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ӨТКЕН ЖЕКСЕНБІ КҮНІ ОБЛЫС
ӘКІМІ ОҢДАСЫН ОРАЗАЛИН
ЖҰМЫС САПАР-ЫМЕН ОЙЫЛ
АУДАНЫНДА БОЛЫП, БІРҚАТАР
ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАРДЫ
АРАЛАП, ЖЕРГІЛІКТІ
ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ.
Облыс әкімінің ауданға жасаған

сапары Саралжын ауылдық округіне
қарасты Бестамақ ауылынан бас-
талды. Мұнда ол жаңадан салынып
жатқан 60 орындық мектептің құрыл-
ысымен танысты. Бұл мақсатқа

облыстық бюджеттен қаржы бөлініп,
облыстық құрылыс басқармасы
арқылы жобалық-сметалық
құжаттамасы жасақталған еді.
Мектеп құрылысын жүргізуге
жарияланған тендерді «Техно-С»
ЖШС-і жеңіп алды. Мердігер мектеп
құрылысын 2017 жылы бастап
кеткенімен, сол кезде құрылысқа 2
миллион теңге ғана бөлінді де, кейін
қаржыландыру тоқтап қалды.

— Құрылысты үш жылға дейін
созып жібергендерің дұрыс емес. Іс
басталды ма, аяқталуы тиіс.
Болмаса, бастамау керек, халықты

алдамау қажет. Өздеріңізді де
алдамаңыздар. Бұл — басында
дұрыс жоспарланбаған іс. Олқылы-
қтардың бәрі содан басталады, —
деп Оңдасын Оразалин құрылыс
компаниясының басшысынан техни-
калық мүмкіндіктері мен жұмыс күші
жайында сұрады.
Былтыр мектеп құрылысына

ауылдағы 4 адам жұмысқа тарты-
лыпты. Компания басшысының айт-
уынша, тұрақты жұмыста 17 адам
еңбек етеді, мамандар жеткілікті.

— Техника бар, құрылыс
материалдары тасылды.
Жетпейтіні кірпіш, оны да
әкелеміз, — деген компания
басшысы жоғарыдан нұсқау келсе,
жұмысқа кірісетіндерін айтты. Осы
жерде облыстық мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау басқарм-
асының басшысы Нұрлан Иманалин
облыс әкіміне Бестамақта мектеп
құрылысы жақын аралықта жандана-
тынын, жұмыс көлеміне қарай
қаражаттың аударылатынын айтты.
Оның айтуынша, мектеп құрылысын
аяқтау үшін 160 миллион теңге

қажет. Бұл орайда облыс әкімі
Н.Иманалинге құрылысты тұрала-
тпай, осы жылдың соңына дейін
аяқтауды тапсырды.
Бұдан кейін облыс әкімі аудан

орталығындағы бірқатар әлеуметтік
нысандардың жағдайымен танысты.
Соның бірі — іргетасы 1963 жылы
қаланған аудандық мұрағат ғима-
раты. Ғимараттың жалпы көлемі —
1180 шаршы метр. 2008 жылы 800
мың теңгеге ағымдағы жөндеу
жүргізілген мұрағат ғимараты 2017

жылы «Азия эксперт» ЖШС
қорытындысы бойынша апаттық
жағдайда деп танылыпты.
Ойыл аудандық орталық

ауруханасы орналасқан ғимарат та
сыр бере бастапты. Аурухананың
бас дәрігері Сәндібек Нұрбаев облыс
әкіміне денсаулық сақтау мекемесінің
ішкі жұмысын таныстырып,
қабырғасы сыр берген ғимараттың
жоғары қабатын көрсетті. Оның
айтуынша, жауын-шашынды күндері,
әсіресе қар еріген уақытта төбеден
тамшы ағып, қабырғалар суланады.
Науқастар бөлмесінен де тамшы

ағады. Едендері де тозған.
Сарапшылар қорытындысы бойынша,
ғимаратта аса қауіп төндіретіндей
жағдай жоқ. Алайда күрделі жөндеу
қажет. Бас дәрігердің айтуынша,
жөндеу жұмыстарына шамамен 250
миллион теңгеге жуық қаражат
қажет. 2009 жылы пайдалануға
берілген орталық ауруханада тұрғ-
ындар электронды кезекпен қабылд-
ауға келгенмен, бұл жүйе қашықтағы
елді мекен халқы үшін әзірге іске
асырылмай отыр.

— Аудан орталығындағы тұрғ-
ындар дәрігердің қабылдауына
электронды кезекке жазылуға үй-
ренді. Күн сайын электронды кезекке
30-40 адам жазылады. Амбула-
торияда күніне 200 адамды қабылд-
ауға мүмкіндік бар. Қазір тұрғынд-
арды электронды кезекпен қабылдау
көрсеткіші — 90 пайыз. Тұрғындар
смартфон көмегімен «Дамумед»
қосымшасы арқылы кезекке тұрады.
Бүгінгі күні Берсиев және Көптоғай
ауылдарындағы дәрігерлік амбулат-
ория осы жүйеге көшіріліп жатыр.
Себебі, оларда аз жылдамдықпен
болса да, интернетті пайдалануға
мүмкіндік бар, — деді аурухананың
бас дәрігері.
С.Нұрбаевтың айтуынша, қазір

ауданда 15 медициналық пункт пен
6 дәрігерлік амбулатория жұмыс
жасайды. Биыл 1 сәуірден бастап
барлық дәрігерлік амбулатория
электронды тәсілде жұмыс жүргізуге
көшірілмек. Ол үшін аурухана
«ASTEL» компаниясымен келісім-
шарт жасасқан.
Жағдайды өз көзімен көрген облыс

әкімі бас дәрігерге басқармаға
ұсыныстарын беруді, алайда бұл
шаруаның бүгін-ертең емес, мәселе
ретінде көтерілгесін, оңтайлы шешу
жолдарын қарастыратынын айтты.
Сапар аясында Оңдасын Сейілұлы

аудандық ветеринария бөлімі,
ветеринарлық станса, №14 өрт
сөндіру және төтенше жағдайлар
бөлімі ғимараттарын да аралап,  сала
мамандарымен тілдесті.

(Жалғасы 2 бетте)

ОБЛЫС ӘКІМІ АУДАНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРМЕН ТАНЫСЫП,
ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ

Қымбатты ойылдықтар!
Ардақты ағайын!

Баршаңызды жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің
арқауы болып табылатын Ұлыстың Ұлы күні - Наурыз мейрамымен шын
жүректен құттықтаймын.
Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз-Наурыз дана халқымызда қай кезде

де еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі
болып есептеледі.
Шығыс халықтарының жыл басы болып саналатын, Самарқанның көк тасы

еритін бұл мезгіл - еңбек пен іскерліктің, бірлік пен ынтымақтастықтың,
бауырмалдық пен достықтың арқауын одан әрі бекіте түспек.
Бұл күн – күн мен түн теңесіп, жан-жануар, өсімдік біткен түлеп, төлдеп,

түрленіп, елдің аузы аққа тиетін, жер үстіне шаттық орнайтын күн.
Жақсылықтың жаршысына айналған Наурыз мейрамы адамзат тарихымен

бірге жасап келеді. Сондықтан Наурыз – адамды ұлты мен нәсіліне, тілі мен
дініне бөлмейтін жалпыхалықтық ізгі мереке.
Наурыз - көктем мен жаңаруды айшықтайтын мерейі тасыған ұлы мейрам.

Ол өткенді саралап, болашағымызды болжайтын ерекше кезең.
Халқымыздың ежелден жыл санау дәстүрі бойынша биыл – доңыз жылы.

Халық даналығында доңыз жылы – мал мен жанға жайлы да табысты, құт-
берекесі молшылыққа толы жыл болмақ.
Еліміздің наурыздан наурызға дейін қол жеткізген табыстары аз емес.

Жылдан жылға ауданымыздың экономикасы өсіп, халықтың әл-ауқаты
жақсарып келеді. Осының барлығы – біздің бейбіт елімізде бірлікте, ынтымақта
істеген еңбегіміздің нәтижесі.
Елбасымыз «Nur Оtаn» партиясының съезінде Үкіметтің алдына жаңа

міндеттер қойды. Көп балалы отбасыларға 2-3 пайызбен баспана сатып алу
мүмкіндігі беріледі және мүгедек балаларды асырап отырған ата-аналардың
жәрдемақысын 30 пайызға арттыруды тапсырды. Сонымен қатар биылғы
жылдың 1 сәуірінен бастап аз қамтылған кірісі төмен көп балалы
отбасылардың әр баласына 21 мың теңгеден жәрдемақы төленетін болады.
Бұл халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған маңызды қадам болып

есептеледі.
Құрметті жерлестер!

Ұлыстың ұлы күні ағайын - туысқандар бір-бірімен көрісіп, өткенге салауат
айтып, болашаққа сенімді көңілмен, жақсы үмітпен қарайтын күн. Сондықтан
түсіністікті ту етіп, елді бірлік пен ынтымаққа, адамгершілік пен имандылыққа
үндейтін Наурыз мерекесі Отанымызға – береке, халқымызға – игілік,
мемлекетімізге – молшылық, ал шаңыраққа бақыт пен шаттық әкелсін!
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
Төрт түлігіміз түгел, Ұлыс оң, Ақ мол болсын!

Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі Д.Сағыров

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ НАУРЫЗ МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУ СӨЗІ

Күркіреп көк тұр, көктем кеп,
Жанданып, жасап тіршілік.
Табиғат мынау көкпеңбек,
Бұтаққа жаңа бүр шығып.
Жаз лебін сұрап жуаннан,
Үзілер шақта жіңішке.
Қасқа айғыр аспай қыраңнан
Жарамай жайдақ мініске.
Көгенде өскен тай-тайлақ,
Тебінеді көк шығып.
Көрісіп жүр, той-тойлап,
Арқа-жарқа жұртшылық.
Тысқа шыққан шал-кемпір,

Нұрына мас боп шуақтың.
Құлазып қалған қар мен қыр,
Сылдыры басым суаттың.
Әукім дейді алыстан
Ақ жеңешем айқайлап.
Жүреді тынбай шабыстан,
Әзірлейді бал қаймақ.
Қайнатады азанда
Құрты менен тортасын.
Сүрін салып қазанға,
Сапырады сорпасын.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Көктем
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Ойыл ауданының әкімі Дастан
Сағыров облыс әкіміне ветерин-
арлық қызмет көрсететін ғимара-
ттың әбден тозығы жетіп тұрғанын,
нысан салуға мүмкіндік болса, онда
құрылысты ауыл сыртында тұрғы-
зуға ықпал етуін сұрады. Себебі бұл
бағыттағы шаралардың кешенді
жүргізілуіне мүмкіндік береді. Бұл
орайда облыс әкімі ветеринар
мамандардан жұмысты цифрланд-
ыру бағытында қандай шаралардың
жүзеге асырылып жатқанын сұрады.
Мамандар тұрғындардың электронды
өтініш беру ісі әзірге жүзеге
асырылмай отырғанын айтты.

— Халыққа электронды қызмет
көрсету — басты талап. Қазіргі
заманның талабына сай жұмыс
жүргізілуі керек. Сендердің жасап
отырған қызметтерің де, тіршілік-
терің де заман талабына сай
келмей отыр. Сондықтан бұл істі
зерттеу қажет. Осындай жағдай-
лардан соң, халықтан өкпе-реніш
туады. Қазіргі жүргізіп отырған
жұмыстарың Елбасы қойған
талаптарға сәйкес келмейді, —
деген облыс әкімі айтылған
ұсыныстың орынды екенін айта
келе, мемлекеттік қызметтерді
электронды жүйеге көшіруде жергі-
лікті билік тарапынан нақты бір
әрекеттердің жүргізілмегенін сынға
алды.
Ауданға жасаған сапары кезінде

облыс басшысы Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназияның ескі
ғимаратын иеленген аудандық саз
мектебінің жағдайын өз көзімен көрді.
Жүз жылдан астам тарихы бар
ғимарат сыр бере қоймағанымен,
күрделі жөндеуді талап етеді. Бұл
мақсатқа 42,5 миллион теңге
қаражат қажет.

— Ойылдың өзінің тарихы
ерекше. Жүз жылдан астам тарихы
бар бұл ғимарат та ескінің көзіндей.
Егер ол әлі де беріктігін сақтап
тұрса, онда жөндеу жұмыстарына
көмектесуіміз керек. Ғимаратқа 
қазіргі заманның талабымен жөндеу
жұмыстарын жүргізгенде оның
тарихи ерекшелігін сақтау
қажет, — деді облыс әкімі.
Бұл жерде облыс әкіміне мектеп-

гимназия оқушыларының ҰБТ-дағы
жоғары көрсеткіштері де айтылды.
Оңдасын Оразалиннің аудан

халқымен кездесуі аудандық Мәде-
ниет үйінде ұйымдастырылды. Әуелі
Мәдениет үйінің кең залында
жасақталған қолөнер бұйымдарының
көрмесі таныстырылды.

— Облыстың көрсеткіштері
әлеуметтік-экономикалық даму
барысында өте жоғары. Бердібек
Машбекұлы облысты төрт жылға
жуық басқарған кезінде көптеген
жұмыстар атқарылды. Соның
ішінде әлеуметтік салаға ерекше
мән берілді. Облыс орталығы,
аудандарға ерекше көңіл бөліп,
көптеген құрылыс жұмыстарын
атқарған. Әрине, оның барлығы осы
жердегі мемлекеттік қызметшіл-
ермен қатар, кәсіпкерлер, тұрғын-
дардың бірлесіп жасаған жұмыста-
рының нәтижесі деп түсінемін. Енді
біз облыстың даму қарқынын
төмендетпей, әрмен қарай дамыту
процестерін ойлануымыз керек.
Өмір болғасын, проблемасыз
болмайды. Алдымызда әлі де
шешімін табуы керек мәселелер
тұр. «Nur Otan» партиясының
съезінде Елбасы халықтың әл-
ауқатын арттыруға, оның ішінде
тұрмыстық жағдайы төмен азама-
ттарға қолдау таныту, жалпы
тұрғындардың өмір сапасын
арттыруға байланысты инфра-
құрылымдық нысандарды қолға алу 
жайында  нақты тапсырмалар
жүктеді, — деген облыс әкімі
Оңдасын Оразалин аудан халқы
алдында Ойылдағы нақты мәселе-
лерге де тоқталып өтті.
Кездесу барысында аудан әкімінің

өңірдің әлеуметтік-экономикалық
даму көрсеткіші турасындағы
баяндамасы тыңдалды. Облыс әкімі
ауданда 18 мыңға жуық адамның
тұратынын айта келе, аудан
басшысынан орташа айлық табыс-
тың мөлшерін сұрады.

— Қазіргі статистикалық мәлім-
ет бойынша, орташа айлық табыс-
тың мөлшері — 80962 теңге,—
дегені сол еді, облыс әкімі:
«Республика бойынша орташа айлық
мөлшері — 174 мың, яғни сіздерде
бұл көрсеткіш екі есе төмен», — деген
Оңдасын Оразалин аудандағы мал
санын да сұрады.

— Мен мұның бәрін бекерден-
бекер сұрап отырғаным жоқ. Ойыл
— бұрыннан да ауыл шаруашылығы-
мен күн көріп отырған аудан. Орта
мөлшермен сұрап отырғаным,
табыс көзі қандай болса, адамның
тұрмыстық жағдайы да сондай
болады деген сөз ғой, — деді облыс
әкімі.
Аудан әкімі Дастан Сағыровтың

айтуынша, ауданның кіріс бөлігі — 341
миллион теңге, ал жалпы шығыс — 4
миллиард 156 миллион теңге.  «Егер

Ел Президентінің жыл сайынғы
Қазақстан халқына арнаған Жолдау-
ларында тұрғындарға мемлекеттік
қызмет көрсетудің сапасын арттыру
арқылы азаматтардың мемлекеттік
органдардың қызметіне деген сенімін
көтеру  маңыздылығын ерекше атап
көрсетіп келеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету

сапасы – мемлекеттік қыз-метшілер
жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші
болатынын және ол мемлекеттік
тұтынушы ретінде хал-ыққа тікелей
бағдарлануы тиістілігін айқындап
берді.  Елбасының  айқын-дап берген
 тапсырма, міндеттеріне сәйкес,
2013 жылдың 15 сәуір күні
«Мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тер туралы» Заңы қабылданды. 
Қабылданған Заң  талаптары

көрсетілетін мемлекеттік қызметтер
бойынша жаңа көзқарастарды қалып-
тастырып, негізінен қызмет алушы
және азаматтардың құқықтары мен
мүдделерін қорғауға бағытталған.
Сонымен қатар, мемлекеттік  қызмет
алушы көрсетілген қызмет сапа-
сымен  қанағат тұтпайтыны, шағым-
дар болатынына байланысты, олар-
дың құқықтары мен заңды мүдделе-
рін қорғау мақсатында Заңда көрсе-
тілетін мемлекеттік қызмет түрле-
ріне шағым беру тәртібіне қатысты
нормалар енгізілген. Ал мемлекеттік
қызмет көрсетудің сапасына бақ-
ылау жасау мен оны бағалау ҚР
Мемлекеттік қызмет істері және
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігіне және оның аумақ-
тық құрылымдарына берілген. Яғни,
уәкілетті органға қызмет беруші мен
қызмет алушыға қанағаттанбау
себебін анықтауға бағытталған
кешенді зерттеулер жүргізу, мемле-
кеттік органдар  тарапынан мемлек-
еттік қызметтер көрсетілу заңнам-
асын сақтамау, уақытылы бақыл-
амау мен қызмет алушылардың
шағымдарын толық әрі уақытылы
қанағаттандырмау себептерін зерт-
теу жұмыстарын жүргізу міндет-
телген.

«Ойыл аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемле-
кеттік мекемесі Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2009 жылғы 18
ақпандағы «Ауылдық елді мекен-
дерге жұмыс істеу және тұру үшін
келген денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, мәде-
ниет, спорт және агроөнеркәсіптік
кешен мамандарына әлеуметтік
қолдау шараларын ұсыну мөлшерін
айқындау туралы» №183 қаул-
ысына, Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің 2014
жылғы 6 қарашадағы «Ауылдық елді
мекендерге жұмыс істеу және тұру
үшін келген денсаулық сақтау, білім
беру, әлеуметтік қамсыздандыру,
мәдениет, спорт және агроөнер-
кәсіптік кешен саласындағы маман-
дарға әлеуметтік қолдау шараларын
ұсыну қағидаларын бекіту туралы»
№72  бұйрығына және  Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика
министрінің м.а 2015 жылғы 27
сәуірдегі №275 бұйрығымен бекіт-
ілген  «Ауылдық елді мекендерге
жұмыс істеу және тұру үшін келген
денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, мәд-
ениет, спорт және агроөнеркәсіптік
кешен саласындағы мамандарға
әлеуметтік қолдау шараларын
көрсету» мемлекетік көрсетілетін
қызмет стандарты сәйкес, «Диплом-
мен ауылға» бағдарламасын іске
асырады.
Бағдарлама бойынша денсаулық

сақтау, білім, әлеуметтік қамсыз-
дандыру, мәдениет, спорт және
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
мамандарға бір реттік көтерме
жәрдемақы және тұрғын үй сатып
және салу  үшін бюджеттік несие
беріледі. Бағдарламаның мақсаты
жоғары және арнаулы орта білімі бар
мамандарды елді мекендерге жұмы-
сқа орналастырып, ауылдың жағда-
йын көтеру. 
ҚАНДАЙ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ?
- жетпіс еселік айлық есептік

көрсеткішке тең сомада біржолғы
көтерме жәрдемақы төленеді. 2019
жылдың 1 қаңтарынан бастап  айлық
есептік көрсеткішті 2525 теңгені
құрады. Нәтижесінде жоба бойынша
әр қатысушы 176750  теңге көлемінде
жәрдемақы алды;

- қажеттілігіне қарай тұрғын үй
сатып алу үшін әлеуметтік қолдау
арқылы 1500 еселік айлық есептік
көрсеткіш  мөлшерінде  3 787 500
теңгеге дейін 15 жыл мерзімге 0,01
пайыздық мөлшермен бюджеттік
несие түрінде әлеуметтік қолдау
көрсетілді.
ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР ҚАЖЕТ?
 1) көтерме жәрдемақы алған

кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушының

жеке басын куәландыратын құжат-
тың көшiрмесi;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр

қызмет i растаған еңбек к iтап-
шасының көшiрмесi;
бiлiмi туралы дипломның көшi-

рмесi;
көші-қон қызметінен алдыңғы

тіркелген жері туралы мәліметтер;

тұрғылықты жерінен тиісті елді
мекенде тұратындығын растай-
тын мекенжай анықтамасы (тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден
мәліметтер болмаған жағдайда);

2) көтерме жәрдемақыны және
тұрғын үй сатып алуға бюджеттік
кредит алған кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
жеке басын куәландыра-

тын құжаттың көшiрмесi;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр

қызмет i растаған еңбек к iтапш-
асының көшiрмесi;
бiлiмi туралы дипломның көш-

iрмесi;
сатып алынатын жылжымайтын

мүлікті бағалау актісі;
көші-қон қызметінен алдыңғы

тіркелген жері туралы мәліметтер;
тұрғылықты жерінен тиісті елді

мекенде тұратындығын растайтын
мекенжай анықтамасы (тиісті мемл-
екеттік ақпараттық жүйелерден
мәліметтер болмаған жағдайда);
неке туралы куәліктің көшірмесі

(некеде тұрған мамандар үшін)
(тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);
аталған ауылдық елді мекенде

маманның, оның жұбайының және
балаларының жылжымайтын мүлк-
інің болмауы (болуы) туралы анық-
тама (тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);

3) көтерме жәрдемақы және
тұрғын үй салуға бюджеттік кредит
алған кезде:
осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтiнiш;
жеке басын куәландыратын құжат-

тың көшiрмесi;
жаңа жұмыс орны бойынша кадр

қызметi растаған еңбек кiтапша-
сының көшiрмесi;
бiлiмi туралы дипломның көшiр-

месi;
көші-қон қызметінен алдыңғы

тіркелген жері туралы мәліметтер;
тұрғылықты жерінен тиісті елді

мекенде тұратындығын растайтын
мекенжай анықтамасы (тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден
мәліметтер болмаған жағдайда);
неке туралы куәліктің көшірмесі

(некеде тұрған мамандар үшін)
(тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);
аталған ауылдық елді мекенде

маманның, оның жұбайының және
балаларының жылжымайтын мүлкі-
нің болмауы (болуы) туралы
анықтама (тиісті мемлекеттік ақпа-
раттық жүйелерден мәліметтер
болмаған жағдайда);
маманның атына тұрғын үй салу

үшін берілген жер учаскесін пайда-
лану құқығына акт;
кепілге қойылған мүлікті бағалау

актісі;
кепілге қойылған мүлікті сақта-

ндыру шарты;
берілетін кредит мөлшерінен

асатын тұрғын үй құрылысы бөлігін
бірлесіп қаржыландыруға жазбаша
келісім;
Құжаттар салыстыру үш iн

түпнұсқада және көшiрме түрiнде
ұсынылады. Содан кей iн құжат-
тардың түпнұсқасы қатысушыға
қайтарылады. Айта кетейік, ережеде
көрсетілмеген басқа да құжаттарды
талап етуге жол берiлмейдi.
КЕРЕК КЕҢЕС…
- Әкiмшi тиісті құжаттарды қабыл-

даған күннен бастап үш жұмыс күні
iшiнде оларды комиссияға жiбередi;

- Комиссия әкiмшiден құжаттардың
келiп түскен күнiнен бастап жеті
жұмыс күнн iң iш iнде ұсынылған
құжаттарды қарастырады және
аудан (облыстық маңызы бар қала)
әкiмдiгiне маманға әлеуметтiк қолдау
шараларын көрсетуге ұсыныс
жасайды;

- Аудан (облыстық маңызы бар
қала) әкiмдiгi комиссияның ұсыныс-
тары келiп түскен сәттен бастап жеті
жұмыс күннiң iшiнде мамандарға
әлеуметт iк қолдау шараларын
көрсету немесе мамандарды әлеу-
меттік қолдау шараларын есепке
және кезекке қою туралы қаулы
қабылдайды;

- Қаулы қабылданғаннан кейiн жетi
күнтiзбелiк күннiң iшiнде әлеуметтiк
қолдау шараларын ұсыну туралы
келiсiм жасалады;

- Әкiмшi бес жұмыс күннiң iшiнде
көтерме жәрдемақысының сомасын
мамандардың жеке есеп-шоттарына
аударады. Сенім білдірген өкіл (агент)
жиырма бес жұмыс күнінің ішінде
Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тәртіппен мам-
анға тұрғын үй сатып алуға немесе
салуға кредит береді.
ҚОЛДАУ ТАПҚАННАН  КЕЙІНГІ

МІНДЕТ:
1. Әлеуметтк қолдау шараларын

алған күннен бастап 60 жұмыс күні
ішінде комиссияның жұмыс органына
бюджет қаражатының мақсатты
пайдаланылғаны туралы растау
құжаттарын беруі тиіс.

2. Меншiгiне сатып алынған немесе
салынған жылжымайтын мүл iкт i
әдiлет органдарында тiркегеннен

кейiн сенiм бiлдiрiлген өкiлге (агентке)
тұрғын үйге арналған құжаттардың
түпнұсқаларын осы келiсiмдi кемiнде
үш жыл мерзiмге қамтамасыз ету
жөн iндег i кеп iл рет iнде беруге
міндеттеледі;

3. Кел iс iмн iң шарттары орын-
далмаған жағдайда әлеуметт iк
қолдау шаралары ретiнде алынған
бюджет қаражатын толық көлемде
қайтаруды қамтамасыз етуге
мiндеттi;

4. Егер де жоғарыда аталған
әлеуметтік қолдау шаралары жоба
қатысушысына берілсе, тиісті
ауылдық елді мекенде орналасқан
ұйымында міндетті түрде 3 жыл
тұрақты жұмыс істеуі қажет. Сатып
алынған тұрғын үй сол кезеңде
«Ойыл ауданы әкімі аппараты» ММ-
де  кепілде тұрады.

5. Ойыл ауданының экономика
және бюджеттік жоспарлау бөліміне
тоқсан сайын жұмыс орнынан
анықтама, жылына бір рет мекенжай
анықтамасын ұсынып отыруы керек.
Әлеуметтік қолдау шараларын

алған мамандардан әрбір іске ұқыпты
және жауапкершілікпен қараулары
сұралады. Осынша қаржыны қолға
алған  маманға артылатын міндет –
ауылдың өркендеуіне үлес қосу және
сапалы қызмет жасау. Көрсетілген
көмектерге қол жеткізген  маман
бағдарламаның шарты бойынша
ауылдық жерде 3 жыл қызмет етуге
және әр тоқсан сайын жұмыс
орнынан тиісті орындарға анықтама
өткізіп тұруға міндетті. Осы уақыт
аралығында сатып алынған үйдің
кепілде тұратынын да естен
шығармау қажет. Егер көрсетілген
ережелер маман тарапынан бұзылса,
ол барлық шығынды өтеуі тиіс.

2017 жылдың қыркүйек айынан бері
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
баламалы негізде «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік
корпорациясы КЕ АҚ Ақтөбе облысы
бойынша филиалы «Халыққа  қызмет
көрсету орталығы» департаментінің
Ойыл аудандық бөлімі арқылы
көрсетіліп келеді.
Мамандарға тиісті құжаттарды

толық жинап, «Ойыл аудандық экон-
омика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне
тікелей құжаттарын тапсырса да
болады.

2019  жылы аудан бойынша 28
маманға жалпы соммасы 4949,0 мың
теңге (әр маманға 176750 теңге)
көлемінде көтерме жәрдемақы
түріндегі әлеуметтік қолдау беру
жоспарланған. Бүгінгі күнге 25 маман
жалпы 4418,75 мың теңге көтерме
жәрдемақы түріндегі әлеуметтік
қолдау шарасын алды. Оның ішінде
19-і білім саласының, 5-уі денсаулық,
1-уі спорт саласының мамандары.

2019 жылы аудан бойынша 17
маманға жалпы соммасы 64388,0
мың теңге  көлемінде тұрғын үй
сатып алу үшін бюджеттік кредит
түріндегі әлеуметтік қолдау беру
жоспарланған. Бүгінгі күнге 13
маманға жалпы 45153,8 мың теңгеге
тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік
кредит беру түріндегі әлеуметтік
қолдау шарасын көрсету туралы
Ойыл ауданы әкімдігінің қаулысы
қабылданды. Оның ішінде, 6-і білім
саласының, 6-ы денсаулық, 1-уі
спорт саласының мамандары.
Сонымен қатар, «Дипломмен

ауылға» бағдарламасы аясында
мамандарға көтерме жәрдемақы
және тұрғын үй сатып,салып алуға
бюджеттік кредит беру тиісті қаржы
жылына арналған міндеттемелер
мен төлемдер бойынша қаржы-
ландыру жоспарына сәйкес бөлінген
сома шегінде жүзеге асыры-
латындығын түсіндіреміз.
Бюджет қаражатының жетіспей

қалған жағдайда мамандар әлеумет-
тік қолдау шараларын алуға есепке
алынып, кезекке қойылады.
Жыл басынан бері «Ойыл аудан-

дық экономика және бюджеттік жо-
спарлау бөлімі» мемлекеттік мекем-
есімен жергілікті атқарушы орган-
дардың қызметті алушыларға мемле-
кеттік қызметті көрсету тәртібін
түсіндіру, көрсетілетін қызметті
алушылардың құқықтарын пайдалану
жөнінде толық ақпарат беру үшін әр
айдың бір күні «Азаматтарға арн-
алған үкімет» мемлекеттік корпор-
ациясы ғимаратында 2 рет ашық есік
күнін өткізді.
Ашық есік күнін өткізу барысында

«Ойыл аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі»
мемлекеттік мекемесімен барлық
қызмет алушыларға мемлекеттік
қызмет алудың тәртібін түсіндіріп,
қызметке шағым түсіру жолдары
бойынша парақшалар таратылды.
Жыл басынан бері «Ойыл ауда-

ндық экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің басшысының жеке
қабылдауында «Ауылдық елді мекен-
дерге жұмыс істеуге және тұруға
келген денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, мәд-
ениет, спорт және агроөнеркәсіптік
кешен саласындағы мамандарға
әлеуметтік  қолдау шараларын көр-
сету» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандарты бойынша  сұрақ-
тармен 6 маман болып, оларға түсінік
берілді.

ОБЛЫС ӘКІМІ АУДАНДАҒЫ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРМЕН ТАНЫСЫП,

ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ

МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

табыс көзі болмаса, инвестиция
тартылмаса, оны орталықтан талап
ететін болсаңыздар, осылай отыра
бересіздер. Аудандағы әлеуметтік
мәселелерді шешуде, яғни жол салу,
газ тарту секілді жұмыстарға
облыстан көмектесуге тура келеді.
Ауданға келердің алдында талдау
жасағанда байқағанымыз, жеке
инвестиция тарту, өндірісті ашу, жол
бойы қызмет көрсету нысандарын
қолданысқа енгізуде бірде-бір жоба
жүзеге асырылмаған. Жол бойын-
дағы сервистік қызметтерді ашу
жұмыстары биылғы жылда да 
жоспарда жоқ. Екінші мәселе — ауыл
шаруашылығының кәсіпкерлікті
қолдауға  бағытталған мемлекеттік
инструменттерді барынша пайдал-
ану. Былтырғы жылы «Бизнестің жол
картасы» бағдарламасы аясында
бірде-бір жоба мемлекеттік қолдауға
ие болмады. Сіздерде тіркелген
кооперативтердің жұмысы марды-
мсыз. Аудандағы 13 кооперативтің
екеуі жұмысын тоқтатқан. Бұл
мысалдарды мен не үшін келтіріп
отырмын?», — деген Оңдасын
Оразалин аудан басшысына осы
бағытта жұмыстарды жетілдіру
қажеттігін тапсырды. Атап айтқанда,
кәсіпкерлерге жағдай жасау, халыққа
табыс жолын көрсету, осы бағытта
нақты жұмыстар атқару қажеттігін де
атап өтті. Егер бұл жұмыстар
атқарылмаса, бюджет көлемі сол
мөлшерде қалып, мәселе оң шешімін
таппайды.
Қазір облыста 13400 көпбалалы

отбасы болса, соның 452-сі —
Ойылда. Облыс әкімі жергілікті билікке
көмекке мұқтаж отбасылардың
әлеуметтік картасын дайындау,
оларға қолдау көрсету шараларын
ұйымдастыру қажеттігін де атап өтті.
Облыс әкімі бірлігі жарасқан аудан
халқының мәдениеті жоғары екенін,
халықты ауылдарға тұрақтандыру
бағытында да түрлі әрекеттер
жасалуы керектігін айтты.
Кездесу барысында облыс әкіміне

тұрғындар тарапынан жылы лебізд-
ермен қатар, ұсыныс-пікірлер де
айтылды. Ауыл азаматары атынан
еңбек ардагері Ғазиз Займолдаұлы
ауданішілік жолдардың жағдайын,
әсіресе Қараой бағытындағы жолдың
кәсіпкерліктің дамуына көп кедергі
болып отырғанын жеткізіп, ол
жолдың 70 пайыздан астамы жарақ-
сыз күйде екенін тілге тиек етті.
Кездесу барысында елді мекендерді
газдандыру, ауыл арасына жол салу,
Ойылдың Барқын құмы мен қылқанж-
апырақты ормандарын мемлекет
қорғауына алу секілді мәселелер де
айтылды. Көтерілген мәселелерге
қатысты нақты жауап берілді.
Бұдан кейін облыс әкімі тұрғын-

дарды жеке мәселелері бойынша да
қабылдады. Содан соң Ойыл
селосының басында биыл тілсіз
жаудың салдарынан баспанасыз
қалған екінші топ мүгедегі Ержан
Еңсегенов пен көпбалалы ана Нұргүл
Қаженовалардың жағдайын өз
көзімен көрді. Оңдасын Оразалин
жергілікті билікке  екі отбасына
барлық жағдайды жасап, баспанасын
қалпына келтіріп беруді қатаң
тапсырды.

Арайлым НҰРБАЕВА,
Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ.

2018 жылы Ақтөбе облысы
бойынша Мемлекеттік Кірістер
Департаментінің (Департамент)
лауазымды тұлғалары жасаған
сыбайлас жемқорлық қылмыс-
тарына талдау жасалды. 2017 жылы
жасалған сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылықтардың саны азайғанына
қарамастан, сыбайлас жемқорлық
деңгейі әлі де жоғары. 2018 жылы
сыбайлас жемқорлық, ресми және
басқа да қылмыстар болған жағдайда
Департамент қызметкерлерімен 12
сотқа дейінгі тергеу жүргізілді,
олардың 8-і сыбайлас жемқорлық
қылмысына қатысты. 12 іс бойынша
тергеу барысында Департамент
қызметі аясында қызметкерлер мен
жұмыскерлердің арасында тіркелді:

- салық блогы - 9
- экономикалық тергеу қызметі - 3
- кедендік және әкімшілік блогы- 0
Бұл қылмыстар ІҚБ мен басқа да

құқық қорғау органдарының, сондай-
ақ бірлескен жедел-тергеудің
нәтижесінде анықталды. Билікті
асыра пайдалану және қызметтегі
құқық бұзушылық фактілері бойынша
2018 жылы Ақтөбе қаласының МКБ-
ның 3 қызметкері сотқа тартылды.
(Танкаев Н.А., Жумашев У.Б., Тулеуф
К.Б.). Бұдан басқа салық төлеу-
шілерден пара алу кезінде, ЭТҚ мен
Департаменттің  салық қызметінің
қызметкерлерін ұстау фактілері
болған. Мысалы, 2018 жылдың 11
шілдесінде ҚР ҚК-нің 366-бабының 2-
бөлімі сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл жөніндегі орталық аппарат
қызметкерлері тарапынан қылмыс-
тық қудалауды тоқтату үшін 1 700
000 теңге мөлшерінде пара алған
кезде алдын-ала тергеу барысында
Департаменттің ЭТҚ аса маңызды
істер жөніндегі аға тергеуші Мерей
Б.К. ұсталды. Қазіргі уақытта бұл
қылмыстық іс сотқа жіберілді.
Сонымен қатар 2018 жылдың 3

желтоқсанында Ақтөбе облысында
ҚР ҰҚК-нің қызметкерлері өткізген іс-
шаралар нәтижесінде салық текс-
ерулерін жүргізбес үшін жеке кәсіп-
керден 70 000 теңге көлемінде пара
алуы кезінде Хромтау ауданы
бойынша МКБ-ның бас маманы
Р.Ж.Кангужин ұсталды. Ағымдағы
жылдың 11 ақпанында Хромтау
аудандық сотының Кангужинді ҚР

ҚК-нің 366- бабы 1-бөлігінде «пара
алу» бойынша қылмыс жасағаны үшін
кінәлі деп тауып, параның 25 есе
мөлшерін 1 750 000 теңге көлемінде
айыппұл салынды және мемлекеттік
қызметте, сотта және жергілікті билік
органындарында өмір бойы жұмыс
жасау құқығынан айырылды.
Өз кезегінде Ішкі қауіпсіздік

басқармасының жұмысында сыба-
йлас жемқорлық фактілерін және ол
жағдайларды болдырмау мақсат-
ында сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шараларды ұйымдастыру мен
жүзеге асыруға басты назар
аударылды.Жалпы алғанда 2018
жылдың ішінде Департамент бөлім-
шелерінде және қала/аудан бойынша
МКБ-да 429 алдын-алу шаралары
жүргізілді. Бұлар ақпарат құрал-
дарында сөйлеген сөздер мен
жарияланымдар, семинарлар, қамау
орындарына бару және т.б. Сонымен
қатар, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
тақырып бойынша бейнебаяндар ІҚБ-
да орнатылды, оның ішінде қылм-
ыстық іс қозғалған тұлғаларды
бейнетүсірімдерді жедел түсіру,
соттың үкім шығаруы, МКО-ның
бұрынғы қызметкерлерінің өкінуі,
түрмеде жазасын өтеп жатқан және
т.б. Көрсетілген алдын-алу іс-
шараларын кешенді пайдалану ар-
қылы жүзеге асырылуы нәтижесінде
сыбайлас жемқорлық фактілерінің
көріністеріне Департамент қызмет-
керлері арасында мүлдем төзбеу-
шілік деңгейін жоғарылатуға мүмкіндік
берді. Сыбайлас жемқорлықтың
алдын-алу шеңберінде 2018 жылы
ІҚБ-на аудандық МКБ-ның лауаз-
ымды тұлғасына әкімшілік жауап-
кершілікке тартпас үшін пара берілу
фактісін тоқтатты. Пара берушіге
қатысты сотқа дейінгі тергеу жүр-
гізілді. Пара беруші қылмыстық
жауапкершілікке тартылып, соттың
шешімімен 200 000 теңге көлемінде
айыппұл салынды.
Тәртіптік практиканы күшейту,

атап айтқанда мемлекеттік немесе
заң қызметтеріне нұқсан келтіретін
фактілерді анықтау, қылмыстық
жауапкершілікке байланысты аса
ауыр қылмыстар жасауды болдыр-
мауды көздейді, бұл сондай-ақ
жемқорлықтың алдын алудың бір
әдісі болып табылады. 2018 жылдың

12 ай ішінде ІҚБ-сы Департменттің
кадр қызметімен бірлесе отырып,
мемлекеттік және құқық қорғау
қызметіне нұқсан келтіретін 6 құқық
бұзушылықты анықтады, оның ішінде
1- салық блогы, 3- кедендік блок және
2- ЭТҚ. Мемлекеттік қызметтің
беделін түсіретін әрекеті үшін ЭТҚ-
нің 1 қызметкері теріс себептер
бойынша МКО-нан жұмыстан
шығарылды және кедендік, салық
қызметіндегі 5 қызметкер «толық
емес қызметтік сәйкестік туралы
ескерту» түрінде тәртіптік жазаға
тартылды. Сондай-ақ, Ішкі қауіпсіздік
бөлімімен Департамент қызмет-
керлерінің этикалық норманы
сақтауына да көңіл бөлінді. 2018
жылы ІҚБ-мен қызметтік этика
нормасын бұзғаны үшін Депар-
таменттің 16 қызметкері тәртіптік
жауапкершілікке тартылды, оның
ішінде 11 тұлға әлеуметтік желіні
бақылау жұмыстарының нәтиже-
сінде интернет беттеріне мемлекет-
тік қызметтің беделін түсіретін және
кері әсерін тигізетін ақпараттарды
салуы фактілері бойынша тәртіптік
жауапкершілікке тартылды. Сонымен
қатар, ағымдағы жылдың есеп беру
кезеңінде ІҚБ-мен мемлекеттік
ресурстарды жеке мақсатта пай-
далану, жұмыстан тыс уақытта мас
күйінде көлік жүргізу және күнделікті
өмірде әдепсіз мінез көрсету
фактілері бойынша қызметтік эти-
каны бұзушылықтар анықталды.
Этиканы бұзудың барлық фактілері
бойынша Департаменттің қызмет-
керлері тәртіптік жазаға тартылды.
Сыбайлас жемқорлықты азайтудағы
оң нәтижелерге қол жеткізу үшін 2019
жылы сыбайлас жемқорлықтың
алдын-алу және ескерту жұмыстары
жалғасатын болады. Басты назар
сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін
анықтауға және жоюға, Департ-
аменттің қызметкерлері, салық
төлеушілер және сыртқы экономи-
калық қызметке қатысушылар ар-
асында жемқорлыққа қарсы мәден-
иетті қалыптастыруына бағыт-
талады.

С.ФЕДОРОВСКИЙ,
Ақтөбе облысы бойынша МКД

ІҚБ-ның аса маңызды істер
жөніндегі аға офицері.

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС: КҮН ТӘРТІБІНЕН ТҮСПЕЙДІ!

Мемлекеттік лауазымды атқара-
тын тұлғалар, тұрғылықты жері
бойынша мемлекеттік кірістер орга-
нына табысы және оған тиесілі мүлкі
туралы декларацияны ұсыну.
Салық кодексінің 363-бабының 2-

тармағына сәйкес жеке табыс салы-
ғы және мүлік бойынша декларация-
ны Парламент депутаттары, судья-
лар, сондай-ақ «Қазақстан Респуб-
ликасындағы сайлау туралы» Қазақ-
стан Республикасының Консти-
туциялық Заңына, Қазақстан Рес-
публикасының Қылмыстық-атқару
кодексіне және «Сыбайлас жемқ-
орлыққа қарсы іс-қимыл туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес декларацияны табыс ету
бойынша міндеті жүктелген жеке

тұлғалардың санаттары ұсынады.
Бұдан басқа, осы декларацияны жыл
сайын мемлекеттік лауазым
атқаратын адамның жұбайы (зай-
ыбы) табыс етуге міндетті.
Теріс себептермен мемлекеттік

қызметтен босатылған адамдар
босатылғаннан кейін үш жыл ішінде
тұрғылықты жері бойынша мемле-
кеттік кірістер органына табыстары
мен мүлкі туралы декларация тап-
сырады.
Декларация орналасқан (тұрғы-

лықты) жері бойынша мемлекеттік
кірістер органына есепті жылдан
кейінгі жылдың 31 наурызынан
кешіктірілмей табыс етіледі. 2018
жылға декларацияны 2019 жылдың
31 наурызынан кешіктірмей ұсыну

қажет.
Декларацияны электронды түрде

«Салық төлеушінің кабинеті» Web-
қосымшасы арқылы http://cabinet.-
salyk.kz  немесе салық төлеушілерге
арналған СОНО АЖ арқылы да салық
есептілігін электронды түрде
жіберуге болады.
Егерде Интернетке қосылу мүмкін

болмаған жағдайда декларацияны
өңдеуге жіберуге аумақтық мемл-
екеттік кірістер басқармасында
салық төлеушілердің терминалында
компьютерлер бар. Декларация
нысаны (нысан 230.00) және
толтыру жөнінде қағиданы http://
kgd.gov.kz/ru/content/individualnyy-
podohodnyy-nalog-i-socialnyy-nalog-1-
2 жүйеден алуға болады.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕРМЕН ДЕКЛАРАЦИЯ ТАПСЫРУ
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Білімі, мамандығы, өндірістік
біліктілігі, отбасы жағдайы, дене және
әскери дайындығы, денсаулық
жағдайы, моральдық қасиеті сәйкес
азаматтар бірінші кезекте әскерге
шақырылады және Қарулы Күш-
тердің, басқа да әскерлер мен әскери
құрылымдардың тиісті түрлері мен
тектеріне тағайындалады. Әскери
борышын өтеуден жалтарған азам-
аттар Заң жүзінде жауапкершілікке
тартылады. Атап айтқанда, Заң
бұзушыларға ақшалай айыппұл
салумен қатар, әскерге шақырудан
жүйелі түрде бас тартқан азамат-
тарды қамауға алу жазасы қарас-
тырылған. Әскерден жалтарылған-
дарға ҚР ӘҚБК  648 бабына сәйкес 3
айлық есептік көрсеткіш және ҚР ҚК
387 бабына сәйкес, 1 мың айлық
есептік көрсеткіш немесе 2 269 мың
теңге айыппұл, немесе сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не бір жылға
дейінгі мерзімге бас бостандығынан
айыру жауапкершіліктері қарас-
тырылған.
Соңғы жылдары әскери қызмет

беделінің елеулі өскенін атап айтқан
жөн. Әскерде қызмет өткергенінің
болуы әлеуметтік күштер мен
мемлекеттік қызметке жұмысқа
рұқсатнама болып табылады.
Сондықтан қызмет өткеругениет
білдірушілердің саны анағұрлым
көбейді. Сонымен қатар әскери
борышын өтеген ер азаматтарды
келісім-шарт бойынша әскери
қызметке қабылдау жұмыстары
жүргізілуде. Кәсіби әскери қызметші
мансабын таңдағысы келген 19
жастан 35 жасқа дейінгі азаматтар
Ақтөбе қаласында орналасқан 30238
әскери бөліміне және Әуе Қарулы
Күштерінің әскери институтына
жолдануда.Әскери қызметтің
басылымдықтары:
1. Лайықты айлық ақылы кепіл-

дендірілген және уақытылы төленуі.
2. Мемлекет есебінен тұрғын

қамтамасыз ету (тұрғын үй қорынан
қызметтік тұрғын үй болмаған
жағдайда тұрғын үйді жалдауға жан

басына 25 мың теңге, мысалы 4
адамға 100 мың теңге еңбек
ақысынан бөлек).

3. Әскери қызметші мен олардың
отбасы мүшелерін медициналық
көмекпен медициналық мекемелерде
(госпиталь) мемлекеттің есебінен
қамтамасыз ету және балаларын
мектепке дейінгі мекемелерге кез-
ектен тыс қабылдау.

4. Жыл сайын негізгі демалыста 3
айлық еңбекақы көлемінде ақы төлеу.

5. Еңбек ақыдан бөлек матер-
иалдық көмектер көрсетіледі.
Келісім-шарт бойынша әскери
қызметке тілек білдергендерге
қойылатын талаптар: әскери
борышын өтеген, соттылығы жоқ,
денсаулығы жарақты, дене дайын-
дығы жақсы азамматтар қабыл-
данады. Егер де әскер қатарында
болмаған жасы 24 пен 27 жас
аралығындағы азаматтарымыз
болса, әскери техникалық маман-
дықтар бойынша даярлауды өтеулі
негізде 263 мың теңге төлеп ҚР ҚМ
мамандырылған ұйымдарында оқы-
туға да болады. Оқу мерзімі
аяқталғаннан кейін әскери билетін
алып «атқыш» мамандығына ие бола
алады. Әскери билет арқылы орган
қызметтеріне яғни барлық жұмыс
орындарға жұысқа орналасуға
жарамды болып табылады. Оқу орны
Ақтөбе қаласында орналасқан. Оқу
мерзімі 40 күн. Жататын орны, үш
мезгіл тамағы, жуынатын орындар,
әскери киім-кешектері
қарастырылған.
Келісім-шарт арқылы қызмет етуге

және әскери техникалық маман-
дықтарға оқуға тілек білдірушілер
болса, Ойыл ауданының қорғаныс
істері жөніндегі бөліміне келіп
хабарласуға және 2-14-00 телефоны
арқылы анықтама алуға болады.

Ж.БИШӨКЕНОВА,
Ойыл ауданы қорғаныс істер

жөніндегі бөлімінің инспекторы,
әскери қызметке әскерге

шақыру жөніндегі қызметкер.

Туберкулез - әртүрлі ағзаларды
зақымдайтын, көбіне өкпеде орнығып
ағзаның улануымен, клиникалық
көрінулер полиморфизмімен сипат-
талатын, толқын тәрізді созылмалы
дерт. Тырнақтармен шаштан басқа
адам ағзаларын зақымдап, тубер-
кулездің өкпеден тыс түрлерінің
дамуы мүмкін. Туберкулез қоздыр-
ғышы - туберкулез таяқшасы (КОХ
таяқшасы) белгілі неміс ғалымы
Роберт Кохпен 1882 жылдың 24
наурызында ашылды. Туберкулезге
қарсы күрес шараларына қара-
мастан ол қазіргі заманда денсаулық
сақтау саласының шешуі қиын
мәселесі болып табылады, тубер-
кулезбен ауру сырқаушылық одан
болатын өлім деңгейі жоғары болып
қалуда. Ол орны толмас тәндік,
моралдық, әлеуметтік және эконо-
микалық нұқсан келтіруде.
Жыл сайын әлемде:
* туберкулезден 3 миллион адам

көз жұмады;
* 18 миллион адам туберкулездің

барлық түрімен ауырады;
* жер шарының тұрғындарының 13

бөлігі (орта есеппен 2млрд.)
туберкулез микобактерияларына
шалдыққан;

* туберкулезден болатын барлық
өлім жағдайларына 98% әлемнің
дамушы елдерінің үлесінде;

* туберкулез барлық жағдай-
ларының 80% еңбекке жарамды 15-
50 жастағы адамдар үлесінде;
Жұқтырудың негізгі көзі - тубер-

кулездің ашық түрімен ауыратын
науқас, оның қақырығы мен тубер-
кулез таяқшалары бөлінеді. Қақыр-
ықты еденге немесе жерге қақыр-
ғанда, ол шаңмен араласады. Осы
шаңмен тыныс алғанда дені сау
адамға бактерия жұғады.
Тубер-кулездің ашық түрімен

ауыратын науқас емделмесе
жылына орта есеппен 10-15 адамға
туберкулез дертін жұқтыру мүмкін.
Алайда, инфекция жұқтырғандардың
бәрі бірдей туберкулезбен ауыр-
майды, атап айтқанда, иммундық
жүйе нашарласа адамның тубер-
кулезбен ауру ықтималдылығы
жоғарылайды. Туберкулез бактерия-
лары сыртқы ортада үлкен
төзімділікпен ерек-шелінеді: көше
шаңында 10 күнге дейін, кітап
парақтарында үш айға дейін, науқас
киімінде және ішкі киімінде 3-4 айға

дейін, ал қарда өте ұзақ уақыт
олардың өміршеңдігі сақталады.
Сонымен қатар жоғары
температураға өте сезімтал КОХ
таяқшаларына хлорды белсенді
бөлетін заттар өте зор әсер етеді,
сондықтан дезинфекция үшін жиі
хлорамин, хлор извесі қолданылады.
Құрамында туберкулез таяқшалары
бар шикі сүт және сүт қолданғанда,
сондай-ақ ауру жануарларды күтіп
баққанда адам туберкулезбен ауруы
мүмкін. Көптеген адамдар ғұмыр
бойына туберкулез бактерияларын
жұқтыруы мүмкін, бірақ бұл
адамдардың кейбір бөлігінде ғана дерт
дамиды.
Туберкулезге шалдыққан кезде

бұл маңызды дерттің дамуына
және ауыр өтуіне ықпал ететін бір
қатар факторлары бар:

* әлеуметтік - тұрмыстық орта;
* құнарлы тамақтанбау;
* психологиялық күйзелістер;
* қосарлана дамыған дерттер (қант

диабеті, ойық жара ауру, өкпенің
созылмалы спецефикалық емес
дерттер, ВИЧ/СПИД);

* зиянды әдеттер (алкоголь, темекі
шегушілік, нашақорлық)
Туберкулездің негізгі белгілері:
- екі апта бойы жөтелу
- түнде терлеу, дененің қызуы 37,00

С - 37,50 С көтерілуі
 -тәбетінің жоғалуы
- жүдеу, жалпы әлсіздік
- қажып шаршау
- кеуде клеткасының шаншуы, қан

түкіру.
Қазақстан Республикасының

Үкіметімен туберкулезбен ауру
сырқаушылықты төмендету мақса-
тында бұл дертке шалдыққан науқас-
тарды тегін тексеруді және емдеуді
қарастыратын туберкулезге қарсы
ұлттық бағдарламасы қабылданды.
ДОТС стратегиясы бойынша химия
терапиясы енгізілді, бұл кез келген
декларациядағы науқастардың
емдеудің негізгі әдісі болып
табылады. 2018 жылдан бастап
Жаһандық қорының жоба жоспар-
ының шеңберінде аудандарға G-
XPERT  қондырғылары орнатылып
туберкулез ауруын ерте анықтауға
жағдай жасалган.Сонымен қатар
туберкулезге қарсы дәрілерге төзімді
науқастарды қысқа мерзімде тиімді
емдеу тәсілі енгізілді. Бүкіләлемдік
Денсаулық сақтау Ассамблеясы

Туберкулезді 2035 жылға дейін дүние
жүзінде жою стратегиясын
қабылдады.

Туберкулездің алдын алу
шаралары:

Салауатты өмір салты - құнарлы
тамақтану (тамаққа етті, сүт
өнімдерін, балықты, дәнді
дақылдарды, көкеністер мен
жемістерді жеткілікті мөлшерде
қолдану), үнемі дене шынықтырумен
айналысу, жақсы демалу, салау-
атты қоршаған орта, темекі шегуден,
алкогольден, есірткіден бас тарту.
Туберкулезді дер кезімен, уақыт-

ында диагностикалық және емдеудің
толық курсы аяқталғанға дейін
емдету.
Сәби туылған кезде міндетті түрде

БЦЖ вакцинациялау (егілу) және 6-
7 жаста ревакцинациялау. БЦЖ -
туберкулез таяқшалары бар тірі
вакцина. БЦЖ - иммунитетті
қолдайды және ағзаны қорғаныш
реакциясын күшейтеді. БЦЖ ағзаны
милиарлық туберкулездің және
туберкулез минингитінің ауыр
түрлерінен сенімді қорғайды.
Біздін ауданымызда туберкулез

ауруымен аурушаңдық былтырғы
жылмен салыстырғанда өскендігі
анықталды.  Яғни, былтырғы көрсет-
кішпен салыстырғанда бір адамға
артып отыр. Науқастардың бәрі де
алдын-ала тексеру кезінде анық-
талды. Жасөспірімдер мен балалар
арасында ауру тіркелген жоқ.

- Қазір туберкулезді амбула-
ториялық жағдайда емдеуге бас-
ымдық берілген;

- Пациент инфекциялық бақылау
мен клиникалық жағдай шараларын
сақтаған жағдайда ем қабылдауды
бастаған алғашқы күннен-ақ үйде
бола алады;

- Көптеген дәрілерге көнбейтін
туберкулезді  емдеу мерзімі кыс-
карып келеді.

- Көптеген дәрілерге көнбейтін
туберкулезді және ауқымды дәрі-
лерге көнбейтін ТБны емдеуде жаңа
тиімді туберкулезге қарсы дәрілер

( б е д а к в и л и н , д е л а м а н и д )
қолданылады;

- Дәрілерді амбулаториялық қаб-
ылдау кезінде аурудың барысын
ұялы телефон, планшет және
мобильдік қосымшалардың көмегі-
мен қадағалайтын жаңа технолог-
иялар қолданылуда.

Дерматомикоздар – теріде
саңырауқұлақ  қоздырғыш
тудыратын  жұқпалы  ауру .
Аурудың   көзі  – ауырған
адамдар және жануарлар болып
табылады . Бұл ауру микро-
спория  және  трихофития
түрінде кездеседі.

2018 жыл Ойыл ауданында
дерматомикозбен  7 адам
науқастан-ған, соның ішінде 1
ересек, 14 жасқа дейінгі балалар
6. 2019 жылдың қаңтар-ақпан
айында 1 жағдай  оқушылар
арасынан тіркелді.
Аурудың берілу жолдары:
1. Ауырғандардың (аяқ-киімін,

киімдерін, төсектерін, сүлгілерін
т.б.) заттарын ортақ пайдал-
анғанда;

2.  Жуынатын  бөлменің ,
монша, жүзу бассейнінің, спорт
залдар -ының  едендерінен ,
тұрмыстық заттарды пайдалан-
ғанда;

3. Маникюр және педикюр
дұрыс өңделмегенде.
Алдын алу шаралары :
1. Иесіз мысық және иттер-

мен ойнамау;
2. Жануарлармен қатынас-

қаннан кейін қолды сабындап
жуу;

3. Ешқашан басқа адамның бас
киімін, киімдерін кимеу және
төсектерін пайдаланбау;

4. Шаштараздан шаш қиғаннан
кейін басты жуу;

5. Барлық кезде жинақы таза
жүру, дер кезінде аптасына бір
рет моншаға бару;

6. Шашыңыз себепсіз сынып,
түссе, денеңізде қызыл қабық-
танатын дақтар пайда болса
дереу дәрігерге көрініңіз.

Ойыл аудандық қоғамдық
денсаулық сақтау

басқармасы

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛІ ҚАЗАҚ ТІЛІ
БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. ТІЛ
МЕМЛЕКЕТТІҢ ТҰҒЫРЛЫ
ТІРЕГІ, ХАЛЫҚТЫҢ ӨТКЕНІ МЕН
БОЛАШАҒЫНЫҢ АЙҚЫН
КӨРІНІСІ. БІЗДІҢ ТІЛІМІЗ
ҒАСЫРДАН-ҒАСЫРҒА
КЕЛЕШЕК ҰРПАҚҚА АМАНАТ
ЕТІЛІП БЕРІЛІП ОТЫРҒАН БАҒА
ЖЕТПЕС БАЙЛЫҒЫМЫЗ. ТІЛ
МЕН ЕГЕМЕНДІК ЕГІЗ ҰҒЫМ.
ТІЛСІЗ ТӘУЕЛСІЗДІК,
ЕГЕМЕНДІКСІЗ ТІЛ БОЛМАҚ
ЕМЕС. ТІЛ ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ
ҚУАТТЫ ТІРЕГІ. ОСЫ ТҰСТА
ЕЛБАСЫМЫЗ Н.Ә.НАЗАРБАЕВ
«ҚАЗАҚТЫҢ БОЛАШАҒЫ
ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ» ДЕП
АЛДЫМЫЗҒА АЙҚЫН ЖОЛ
АШЫП БЕРДІ. БІЗГЕ ТЕК ОСЫ
ҰСТАНЫМДЫ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУҒА БАР КҮШ
ЖҮГЕРІМІЗДІ АЯМАЙ, ЕҢБЕК
ЕТУ ҒАНА ҚАЛЫП ОТЫР.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін

мемлекеттік тіл қазақ тілі болып
бекітіліп, Қазақстан Республика-
сындағы тіл туралы заңы қабыл-
данды. Аталған заңда мемлекеттік
тілдің мәртебесін көтеру туралы
мәселелер айқын айтылған.
Сондықтан баршамыз келер ұрпаққа
мемлекеттік тіліміздің мәртебесін
көтере отырып, мұра ретінде
қалдыруға атсалысуымыз қажет.
Қазіргі таңда өкінішке орай қазақ

тілін білмеу, білсе де сөйлемеуі қазақ
тіліміздің мәртебесінің өсуіне алып
келмесі анық. Әрбір елдің қуатты
күші, байлық-бақыты экономикалық,
даму деңгейімен ғана емес, рухани
өрісімен  яғни мелекеттік тілінің
деңгейімен де өлшенетінін ұмыт-
пағанымыз абзал. Мемлекеттік
тіліміздің өзгермей мәртебесінің
биіктігін сақтай отырып, келер
ұрпаққа жеткізу парызымыз.

Мемлекеттік тілдің мерейін көтеру
бағдарында Ойыл аудандық соты
тарапынан да бірқатар жұмыстар
атқарылуда. Атап айтатын болсақ,
қылмыстық, азаматтық, әкімішілік
істер қазақ тілінде қаралуда.
Сонымен қатар мемлекеттік тілдің
мәртебесін көтеру және мемлекеттік
тіл ұлт байлығы негізінде жергілікті
мекемелер арасында мемлекеттік
тілдің мәртебесін көтеру мақсатында
семинар сабақтары жүргізілуде.
Аудандық сотта іс қағаздарын
жүргізу толығымен мемлекеттік тілге
көшірілді, және барлық сот
қызметкерлері қазақ тілін толығымен
меңгерген.
Сонымен қатар аудандық сотта

автоматтандырылған құжат алмасу
мен сот өндірісінің «Төрелік»
ақпараттық жүйесі мемлекеттік тілде
жүргізу бағыттары бірыңғай жолға
қойылған.
Өз тілін сыйлайтын, өзгеге

сыйлататын ел үшін мемлекеттік тіл
киелі де қасиетті дүние. Ендеше, қазақ
ұлты  тұрғанда, тілін сыйлайтын, оны
қастерлейтін басшысы тұрғанда,
қазақ тілінің мәртебесі ешқашан
төмендемйді.
Қазақтың бір туар ақыны

М.Жұмабаевтың ұлтқа тілінен
қымбат нәрсе болмас, бір ұлттың
тілінде сол ұлттың сыры, тарихы,
тұрмыс-тіршілігі мінезі айқын көрініп
тұрады деген нақыл сөз
баршамыздың жадымызда болуы
тиіс. Тіл байлығы әрбір ұлттың
мақтанышы. Әр азамат өзінің ана
тілін, көзінің қарашығындай қарауы
және ана тілінің орынсыз
шұбарлануына карсы тұған кезде ғана
тіліміздің деңгейі белестерге жете
берері анық.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

Осы  орайда  өткен  жұмада
аудандық мәдениет үйінде Ойыл
ауылдық  округі  бойынша  2019
жылғы көктемгі, жазғы жұмыстар
негіз інде  село  тұрғындарымен
кездесу жиыны өтті. Онда негізінен
малдың  күтуі  мен  ауылдың
тазалығы  баса  айтылды .  Биыл
село тұрғындары әр мал басына
1000 теңге беріп бақтырады. Бұл
жұмысқа  сәтін  салса  сәуірден
бастап  кірісуге  бақташыларда
дайын  отыр .  Бағадан  көрі
бақташының  жұмысына  көңілі
толмаған көпшілік осы жайында көп
мәселе қозғады. Енді мал иесі мен
бақташы  арасында  арнайы
келісімшарт болады. Сондықтан
Ойыл  ауылдық  округінің  әкімі
Дәурен  Қаржауұлы  бұл  мәселе
шешімін  табады  деген  сенім
білдірді .  Әр  қарай  жалғасақ ,
тұрғындар тарапынан тазалық, тал
егу, бау-бақша салу, көшелердің
асфальт-талуы, жаяу жүргіншілер

Турнирге  10 командадан
Ақтөбе  қаласы ,  Ойыл ,  Ырғыз ,
Шалқар ,  Хромтау ,  Қарғалы ,
Әйтеке  би ,  Алға ,  Байғанин
аудандарынан  жас  тоғыз-
құмалақшылар қатысты.
Облыстық  турнирге  Әнуар

Жақсығалиұлы  Дербісәлиннің
ұрпақтары демеушілік көрсетсе,
турнирді  өткізудегі  шараларға
облыстық тоғызқұмалақ федера-
циясы үлкен үлес қосты. 100-ден
аса тоғызқұмалақшы бақтарын
сынаған облыстық дода екі күнге
созылды .  Ойын  жеті  кезеңнен
тұрды .  Он  ойланып ,  мың  тол-
ғанған спортшылар бірі-біріне есе
жібермеуге тырысты. Адамның
ой-өрісінің ұшқырлығымен есеп-
қисапқа  қас  шеберліг ін  талап
ететін ұлттық ойынымыз мәреге
жақындаған  сайын  тартысты
болды .  Барлық  тоғызқұмалақ-
шылар белгіленген уақыт ішінде
шеберліктері мен есепке ептілік-
терін көрсете білді.
Турнирдің  бас  төрешісі

Қазақстан  Республикасының
Еңбек сіңірген жаттықтырушысы,
жоғары  дәрежелі  төреші
Қабидолла Нұршин жасөспірім-
дердің  ұлттық  ойынға  деген
талпыныстары мен жеңіске деген
ұмтылыстарына және ұйымдас-
тырушыларға өз ризашылығын
білдірді.

Тоғызқұмалақ қазақы қаймағы
бұзылмаған ойылдықтарға жат
емес .  Керісінше  мұнда  есебін
түгендеген тоғызқұмалақтың қас
шеберлері жетерлік. Ғалымның
еске  алу  құрметіне  арналған
облыстық  доданың  қорытын -
дысына тоқталсақ, Ойыл ауданы
бойынша 2010-2011 ж. т. қыздар
арасында  І І  орын  Аружан
Жақсығалиеваға ,  чемпиондық
атақ жақында ғана республикалық
турнирдің  жеңімпазы  атанған
Сағынтайқызы  Аяжанға, ұлдар
арасында  Даулет  Алтыбаевқа
бұйырса, 2008-2009 жылы туған
қыздар  арасында  І І  орынды
Мейірім  Сейілханқызы ,  ұлдар
арасында  І І  орынды  Бекарыс
Сырлыбай алды.

2005-2007 жылы туған қыздар
арасында  І І  орынды  Сағыныш
Серікова алса, ұлдар арасында І
орынды  Бексұлтан  Сырлыбай
иеленді. Одан бөлек облыстық
турнирде  жақсы  ойын  өрнегін
көрсеткен  бірқатар  спорт-
шыларға жеңіске деген жігері үшін
номин-ациялары  табысталып ,
барлық жеңімпаздар мен жүлде-
герлер мақтау қағаздары, медаль-
дар және бағалы сыйлықтармен
марапатталды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

ОТАНДЫ ҚОРҒАУ – МӘРТЕБЕ!
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІНДЕ ҚР 2012

ЖЫЛҒЫ 16 АҚПАНЫНДАҒЫ №561 «ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ЖӘНЕ ӘСКЕРИ
ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІҢ МӘРТЕБЕСІ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНА, ҚР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ
2019 ЖЫЛҒЫ 13 АҚПАНЫНДАҒЫ №840 ЖАРЛЫҒЫНА, АУДАН
ӘКІМДІГІНІҢ 2019 ЖЫЛҒЫ 25 АҚПАНЫНДАҒЫ №36 ҚАУЛЫСЫНА
СӘЙКЕС, АЗАМАТТАРДЫ КӨКТЕМГІ МЕРЗІМДІ ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ
ШАҚЫРУ БОЙЫНША ІС-ШАРАЛАР БАСТАЛДЫ. ӘСКЕРГЕ ШАҚЫРУДЫ
КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУҒА НЕМЕСЕ ОДАН БОСАТЫЛУҒА ҚҰҚЫҒЫ ЖОҚ 18
ЖАСТАН 27 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ ЕР АЗАМАТТАР, СОНДАЙ-АҚ ОҚУ
ОРЫНДАРЫННАН ШЫҒАРЫЛҒАН, 27 ЖАСҚА ТОЛМАҒАН ЖӘНЕ ӘСКЕРГЕ
ШАҚЫРУ БОЙЫНША ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТТІҢ БЕЛГІЛЕНГЕН  МЕРЗІМДЕРІН
ӨТКЕРМЕГЕН ЕР АЗАМАТТАР МЕРЗІМДІ ӘСЕРИ ҚЫЗМЕТКЕ
ШАҚЫРЫЛУҒА ЖАТАДЫ.

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ

ҰЛТ БАЙЛЫҒЫ

ТУБЕРКУЛЕЗСІЗ ӨМІР ҮШІН! ДЕРМАТОМИКОЗДАРДЫҢ
АЛДЫН-АЛУАЛДЫН-АЛУАЛДЫН-АЛУАЛДЫН-АЛУАЛДЫН-АЛУ

Тоғызқұмалақ

ҒАЛЫМНЫҢ 90 ЖЫЛДЫҒЫНАШЕШІМІН КҮТКЕН
ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН ТУРНИР ӨТКІЗІЛДІ
БИЫЛ ӘДЕБИЕТТАНУШЫ - ҒАЛЫМ, ҚАЗАҚСТАН ҒЫЛЫМ

АКАДЕМИЯСЫНЫҢ КОРРЕСПОНДЕНТ - МҮШЕСІ, ПРОФЕССОР ӘНУАР
ДЕРБІСӘЛИННІҢ ТУҒАНЫНА ТОҚСАН ЖЫЛ ТОЛАДЫ. ҒАЛЫМДЫ ЕСКЕ
АЛУ ҚҰРМЕТІНЕ КӨПТЕГЕН ІС-ШАРАЛАР ӨТКІЗІЛІП КЕЛЕДІ. СОНЫҢ БІРІ
ЖУЫРДА ҒАНА САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ ЖАСӨСПІРІМДЕР
МЕН ҚЫЗДАР АРАСЫНДА ҰЛТТЫҚ ОЙЫН ТҮРІ ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚТАН
ОБЛЫСТЫҚ ТУРНИР ӨТКІЗІЛДІ.

Тұрғындар жиыны

ЖЫЛДА НАУРЫЗДЫҢ СОҢЫНА ДЕЙІН СІРЕСІП ЖАТАТЫН
ОЙЫЛДЫҢ НАУАТ ҚАРЫНЫҢ БАУЫРЫ БИЫЛ ЕРТЕ СӨГІЛДІ.
АЛАЙДА ОЙЫЛДЫҚТАР КӨКТЕМ ЕРТЕ КІРДІ ДЕП ҚУАНУҒА ӘЛІ ЕРТЕ
ЕКЕНІН ЖАҚСЫ БІЛЕДІ. ӨЙТКЕНІ «КӨРІНІП ТҰРҒАН ТАУДАН КӨРІНБЕЙ
ТҰРҒАН БҰЛТ ЖАҚЫН» ДЕМЕКШІ, ӘЛІ ДЕ ҚАРЛЫ ЖАУЫН-
ШАШЫННЫҢ БОЛУЫ ӘБДЕН МҮМКІН. ӘЙТСЕ ДЕ, ЖЕР АНАМЫЗ
ҚЫСҚЫ МАМЫҚ КӨРПЕСІН ЖИЫРА САЛЫСЫМЕН ҚАР АСТЫНА
ЖАСЫРҒАН ТҰРМЫСТЫҚ ҚАТТЫ ҚАЛДЫҚТАР ҚЫЛТИЫП ШЫҒА
КЕЛДІ. МІНЕ ОСЫДАН ТАЗАЛЫҚ МӘСЕЛЕГЕ АЙНАЛЫП, АУЫЛДЫҢ
АЙНАЛАСЫНА ТЕГІСТЕЙ ТАЗАЛЫҚ ЖҰМЫСТАРЫ ЖҮРГІЗУ
БАСТАЛЫП КЕТТІ. КӨП ҰЗАМАЙ ІРІЛІ, ҰСАҚТЫ ТҮЛІКТЕРІМІЗ ДЕ КЕҢ
ДАЛАНЫҢ ТӨСІНЕ ЕНЕДІ.

жолы, қоғамдағы құқықбұзушылық
сынды  мәселелер  қозғалып ,
жиында  қозғалған  барлық
көкейтесті сауалдарға толыққанды
жауап берілді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

МӘСЕЛЕ КӨП
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ҚұттықтауҚұттықтау

Тағы бір жыл еліме келіп еді,
Қош айтысты өзіңмен 50 енді.
Нұр көктеммен жарысып келіп жеткен,
Құтты болсын 60 жастың керуені!
Ақ тілекпен арналады қыр гүлі,
Бауырларың құттықтайды бұл күні.
Райстат, Автобазада бухгалтер боп,
Ауданымда еңбек еттің үлгілі.
Өмірде қуанышты шақтарың көп,
Ағайынның ақ тілегін сақтадың көп.
Бәрімізден ерекше бөліп сені,
Айпан әжең еркелетті “Тәттағым” деп.
Өзіңнен көрмедік біз қатаңдылық,
Біз сенеміз әр таңың атар күліп.
Әкемізден ертерек қалсақ-тағы,
Қамқор болдың анамызбен қатар жүріп.
Бір болыңыз ағайын туыс халқыңызбен,
Ұрпағың өсіп-өнсін жарқын ізбен.
Көп жаса, қызығын көріп Арсеніңнің,
Дәл осындай мейірімді қалпыңызбен!
Игі тілекпен: Анаңыз Дамеш және бауырларыңыз Базарбаевтар әулеті.

Ойыл селосының тұрғыны
Нұрзия Аябайқызы Базарбаеваны

мерейлі 60 жасымен шын жүректен құттықтаймыз!

Бағындырып асқарын 60 жастың,
Тойлаған әулет болып мерей жасын.
Шәкірттерің тілейді бақ-береке
Алла беріп жасыңыз жүзден ассын.
Сіз де міне  бүгін алып бәйтерек,
Көптік етпес айтсақ-тағы сан тілек,
Ең маңызды, үлкен байлық адамға,
Балалардың амандығы шын керек.
60 жастың таусылмасын қызығы,
Қымбат болар балалардың қылығы.
Отбасынның ынтымағы жарассын,
Бұзылмасын бірлігінің тұнығы.
Кең пейілді, қайырымды жүрекпен,
Еңбек жолда бақыт гүлін  сіз еккен
Біз шәкіртер терең жайған тамырын,
Бақыт тілер бәрі шын жүректен.
Бақ, береке, ырыс мол отбасында,
Біз тілейміз 60-тың асқарында.
Алтындаған әріппен жазылсын тек,
Атыңыз еңбек жолдың дастанында.
Тілек білдіруші: 13 топ, Ойыл кәсіптік лицейінің 2004 жылғы түлектері.

Ихсанова Асия Тапашқызын
60-жас мерейтойымен құттықтаймыз.

ҚҰРМЕТТІ:  АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫ!
2019 жылдың 27 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
27.03.2019 жыл. Сағат 10.00 де

«Аудан әкімі аппараты» ММ.

Көрісу мерекелік күнтізбеге
енбеген күн болғанымен Қазақс-
танның Батыс өңірі бұл дәстүрді
жақсы ұстанады. Жасы кіші адамдар
ауыл үлкендеріне арнайы барып, хал
сұрасып, көріседі. Айтулы күнді біздің
аудан айрықша атап өтті. Ауа
райының қолайсыздығына қара-
мастан село тұрғындары көше-көше
болып бірігіп, дастархан жайып,
наурыз көже таратты. Қыстан аман
шыққан арқа-жарқа жұртшылық бір-
бірімен құшақтасып көрісті. Үлкендер
бата беріп, ақ дастархан басында ақ
тілектер ақтарылды. Көше тұрғын-
дарына молынан жайылған дастар-
хан айран, сүт, қаймақ, қазы-қарта
сынды ұлттық тағамдармен толық-
ты. Абай, Сәтбаев, Молдағұлова

Ойыл аудандық орталық аурухана
да биыл жыл сайынғы дәстүрінен
жаңылған жоқ. Аулаға ақ шаңқан киіз
үй тігіп, емделушілер мен келген-
дердің бәрін көжеден дәм татуға
шақырды. Аяқ астынан бұзылған ауа-
райының қолайсыздығына қарамас-
тан арнайы мерекелік бағдарлама
дайындады. Мұнда да арнайы ат
басын бұрған аудан басшылары
еңбек ұжымының ардагерлерімен
көрісіп, мерекелік игіліктердің куәсі
болды.
Ал, қашанда мерекелік шаралардан

тыс қалмайтын аудандық орталық
кітапхана ұжымы әсіресе еңбек
ардагерлерімен тығыз байланысады.
Олар да сол күні арнайы көже асып,
өздерінің белсенді оқырмандары мен
еңбек ардагерлеріне дастархан
жайды.

Кейбір риуаяттарда Хазіреті Әли
Парсы шығанағы жаққа барғанда бір
кісі келіп Оған Наурыз мерекесіне
байланысты бір кәде сыйлық
жасайды. Хазіреті Әли (Алла разы
болсы) мұның мәнісін сұрағанда, әлгі
адам: «Бүгін Наурыз мерекесі, бұл
сыйлықты сол үшін сыйладым»
дегенінде Хазіреті Әли (Алла разы
болсы)  бұған қарсылық келтіру
былай тұрсын: «Бұл жақсы үрдісті,
күніге істеңдер! (Наурызда сыйлық
сыйласу үрдісі)» деп өсиет еткен
екен. Себебі, асыл дініміздің өзі
сыйлық жасасуды дәріптейді. Бұған
байланысты Пайғамбарымыз
(Алланың игілігі мен сәлемі болсын)
былай дейді: «Бір-бірлеріңізге сыйлық
жасасыңдар! Себебі сыйлық жасау
араларыңа мейірім тудырады» деген.
Әсілі, Наурыз мерекесі қазақ

халқының сенімінде қыстан аман-
есен шығып, төрт-түлік малдың
ауызы көкке ілініп, арқа кеңіп, күн
жылыған кезде жаңа жыл ретінде

тойланады. Қыстан аман есен
шыққан халық бір-бірін зиярат етіп,
амандық-саулық сұрасып, көрісетін
болған. Еліміздің батыс аймағында
«Көрісу күні» деп содан аталады.
Дінімізде «Шәрғи мән қобләна

немесе ғурф» фиқһ қағидасы
бойынша (бір халықтың Исламнан
алдыңғы әдет-ғұрыптары мен салт-
дістүрлері) Ислам негіздеріне қайшы
келмей, қоғамдық қатынасты оң
реттеген болса, бұл салт-дәстүрлер
сақталады. Бүгінгі дәстүріміздегі
Наурыз мерекесінің Исламға
ешқандай алабөтендігі жоқ. Бұрынғы
Наурыз мерекесіндегі от жағып
қарсы алушылық дәстүрімізден
әлдеқашан шығарылып тасталған.
Ал, қазіргі қазақ қауымының тойлап
жүрген Наурыз мерекесінде қыстан
күйзеліп шыққан елдің көңілін көтеру
мен қазақи құндылықтарымызды
жандандырып, көже беріп, ат
шаптырып, палуандар күресін өткізіп,
ән-жыр, айтыс-терме ұйымдастыр-
ылып, араздасқан адамдар осы күні
татуласып, бір-біріне жақсы бата
берісіп, «Ұлыс оң, ақ мол болсын»
деген сияқты ізгі тілектерімен
қауышып жатады. Ислам шариғаты
Наурызды ұлттық нақышта көктем-
мен бірге жаңа жылға кіру түсінігінде
тойлауды құптайды деп толық айта
аламыз. Осымен қоса, дінімізде
«Амалдар ниетке байланысты»
деген қағида бар.  Сол үшін бүгінгі
қазақ халқы Наурызды Көктем
мерекесі ретінде тойлап жүр. Бұл
Ислам дінінің қағидаларына еш
қайшылық етпейді! Ұлыстың ұлы күні
– Наурыз құтты болсын!

Нұрсұлтан СЕРІКҰЛЫ,
Ойыл аудандық

мешітінің бас имамы.

көшелерінің тұрғындары және
аудандық музей ұжымы Амал мер-
екесіне айрықша атсалысты. Кеңірек
тоқталсақ, көрісу күнін Абай, Сәт-
баев көшелері бірігіп атап өтсе, Әлия
Молдағұлова көшесінің тұрғындары
көрісу күніне биыл алғаш рет үн қосып
отыр. Десе де, көшеде ағайын-
туыстың үйін жағалап көріскен
адамдар айтулы көшелердің тұрғын-
дары арнайылап жайған ақ дастар-
ханнан айналып кетпеді. Самаурын-
да қайнаған күрең шай мен қара
қазанда иісі бұрқырай қайнаған
көжеден ауыз тиді. Міне осылайша
Ойылдағы көрісу күнінде адам аяғы
түс ауғанша сиремеді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Әдеттегі дәстүрмен 14 наурызда
Ойылда таңертеңнен көрісу бастал-
ды. Көрісу - қоғам қанша алмасса да
бұзылмай, ұрпақтан-ұрпаққа жалғас-
ып келе жатқан салт. Сондықтан
сабақтасқан салт тек көрісумен
шектелмейді. Бұл күні көже асылып,
жеті нан пісіріліп, көрісе келгендерге
ақ дәм ұсынылады. Жастар үшін
негізгі міндет - ауыл үлкендеріне
барып, сәлем беріп, саулығын біліп,
бата алу.
Сол салтпен аудан әкімі Дастан

Жарылқасынұлы бастаған топ та

Сондай салтанаты жарасқан
сәттің үстінен түскен аудан
басшысы мұнда да біраз ақсақалмен
көрісіп қалды. Бір-біріне ізгі лебізін
жолдап, ақ тілектерін жаудырған
дастарханның басындағы әңгімені
мәдениет ардагері Амангелді
Жұманов қоңыр домбырамен халық
әнін әуелетіп қыздырды.
Ал, «Тәуелсіздіктің 20 жылдығы

атындағы мәдениет және демалыс
орталығындағы» думанның дабысы
тым алысқа жетіп жатты.
Мұнда да мекеме ауласына

орталықтағы қызығушылық клуб
мүшелерінің атсалысуымен киіз үй
тігіліп, дастархан жайылып, өткен-
кеткендерге дәм ұсынылды. Тіпті
Ойылдағы өзге ұлт өкілдері де
жалпыхалықтық шараға ықыласпен
атсалысты.

ауыл ақсақалдарының отбасына
арнайы барып көрісті. Алдымен
Ғұсман Жүмбергенұлына сәлем
беріп, төс қағыстырып көріскен аудан
басшысы дастарханнан дәм татып,
ақсақалмен емен-жарқын әңгімел-
есті. Одан кейін Ахметкерей Қожиев-
тің шаңырағына барды. Мұнда да
көрісіп, амандық-саулықтан соң
арнайы асылған көжеден ауыз тиген
аудан басшыларына талай топта
өзінің қайталанбас батасымен көзге
түскен ақсақал «бір қойлық бата»
берді.

КӨРІСУ БЕРЕКЕ МЕН
БІРЛІКТІҢ БАСТАУЫ

АҚСАҚАЛДАРМЕН КӨРІСТІ

МЕКЕМЕЛЕР КӨЖЕ АСТЫ

«АМАЛДАР НИЕТКЕ БАЙЛАНЫСТЫ
НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ БӘРІМІЗГЕ БЕЛГІЛІ БОЛҒАНДАЙ, ТҮБІ СОНАУ

ПАРСЫЛАРҒА БАРЫП ТІРЕЛЕДІ. ИСЛАМ ДІНІ КЕЛМЕЙ ТҰРЫП ОТҚА
ТАБЫНУШЫ ПАРСЫ ХАЛҚЫ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫН ЖАҢА ЖЫЛ
РЕТІНДЕ ҚҰТТЫҚТАЙТЫН. «НАУРЫЗ СӨЗІ - ЗОРОАСТРИЗМ СЕНІМІНДЕ
БОЛҒАН ПАРСЫ ЕЛІНІҢ ТІЛІНЕН АУДАРҒАНДА «ЖАҢА КҮН» ДЕГЕН
МАҒЫНАНЫ БІЛДІРЕДІ. БҰЛ МЕЙРАМНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫН КЕЙБІР
ҒАЛЫМДАР ЗОРОАСТРИЗММЕН, ОТҚА ТАБЫНУМЕН
БАЙЛАНЫСТЫРСА, КЕЙБІР ТАРИХШЫЛАР ПАРСЫ ПАТШАЛЫҒЫНЫҢ
ЖОРЫҚТАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫРАДЫ.

Исполнение уведомления об
устранении нарушений, выявленных
налоговыми органами по резуль-
татам камерального контроля,
осуществляется налогоплатель-
щиком (налоговым агентом) в
течение тридцати рабочих дней
со дня, следующего за днем его
вручения (получения).
Исполнением налогоплатель-

щиком (налоговым агентом) уведо-
мления об устранении нарушений,
выявленных налоговыми орган-ами
по результатам камерального кон-
троля, признается:
1) в случае согласия с указанными

в уведомлении нарушениями -
устранение выявленных нарушений
налогоплательщиком (налоговым
агентом) путем:
постановки на регистрационный

учет в налоговых органах;
представления налоговой

отчетности по уведомлению за
налоговый период, к которому
относятся выявленные нарушения;
уплаты суммы налога на добав-

ленную стоимость в бюджет, ранее
возвращенной из бюджета по
требованию налогоплательщика о
возврате налога на добавленную
стоимость, а также уплаты пени в
размере, указанном в пункте 4
статьи 104 настоящего Кодекса, за
каждый день с даты перечисления
налогоплательщику таких сумм;

2) в случае несогласия с
указанными в уведомлении нару-
шениями - представление налого-
плательщиком (налоговым агентом)
пояснения по выявленным нару-
шениям на бумажном или электрон-
ном носителе в налоговый орган,
направивший уведомление об

устранении нарушений, выявленных
налоговыми органами по резуль-
татам камерального контроля, за
исключением случаев, предусмот-
ренных пунктом 3 настоящей
статьи.
В пояснении должны быть

указаны:
дата подписания пояснения

налогоплательщиком (налоговым
агентом);
фамилия, имя и отчество (если

оно указано в документе, удос-
товеряющем личность) либо полное
наименование лица, представив-
шего пояснение, его место житель-
ства (место нахождения);
идентификационный номер

налогоплательщика (налогового
агента);
наименование налогового органа,

направившего уведомление об
устранении нарушений, выявленных
налоговыми органами по резуль-
татам камерального контроля;
номер и дата уведомления, на

которое представляется пояснение;
обстоятельства, являющиеся

основаниями и доказательствами
несогласия лица, представившего
пояснение.
В случае, если в пояснении в

качестве основания для несогласия
лица, представившего пояснение, в
качестве подтверждения доказате-
льств указываются документы, то
копии документов, указанных в
пояснении, кроме налоговой отчет-
ности, обязательно прилагаются к
пояснению.
Представление иных документов

в рамках исполнения уведомления
путем представления пояснения не
требуется.

СОЛ КҮНІ АУДАН ӘКІМІ СОҢҒЫ КЕЗДЕ КӨРІСУ ДӘСТҮРІ ЕРЕКШЕ СИПАТ
АЛЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН ЕЛІМІЗДІҢ БАТЫС ӨҢІРІНЕ ҒАНА ТӘН САЛТПЕН
КӨРІСУ КҮНІНЕ ОРАЙ МЕКЕМЕЛЕРДЕ ӨТКІЗІЛІП ЖАТҚАН ШАРАЛАРҒА
КУӘ БОЛДЫ. АЛДЫМЕН АУДАНДАҒЫ ІРГЕЛІ ОҚУ ОРНЫ ОЙЫЛ АГРАРЛЫҚ
КОЛЛЕДЖІНЕ БАРҒАН ӘКІМ ҰЖЫМНЫҢ ЕҢБЕК АРДАГЕРЛЕРІНЕ СӘЛЕМ
БЕРІП, КӨРІСТІ. АРДАГЕРЛЕР АУДАН БАСШЫЛАРЫНЫҢ
ЖҰМЫСТАРЫНА ЖЕМІС ТІЛЕСЕ, АУДАН ӘКІМІ БҮГІНГІ БУЫНҒА
ОСЫНДАЙ ДӘСТҮРДІҢ ҚАЙМАҒЫН БҰЗБАЙ ЖЕТКІЗГЕН АҚСАҚАЛДАРҒА
АЛҒЫСЫН АЙТТЫ. АЛ, КОЛЛЕДЖ ҰЖЫМЫ КӨШЕ БОЙЫНА КИІЗ ҮЙ ТІГІП,
ӨЗ СТУДЕНТТЕРІ МЕН ӨТКЕН-КЕТКЕНДЕРГЕ КӨЖЕ ҰСЫНДЫ.

Камералдық бақылау нәтижелері
бойынша салық органдары анық-
таған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаны орындауды салық
төлеуші (салық агенті) ол
тапсырылған (алынған) күннен кейiнгi
күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде
жүзеге асырады.
Мыналар:
1) хабарламада көрсетілген

бұзушылықтармен келіскен жағдайда
– салық төлеушінің (салық агентінің)
анықталған бұзушылықтарды:
салық органдарында тіркеу есебіне

қою;
анықталған бұзушылықтар

жататын салықтық кезең үшін
хабарлама бойынша салықтық
есептілікті ұсыну;
салық төлеушінің қосылған құн

салығын қайтару туралы талабы
бойынша бұрын бюджеттен
қайтарылған қосылған құн
салығының сомасын бюджетке
төлеу, сондай-ақ салық төлеушіге
осындай сомаларды аударған күннен
бастап әрбір күн үшін осы Кодекстің
104-бабының 4-тармағында
көрсетілген мөлшерде өсімпұл төлеу
арқылы жоюы;

2) хабарламада көрсетілген
бұзушылықтармен келіспеген
жағдайда – осы баптың 3-
тармағында көзделген жағдайларды
қоспағанда, салық төлеушінің (салық
агентінің) камералдық бақылау
нәтижелері бойынша салық орган-
дары анықтаған бұзушылықтарды
жою туралы хабарламаны жіберген
салық органына анықталған

бұзушылықтар бойынша түсінікті
қағаз немесе электрондық жеткіз-
гіште ұсынуы салық төлеушінің
(салық агентінің) камералдық
бақылау нәтижелері бойынша салық
органдары анықтаған бұзушылық-
тарды жою туралы хабарламаны
орындауы болып танылады.
Түсінікте:
салық төлеушінің (салық агентінің)

түсінікке қол қойған күні;
түсінікті ұсынған адамның тегі, аты

және әкесінің аты (егер ол жеке басты
куәландыратын құжатта көрсетілсе)
не тұлғаның толық атауы, оның
тұрғылықты жері (орналасқан жері);
салық төлеушінің (салық агентінің)

сәйкестендіру нөмірі;
камералдық бақылау нәтижелері

бойынша салық органдары анық-
таған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаны жіберген салық
органының атауы;
түсінік ұсынылатын хабарламаның

нөмірі мен күні;
түсінікті ұсынған адамның

келіспеуіне негіздер және дәлел-
демелер болып табылатын мән-
жайлар көрсетілуге тиіс.
Егер түсінікте түсінікті ұсынған

адамның келіспеуіне негіз ретінде
дәлелдемелерді растау ретінде
құжаттар көрсетілетін болса, онда
салықтық есептіліктен басқа,
түсінікте көрсетілген құжаттардың
көшірмелері түсінікке міндетті түрде
қоса беріледі.
Түсінікті ұсыну арқылы хабар-

ламаны орындау шеңберінде өзге де
құжаттарды ұсыну талап етілмейді.

КАМЕРАЛДЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ
ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛАДЫ?

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА
КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Управление государственных доходов по Уилскому району

Газетіміздің келесі саны 28 наурыз,
бейсенбі күні жарыққа шығады

ХАБАРЛАНДЫРУ!

2018 жылдың 23 желтоқсанында ҚР Қаржы министрлігінің 27.11.2018 ж.
№1029 бұйрығы күшіне еніп, 2019 жыл аралығында ақшалай есеп
айырысулар кезінде деректерді тіркеу және (немесе) беру функциясы бар
бақылау-касса машиналарын (онлайн БКМ) қолдану міндеті туындайтын
қызмет түрлері ұлғайтылды.
Атап айтқанда, 2019 жылдың әр тоқсаны сайын онлайн БКМ қолдануға

633 қызмет түрлері қосылады:
- 2019 жылдың 1 сәуірінен бастап 323 қызмет түрі бойынша;
- 2019 жылдың 1 шілдесінен бастап 86 қызмет түрі бойынша;
- 2019 жылдың 1 қазанына бастап 224 қызмет түрі бойынша.
Осылайша, 2019 жылы онлайн БКМ қолдануға барлық қызмет түрлері

толығымен қосылады.
Онлайн БКМ қолдану бойынша ережелерi қызметі ортақ пайдаланылатын

телекоммуникациялар желiсi жоқ жерлерде орналасқан салық төлеушілерге
қолданылмайды.
БКМ қолдану тәртібі Салық кодексінің 166 бабымен реттеліп, Қазақстан

Республикасының аумағында ақшалай есеп айырысулар бақылау-касса
машиналары м iндетт i түрде қолданыла отырып жүрг iз iліп, келесі
тұлғалардың ақшалай есеп айырысуларына қолданылмайды:
1) жеке тұлғалардың;
2) адвокаттар мен медиаторлардың;
3) қызметін:
2020 жылдың 1-қаңтарына дейін патент негізінде арнаулы салық режимiн

қолдана отырып; 2019 жылдың 1-қаңтарына дейін ашық сауда
базарларының аумағындағы стационарлық емес сауда объектілері арқылы
шағын бизнес субъектiлерi үшiн арнаулы салық режимi шеңберiнде; 2020
жылдың 1-қаңтарына дейін арнаулы салық режимі қолданылатын қызмет
бойынша бірыңғай жер салығын төлеу негізінде осы арнаулы салық режимі
шеңберінде жүзеге асыратын дара кәсіпкерлердің (акцизделетін тауарларды
өткізушілерден басқа);

4) уәкілетті органмен келісу бойынша көлік саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыруды жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган
бекіткен нысан бойынша билеттерді бере отырып, қалалық қоғамдық көлікте
тасымалдау бойынша халыққа қызметтер көрсету бөлігіндегі;

5) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің;
6) екінші деңгейлі банктердің.
Онлайн бақылау касса машинасын тіркеу үшін Ойыл селосы, Көкжар

көшесі 47 орналасқан Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер
басқармасына өтініш беруге болады.

Ойыл ауданы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасы

Онлайн бақылау касса
машинасын кімдер қолданады?


