829
01    Государственные услуги общего характера 18950
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 18950
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      18950
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 18950
04    Образование 26029
 1   Дошкольное воспитание и обучение 26029
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      26029

26 ақпан 2019 жыл  №2
Шектеу іс – шараларын
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10
шілдедегі  «Ветеринария  туралы» Заңының  10-1 бабына  сәйкес  және   Қазақстан  Республикасы  ауыл
шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Ойыл аудандық аумақтық
инспекциясының  бас  мемлекеттік  ветеринариялық-санитариялық  инспекторының  2019 жылдың    25
қаңтарындағы № 2-13/13 ұсынысы негізінде, Саралжын ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

 1. Мүйізді ірі қара малдарының арасында бруцеллез ауыруының анықталуына байланысты, Саралжын ауылдық
округінің «Тассай» қыстағында орналасқан «Сәттібек» шаруа қожалығының аумағында шектеу іс-шаралары
белгіленсін.

 2. «Саралжын  ауылдық  округі әкімі аппараты» мемлекеттік  мекемесі Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен:
1)  осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық

бақылау банкіне ресми жариялауға жіберуді;
3) осы шешімді Ойыл ауданы әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.    
Саралжын ауылдық
округінің әкімі    А. Мубараков

26 февраля  2019 года  № 2
Об установлении
 ограничительных мероприятий
В  соответствии  со  статьей  35 Закона  Республики  Казахстан  от  23 января  2001  года  «О  местном

государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 10-1 Закона Республики
Казахстан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии» и на основании представления главного государственного
ветеринарно – санитарного инспектора Уилской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного
контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 января 2019 года № 2-13/
13, аким Саралжинского сельского округа РЕШИЛ:
1 .  Установить  ограничительные  мероприятия  на  территории  крестьянского   хозяйства  «Сәттібек»

расположенного  в зимовке «Тассай» Саралжинского сельского округа, в связи с выявлением заболевания
бруцеллез среди крупного рогатого скота.

2. Государственному учреждению «Аппарат акима Саралжинского сельского округа» в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте  юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения  на официальное опубликование в эталонном контрольном банке

нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде;
3) размещение настоящего  решения на интернет-ресурсе акимата Уилского района.
3. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.  
Аким Саралжинского
сельского округа                                                   А. Мубараков

Ақтөбе облысы  Әділет департаментінде  нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне

2019 жылғы 28 ақпандағы №5973 болып тіркеуден өткен

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

Внести в Реестр государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 5973 28 февраля

2019 года, в Департаменте юстиции Актюбинской области

РЕШЕНИЕ  АКИМА САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

11 наурыз 2019 жыл №3
Шектеу іс - шараларын алу және Саралжын ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 20 «Шектеу іс-шараларын белгілеу туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі
«Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабына сәйкес және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитеті Ойыл аудандық аумақтық инспекциясының бас мемлекеттік
ветеринариялық - санитариялық инспекторының 2019 жылғы 19 ақпандағы № 2 – 13/21 ұсынысы негізінде, Саралжын
ауылдық округінің әкімі  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:      
1. Мүйізді ірі қара малдарының арасында бруцеллез ауруын жою бойынша кешенді ветеринариялық іс-шаралардың

жүргізілуіне байланысты, Ойыл ауданы Саралжын ауылдық  округі Кемер ауылы аумағында белгіленген шектеу іс-
шаралары алынсын.    

2. Саралжын ауылдық округі әкімінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы №20 «Шектеу іс - шараларын белгілеу туралы»
(нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5775  болып тіркелген, 2017 жылдың 29 желтоқсанда
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде
жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.     

3. «Саралжын  ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:      
1) осы шешімді Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;      
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау

банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.      
 4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Саралжын ауылдық округінің әкімі                                 А. Мубараков

11 марта  2019 года № 3
О снятии ограничительных мероприятий и признании утратившим силу решения акима Саралжинского
сельского округа от 13 декабря 2017 года № 20 «Об установлении ограничительных мероприятий»
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 10-1 Закона Республики Казахстан от 10 июля
2002 года «О ветеринарии» и на основании представления главного государственного ветеринарного - санитарного
инспектора Уилской районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства
сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 2-13/21, аким Саралжинского сельского
округа РЕШИЛ:  
1. Снять ограничительные мероприятия установленные на территории села Кемер Саралжинского сельского

округа Уилского района, в связи с проведением комплекса ветеринарных мероприятий по ликвидации болезни
бруцеллез среди крупного рогатого скота.

2.  Признать утратившим силу решение акима Саралжинского сельского округа Уилского района от 13  декабря
2017 года № 20 «Об установлении ограничительных мероприятий» (зарегистрированное в реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 5775, опубликованное 29 декабря 2017 года в Эталонном контрольном
банке нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде).

3.  Государственному учреждению «Аппарат акима Саралжинского сельского округа» в установленном
законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных

правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.        
4. Настоящее решение вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Аким Саралжинского сельского округа                           А. Мубараков

Ақтөбе облысы  Әділет департаментінде  нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне

2019 жылғы 12 наурыздағы №5993 болып тіркеуден өткен

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ

 Внести в Реестр государственной регистрации
нормативных правовых актов за № 5993 12 марта

2019 года, в Департаменте юстиции Актюбинской области

РЕШЕНИЕ  АКИМА САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА



314 наурыз 2019 жыл

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 251 шешіміне 2 қосымша

1. Доходы 43299
1   Налоговые поступления 1624
 01  Подоходный налог 750
  2 Индивидуальный подоходный налог 750
 04  Налоги на собственность 874
  1 Налоги на имущество 19
  3 Земельный налог 75
  4 Налог на транспортные средства 780
2 Неналоговые поступления 296

01 Доходы от государственной собственности 276
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   276

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 41379
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 41379
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 41379

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ САРАЛЖЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2020 ГОД
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Приложение 2  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 251

1. Кірістер 43299
1   Салықтық түсімдер 1624
 01  Табыс салығы 750
  2 Жеке табыс салығы 750
 04  Меншікке салынатын салықтар 874
  1 Мүлікке салынатын салықтар 19
  3 Жер салығы 75
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 780
2 Салықтық емес түсімдер 296

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 276
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 276

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

4   Трансферттердің түсімдері 41379
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 41379
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 41379
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НАИМЕНОВАНИЕ

ІІ. Шығындар 43299
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17850
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 17850
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17850
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17850
04    Бiлiм беру 22429
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 22429
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 22429
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 22429
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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
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 43299
01    Государственные услуги общего характера 17850
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 17850
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      17850

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа 17850

04    Образование 22429
 1   Дошкольное воспитание и обучение 22429
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      22429

  004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского
обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 22429

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
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

1. Доходы 43299
1   Налоговые поступления 1650
 01  Подоходный налог 750
  2 Индивидуальный подоходный налог 750
 04  Налоги на собственность 900
  1 Налоги на имущество 20
  3 Земельный налог 80
  4 Налог на транспортные средства 800
2 Неналоговые поступления 296

01 Доходы от государственной собственности 276
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   276

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 41353
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 41353
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 41353

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ САРАЛЖЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2021 ГОД
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Приложение 3  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 251

1. Кірістер 43299
1   Салықтық түсімдер 1650
 01  Табыс салығы 750
  2 Жеке табыс салығы 750
 04  Меншікке салынатын салықтар 900
  1 Мүлікке салынатын салықтар 20
  3 Жерсалығы 80
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 800
2 Салықтық емес түсімдер 296

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 276
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 276

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

4   Трансферттердің түсімдері 41353
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 41353
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 41353
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НАИМЕНОВАНИЕ

ІІ. Шығындар 43299
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17850
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 17850
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17850
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17850
04    Бiлiм беру 22429
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 22429
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 22429
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 22429
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 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
15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  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 43299
01    Государственные услуги общего характера 17850
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 17850
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      17850
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа           17850
04    Образование 22429
 1   Дошкольное воспитание и обучение 22429
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     22429 

 004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского
обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 22429

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
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
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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы № 251 шешіміне 3 қосымша

   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 26029

 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2850
 3   Елді-мекендерді көркейту 2850
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2850
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1600
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасызету 380

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 800
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

   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского
обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 26029

07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2850
 3   Благоустройство населенных пунктов 2850
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2850

  008 Освещение улиц в населенных пунктах 1600
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 800
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 14 наурыз 2019 жыл

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Қалиева
Анарға және отбасына

ағасы  Қалиев Әлібектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Мемлекет басшысының тапсыр-
масына сәйкес 2019 жылдың 8
ақпанынан бастап мемлекеттік
кірістер органдарында 01.10.2018
жыл жағдайына есеп беттінде бар
негізгі берешекті толық төлеген
жағдайда, өсімпұлмен айыппұлды
жою бойынша салық амнистиясы
бастау алды.
Қазіргі таңда Қаржы министрінің

бұйрығымен өсімпұл мен айыппұлды
жою ережесі бекітілді. Осыған
байланысты, жеке кәсіпкерлер және
шағын бизнес субъектісі, заңды
тұлғалар 31.12.2019 жыл жағдайына
дейін негізгі берешек сомасын толық
төлеген жағдайда, мемлекеттік
кірістер органдарымен өсімпұл мен
айыппұлды жою жүргізіледі.
Толық түсінік алу үшін Ақтөбе

облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментіне немесе
Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік
кірістер басқармасына жолығуға
болады.

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
СІЗДЕРДІ «22 НАУРЫЗ – ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Ауданның білім беру мекемелерінде және Ойыл аграрлық
колледжінде «Ұлыс оң болсын!», «Наурыз думан», «Наурыз - жыл
басы» тақырыбында ашық тәрбие сағаттары, ертеңгіліктер мен
кездесулер және «дөңгелек үстелдер»

11-21 наурыз
аралығы

Ауданның білім беру
мекемелері және Ойыл
аграрлық колледжі

2. 14 наурыз - Көктем күні атты мерекелік кеші 14 наурыз
сағат 10.00

Аудандық орталық
кітапханасы

3. Мүмкіндігі шектеулі жандарға, жалғыз басты табысы төмен
әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға тегін көмек көрсету
бойынша әлеуметтік акциясы

15-23 наурыз
аралығы

Барлық ауылдық
округтерде

4. Наурыз мейрамына арналған «Ұлтымыз Ұлыстың ұлы күнін
ұлықтайық!» атты этнографиялық көрме

16-21 наурыз
аралығы

Аудандық орталық
кітапханасы

5. 22 наурыз Ұлыстың Ұлы күніне орай «Ұлыстың Ұлы күні — Наурыз
мейрамы!» мерекелік кеші

19 наурыз
сағат: 15.00

Аудандық орталық
кітапханасы

6. «Наурыз – ұлы күннің бастауы» атты қайрымдылық шарасы 20 наурыз
сағат 10.00

Аудандық балалар
кітапханасы

7. «Әз Наурыз!» атты ауылдық округтердің Наурыз мерекесін тойлау 21-22 наурыз
аралығы

Барлық ауылдық
округтерде

8. Мерекеге орай барлық білім, мәдениет, спорт нысандарында ашық
есік күні

21 наурыз Аудандағы барлық
білім, мәдениет, спорт

нысандары

9. Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мейрамына байланысты «Еліме шуақ
сыйлаған, әз-Наурыз!» тақырыбында мерекелік мәдени-көпшілік
шаралар:
- Мерекелік концерттік бағдарлама, театрландырылған көріністер;
- Ұлттық тағамдар тартуы;
- Киіз үйлер ауылы; - Ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі;
- Ұлттық спорт ойындары - «Наурыз» ұтыс ойыны

21 наурыз
сағат 10.00

Аудан әкімдігі
ғимараты алдындағы

алаң
Тәуелсіздіктің 20

жылдығы атындағы
орталық саябақ

10. Наурыз мерекесіне ұлттық спорт ойындары (қол күрес, арқан
тартыс, қазақша күрес, асық ату) мен күштік экстрим (дөңгелек
аудару, автокөлік тарту) сайыстары

21 наурыз
сағат: 10.00

Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы
орталық саябақ

11. Аудан орталығындағы барлық жеке кәсіпкерлер мен сауда
орындарын тарта отырып, наурыз көже, кәуап (шашлык) т.б.
сауда-сатылымдары

21 наурыз
сағат: 9.00

12. Мереке өтетін алаңда арзандатылған бағамен ауыл шаруашылығы
өнімдерінің жәрмеңкесі (ұлттық тағамдар, ет, сүт өнімдері, көкөніс
т.б.)

21 наурыз
сағат: 9.00

13. Мерекеге орай бәйге алаңында ат жарысы, аударыспақ, теңге
алу т.б. ұлттық ат спорт ойындары

 21 наурыз
сағат: 12.00

 Сай астындағы
Бәйге алаңы

14. «Наурыз Думан» тақырыбында аудан көркем өнерпаздарының
қатысуымен мерекелік гала концерт

21 наурыз
сағ: 20.00

 Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы
орталық саябақ

15. Мерекеге орай жастарға арналған ойын-сауық думанды би кеші 21 наурыз
сағ: 20.00

 Аудандық
мәдениет үйі

16. «Ұлы даланың ұлық мерекесі – әз Наурыз» атты көше
тұрғындарына арналған төмендегі мекемелер тиісті
ғимараттарының алдында Наурыз тойы:
- Ж.Жүсібалиев ат. ҚОМ
- Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназиясы
- Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атындағы мәдениет және демалыс
оталығы
- Ойыл қазақ орта мектебі (аудандық мәдениет үйінің алдында)
- «Жолшы» балабақшасы - «Балдырған» балабақшасы
- «Асанәлі» балабақшасы

22 наурыз
сағат: 10.00

Белгіленген
ғимараттар
алаңдарында

17. Мерекеге орай аудан жастарына арналған отандық көркем
фильмдер көрсетілімі

22-23 наурыз
аралығы

Аудандық
мәдениет үйі

18. Ауданның әлеуметтік көмекке мұқтаж еңбек ардагерлері мен
жалғыз басты зейнеткерлерге арналған аудан жастарының
«Ардагерлерді ардақтайық» атты қамқорлық акция

 23 наурыз Барлық
ауылдық округтерде

19. Мерекеге орай студенттер мен жастар арасында волейболдан
жолдастық кездесу

23 наурыз сағат:
10.00 -18.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі

«5» наурыз 2019 жыл                     № 31                              Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың
кезекті отыз бірінші сессиясын шақыру туралы
Қазақстан Республикасының 23 қаңтар 2001 жылғы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 18 бабы 4 тармағы, 1) тармақшасына сәйкес ШЕШІМ
ЕТЕМІН:
Алтыншы шақырылған аудандық мәслихаттың  кезекті отыз бірінші сессиясы

2019 жылдың  14 наурызы күні сағат 15.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы»

Заңының орындалу барысы туралы аудандық білім бөлімінің есебі
Баяндамашы: Е.М.Тілепов – аудандық білім бөлімінің басшысы
2. «Ақтөбе облысының қалаларында және басқада елді мекендерінде иттер

мен мысықтарды асырау және серуендету, қаңғыбас иттер мен мысықтарды
аулау және жою қағидалары туралы» Ақтөбе облыстық мәслихатының  2013
жылғы 5 маусымдағы №122 шешімінің ауданда орындалуы туралы
Хабарламашы: А.А.Алдияр - аудандық ветеринария бөлімінің басшысы
3. Басқа да мәселелер

Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы: Б.Е.Жұмырбаев

ҚҰРМЕТТІ: АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ.
2019 жылдың 14 наурызында  таңертеңгі сағат 10.00-де  Ойыл

селосындағы Ойыл аудандық мәдениет үйінде мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер  жәрмеңкесі өткізіледі.
Аталған іс-шараның мақсаты мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

туралы тұрғындардың ақпараттандырылу деңгейін арттыру және
қызметтерді электрондық түрде көрсетуді өзектендіру, сонымен
қатар мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алу үшін консультативті-
әдістемелік көмек беруді қамтамасыз ету.
Жәрмеңкеге аудандық жергілікті атқарушы органдар, орталық

аурухана және аудандық кірістер басқармалары қатысады.
Аталған іс-шараға аудан тұрғындарын қатысуға шақырамыз.
Өтетін орын: Ойыл аудандық мәдениет үйі
14.03.2019 жыл. Сағат 10.00 де

«Аудан әкімі аппараты» ММ.

ХАБАРЛАНДЫРУ!

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ
СЕССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ШЕШІМІ

ҚҰРМЕТТІ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕР!

По поручению Главы государства
в органах государственных доходов
с 08 февраля 2019 года стартовала
налоговая амнистия по списанию
пеней и штрафов при условии
уплаты недоимки, числящейся в
лицевом счете по состоянию на 1
октября 2018 года.
В настоящее время Приказом

Министра финансов утверждены
Правила списания пеней и штрафов.
В связи с чем сообщаем, что в
случае полного погашения основного
долга до 31.12.2019 года по ТОО/ИП,
органами государственных доходов
будет произведено списание пени и
штрафов.
За детальным разъяснением Вы

можете обратиться в Управление
государственных доходов по
Уилскому району либо Департамент
государственных доходов по
Актюбинской области.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Жуырда Ақтөбе қаласында
«Қазақстан үміті» Респуб-
ликалық жас өнерпаздар
байқауы өтті. Оған біздің
ауданнан да бірнеше өнерпаз
оқушыларымыз қатысып,
жүлделі орындармен оралды.
Бір қуанарлығы «Қазақстан
үміті» Республикалық жас
өнерпаздар байқауында үш
бірдей оқушымыз оза шапты.
Нақтырақ айтсақ,  «Сәндік
өнері» номинациясы бойынша
қатысып, жоғары деңгейде
көрсеткен өнері және білімі үшін
Ойыл аудандық оқушылар үйінің
оқушылары  Еркебұлан
Талғатұлы, Дилназ Абатқызы,
Шұғыла Төремұратовалар I-
дәрежелі лауреаты атанды.
Сондай-ақ, «Қазақстан үміті» Республикалық жас өнер-паздар байқауының
«Бейнелеу өнері» номинациясы бойынша қатысқан Ойыл аудандық оқушылар
үйінің оқушысы Дариға Ғалымжанова жоғары деңгейде көрсеткен өнері және
білімі үшін бас жүлдені жеңіп алды. Оған қоса Алматы қаласында өтетін «Жеті
өнер» III халықаралық шығармашылық конкурс фестиваліне тегін қатысуға
жолдама алды. «Қазақстан үміті» Республикалық жас өнерпаздар
байқауындағы тағы бір қуантарлық жетістігіміз шәкірті ерекше өнерімен
дараланып жеңімпаз аталғаны үшін «Бейнелеу өнері» үйірмесінің жетекшісі
Бекзат Әліпқалиев «Үздік тәлімгер» дипломымен марапатталды. Осылайша
бір байқаудан бірнеше орын алып, ауданның мерейін асқақтатып қайтқан
жерлестерімізге алғысымыз шексіз!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Киелі Көкжар өңірінде қай саланы
алып қарасақ та, өлшеусіз еңбек
еткен тау тұлғалардың есімдері
бүгінгі күнге дейін ел есінде сақтаулы.
Олар бүгінгі ұрпақ жадынан ешқашан
өшпек емес. Міне осы Ойыл
тарихындағы атақты тұлғалардың ізін
қуып жүрген өрендеріміз жетерлік.
Олардың бірі өнерімен тәнті етсе, бірі
білімімен биіктен көрініп келеді. Ал
енді бірі спортты серік етіп, туған
жерді әр қырынан танытып жүр.
Солардың бірі Бекзат Мұханбетов.
Облыстық, республикалық чемпио-
наттардың жүлдегері. Самбодан
спорт шеберлігіне үміткер.
Бұған дейінде газетімізге шығып

жүрген Бекзаттың күреске, жеңіске
деген талпынысы бізге жақсы таныс.
Өзін өте салмақты ұстайтын Бекзат
аудан спортының дамуына аяусыз
тер төгіп келеді. Самбо күресінен
бөлек дзю-до, қазақ күресін жетік
меңгерген жас палуан әр күнін
дайындықсыз қалдырмайды. Міне
осылайша талай-талай тұғырлы

додаларда топ жарып жүрген жас
палуанымыз жылына бірнеше рет
облыс орталықтарындағы арнайы
жаттықтыру залдарында спорттық
шеберлігін шыңдап келеді. Міне соның
арқасында жуырда ғана Алматы
қаласында КСРО-ға және Қазақстан
Республикасына еңбек сіңірген
жаттықтырушы, Қазақстан Респуб-
ликасына еңбек сіңірген қайраткері
Т.М.Досмұхамбетовтың 70 жас
мерейтойына арналған, Самбо
күресінен 1999-2000 жылы туылған
жастар арасындағы Қазақстан
Республикасының чемпионатында
бағын сынады. 48 килограмм салмақ
дәрежесінде Астана, Атырау, Батыс
Қазақстан облыстарының палуан-
дарымен кездесіп, барлық кездесуін
сәтті аяқтап, чемпион атанды.
Сондай-ақ, Бекзат Жұмабергенұлы
осы дода да самбодан спорт шебері
атағын алды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

БЕКЗАТТЫҢ БЕЛЕСІ

Көктем мезгілінен қарамастан
біздің өңірде қатты отынмен және
газбен жылытылатын пештерді
пайдалану ережелерінің бұзылуы,
сонымен қатар тұрмыстық электр
жылытқыш аспаптары (электрлік
жылытқыштар, майлы радиат-
орлар және т.б.) қолданудың
ережелерінің сақталмауынан да
өрттердің орын алуы мүмкін.
Осындай өрттердің алдын алу
мақсатында жылыту пештері мен
электржылытқыш аспаптарды
қолдану кезінде қарапайым
қауіпсіздік шараларын сақтау
керек.
Жылыту маусымы алдында

үйлердегі пештер тексеріліп
жөнделуі тиіс. Өртке қарсы
бөлімдер мен шегіністер
зақымдалмау керек, ал от жағатын
ошақтың алдындағы ағаш немесе
басқа материалдан жасалған
еденде көлемі 0,5 х 0,7 метр өртке
қарсы қаңылтыр төселуі тиіс. Жыл
сайын жылыту маусымы басталар

кезде сонымен қатар маусым
ішінде 3 айда кемінде 1 рет түтіндік
пен от жағылатын пештерді күлден
тазарту қажет.
Өрт туындау қаупін

болдырмайтын жылу қорғау
құрылғысымен (термореттегіш)
жабдықталмаған, жанбайтын
жылу оқшаулауыш материалдан
жасалған тұғырсыз электр
үтіктерін, электр плиткаларын
және басқа да электр жылытқыш
құралдарын қолдануға тийым
салынады.

 Термореттегіштермен және
жылу қорғау құрылғысымен
жабдықталған электр майлы
радиаторлар бөлмелерді жылыту
үшін қауіпсіз аспап болып
есептеледі. Сонымен қатар
бөлмелерде электр жылыт-
қыштарды орналастырған кезде
қауіпсіздік шараларын және
қолдану жөніндегі зауыттың
нұсқаулықтарын қатаң сақтау
қажет.

Тәрбиенің мақсаты әр адамның  ішкі құндылығын, тұлғалық қасиетін
бағалауға үйрету. Елбасының Жолдауындағы негізгі идеяларды іске асыру
үшін оқушыларды Қазақс-тандық патриотизм мен шығарма-шылық жағынан
дамыған жеке тұлға ретінде тәрбиелеу қажет. Жалпы адамзаттың өз өмірін
көркемдеп, оны сәттіліктерге толтырып, өзін де, өзгені де бақытқа кенелтіп,
өмір айдынында қалықтап, еркін жүзе алуына көмекесетін жағдайлардың бірі
– өмірмен тығыз байланысты оқу пәндері болып саналады. Осындай пәндердің
бірі - оқушылардың бойында махаббат, адамгершілік, мейірімділік сияқты жалпы
адамзаттық құндылықтарды қалыпт-астыратын, оларды рухани-адамге-
ршіліктің нәрімен сусындататын – «Өзін-өзі тану» пәні.
Өзін-өзі тану пәні – өзекті мәселені тиімді шешуге зор ықпал жасап отыр.

Бұл пән негізінен жас буынды - жарық дүниеде мәнді өмір сүріп, Адам екенін
терең сезінуге, Адамдарға қуаныш сыйлай білуге баулиды. Сондықтан да
бүгінгі күн талабындағы жас ұрпақты ізгілікке тәрбиелеу, адами көзқарастары
мен өзара қарым-қатынастарын қалыптастыру – адамгершілікке тәрбиелеудің
негізгі өзегі.

Лира КҮЗЕМБАЕВА,
Екпетал мектеп-балабақшасының өзін-өзі тану пәні мұғалімі.

Жарайсыңдар!

ЖЕРЛЕСТЕР ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

Сүйінші!

САҚТЫҚ - ҚАУІПСІЗДІКТІҢ ТІРЕГІ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» ПӘНІ -
ІЗГІ ҚАСИЕТТЕРГЕ ЖЕТЕЛЕЙДІ

ҚұттықтауҚұттықтау

14 наурыз - Наурыз мерекесімен және
мерейлі 70 жасыңызбен
шын жүректен құттықтаймыз!
Деніңізге саулық берсін жаратқан,
Сыйлысыз сіз жұртқа сөзін тыңдатқан.
Немере мен жиенге толсын қасыңыз,
Дана әже болыңыз,
Жұртты аузына қаратқан.
Ізгі тілекпен ұлдарыңыз:
Сағындық Жолдығалиұлы,
Мусағали Мырзағалиұлы,
Берекет пен Бекарыс Исағалиұлы.

Сіздерді туған күндеріңізбен шын жүректен
құттықтай отыра, өмірлеріңіз қашанда көктемдей
жарқын әрі шуақты, жаздай жылы әрі жайма шуақ
болсын деймін!
Нағашы туған күнің құтты болсын,
Ағайын-туысқанмен ортаң толсын.
Бір көрген адам сізге көңілі толған,
Туысқан бауырларға сыйлы болған,
Тойыңыз әрқашанда тарқамасын,
Өзіңді балаларың арқаласын.
Жасыңа дәл осындай жас қосылып,
Көңілің дариядай жарқырасын.
Ізгі тілекпен: жиеніңіз Алтынай.

Аманкелді көшесінің тұрғыны,
Жұмабекова Бақыт Рахметоллақызына!

Сарбие селосының тұрғындары,
Сержанов Жалғасбайды 70 жас мерейтойымен,

Сержанова Данагүлді 37 мүшел жасымен
шын жүректен құттықтаймыз!

Медиация - жанжалдарды соттың
қатысуынсыз, үшінші бейтарап жақ
медиатордың көмегімен шешу
формасы. Қазіргі таңда аудандық әр
ауылдық округтерде кәсіби емес
медиаторлар өз қызметтерін
көрсетіп, азаматтарды мәмілеге
келтіруде. Медиатор-дауды, даула-
сушы тараптарды басқарушы.
Медиатор қорғаушы немесе заңгер
емес. Тараптардың ешбірінің мүд-
десін қорғамайды. Ол тек дауласушы
тараптарды ортақ мәмілеге келтіріп,
келіссөз жүргізуші.
Бітімгершілік қазақ халқының

қанында бар үрдістердің бірі. Осы
орайда медиация заңы аясында,
еліміздің барлық жерлерінде кәсіби
және кәсіби емес медиаторлар
қызметтерін жасауда. Қазіргі таңда
бітімгершілікпен бітетін істер санын
көбейту мақсатында жоспарлар
жасалып, жұмыстар жасалуда.
Жалпы медиацияның тиімді жақ-
тарын біз айтқанмен, кейбір аза-

маттар қолдай бермейді. Аудандық
сотпен медиацияның қолданылуын
кеңейту мақсатында, қарапайым
халық арасында түсіндіру жұмыс-
тары жүргізіліп, медиацияның қолд-
анылуын кеңейту күнделікті жосп-
ардан тыс қалған емес. Медиация
жанжалға қатысушылардың эмоци-
оналды күшін, ақшасын және уақ-
ытын үнемдеуге көмектеседі. Оны
жүргізу кезінде процестің жағдайы,
ұйымдастырылуы, ұзақтығы және
мазмұны жеке анықталуы мүмкін.
Медиация дауға кім кінәлі немесе
жеңіске жету емес шешімнің құры-
лымдық іздестірілуіне бағдарланады.
Медиация кезінде шешілген

даулардың келісімдері берік болады.
Бұл тетіктің ең басты ерекшелігі-
медиация дау туындағаннан кейін
тараптардың өзара қарым қаты-
насын сақтауға мүмкіндік береді.

Ж.МАЙЖАНОВ,
Ойыл аудандық

сотының аға сот приставы.

2019 жылдың 15 наурызы күні
сағат 15.00-де аудандық мәден-
иет үйінде Ойыл селосының
«Тұрғындар жиыны» (Сход) өтеді.

«Тұрғындар жиынында» Ойыл
селосы халқының малдарын бағу
үшін қоғамдық табындарды
ұйымдастыру, бойдақ малдарды
бақтыру, ауылдың санитарлық
тазалығы және қоғамдық тәртіп
туралы мәселелер қаралады.
Сонымен қатар, қоғамдық

табындарды бағуға ниетті
азаматтардың Ойыл селолық
округі әкімдігіне хабарласуларын
сұраймыз! Байланыс телефон-
дары 2-10-20.
Ойыл селолық округі әкімдігі

ХАБАРЛАНДЫРУ

ДАУ МҰРАТЫ – БІТУ!


