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үйінде ағымдағы жылдың бірінші
тоқсанына қойылған жоспарға
сәйкес мемлекеттік көрсетілетін
қызметтер жәрмеңкесі өткізілді.
Аталаған 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 кәсіпкерлік палатасы,
аудандық мемлекеттік кірістер
басқармасы қатысты. Мемлекеттік
қызмет жәрмеңкесінде 65 адам
әртүрлі кеңес алса, 15 адам сандық
электронды қолтаңбасын жаңартты.
Атап өтсек, өткен жылы мемлекеттік
көрсетілетін қызметтер жәрмеңкесі
3 мәрте өткізілген болатын.

Салтанат КЕҢЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ
МАРДЫМДЫ БОЛУЫ ТИІС

Міне осындай ауылдағы
шаруаларды алаңдатқан
сауалдарға жауап беріп,
жолдарын түсіндіру үшін өткен
аптада Ойылға Ақтөбе облыстық
ауыл шаруашылығы
басқармасының басшысы
Сарсембай Құсайын бастаған бір
топ мамандар келді. Алдымен
сөз алған басқарма басшысы
агроөнеркәсіп саласындағы
жаңалықтарды шаруаларға
тікелей жеткізуді көздеген топ
басшысы етті мал
шаруашылығын дамыту
бағдарламасын түсіндірді.
Өйткені, Ақтөбе облысы 4 мың
тонна ет экспортқа шығаруы
керек. Оған облыстың әлеуеті
жетеді. Бірақ, осы бағытты
дамыту үшін облыс шаруалары
биыл 16 мың мүйізді ірі қара, 30
мың қой алуы керек. Сонымен
қатар, будандастыру арқылы мал
тұқымын түрлендіру жолдарын
түсіндірген басқарма басшысы
субсидия төлеудегі өзгерістерді
де жеткізді. Сұрақ осы жерде
туындады. Өйткені, өткен
жылдары әртүрлі себептермен
мемлекеттің қолдауынан
қағылған кейбір шаруалар өре
түрегелді. Бәрінің де сауалы
орынды. Бірақ, уақыт пен
мүмкіндік - талап пен заңға
сәйкес келмей жатады.

 Ал, ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігінің ветеринариялық
бақылау және қадағалау
Комитеті Ақтөбе облыстық
аумақтық инспекциясы басшысы
Темірбек Нұртазин шаруаларға
алыс-жақын шет елдерден асыл

ОЙЫЛ - ӘУЕЛДЕН ТАБИҒАТЫ МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ҚОЛАЙЛЫ
ӨЛКЕ. СОНДЫҚТАН ДА, АУДАНДАҒЫ ШАРУАШЫЛЫҚТАРДЫҢ
ТҮГЕЛГЕ ЖУЫҒЫ «КӨЗІМІЗДІ АШҚАЛЫ КӨРГЕН» АТА КӘСІППЕН
АЙНАЛЫСЫП КЕЛЕДІ. ӘРИНЕ, ӘРКІМ ӨЗ БЕТІМЕН. БІРАҚ, МҮМКІНДІК
БОЛА ТҰРА, ШАРУАШЫЛЫҚТЫ КЕҢЕЙТУГЕ ҰМТЫЛУШЫЛАР АЗ.
«ҰМТЫЛҒАНДАРДЫҢ» НЕГІЗГІ ИЕК АРТАТЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ
ҰСЫНАТЫН МҮМКІНДІГІ – ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН НЕСИЕ. АЛАЙДА, ОҒАН ҚОЛ
ЖЕТКІЗУДІҢ ЖОЛЫ ЖЕҢІЛ ЕМЕС...
БІРЕУІ КЕПІЛГЕ ҚОЯТЫН ҚҰНЫ ЖОҒАРЫ ЖЫЛЖЫМАЙТЫН МҮЛІК

ТАБА АЛМАСА, ЕНДІ БІРІНІҢ СОҢЫНАН ЖҮРІП ҚҰЖАТЫН ЖИНАУҒА
ҚҰЛҚЫ ЖОҚ. ӨЙТКЕНІ, КЕДЕРГІ КӨП. ӘРИНЕ, БІЗ «КЕДЕРГІ» ДЕП
ҚАБЫЛДАЙТЫН ТАЛАПТАРҒА САЙ ҚҰЖАТТАРЫМЫЗДЫ
ДАЙЫНДАУҒА КІМ НЕМЕСЕ НЕ КЕДЕРГІ? БОЛМАСА ШАРУАЛАРДЫҢ
ТАБАНЫ ТОЗЫП, ТӨЗІМІ ТАУСЫЛЫП ЖИНАҒАН ҚҰЖАТЫН ҚАРЖЫ
ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ҚАРАУЫ НЕГЕ ҰЗАҚҚА СОЗЫЛАДЫ?

ШАРУАНЫҢ АЯҒЫНА
КІМ ТҰСАУ?

Р.S. Ойылдағы
шаруалардың «өрісін»
кеңейтуді көздеген
мамандар барлық сауалға
байыпты жауап беріп,
кейбір мәселелерге орай
жолдарын көрсетіп, кеңес
берді.

тұқымды мал әкелудің тәртібі мен
талабын түсіндірді. Өйткені, азық-
түлік қауіпсіздігі басты назарда.
Ал, облыстық ветеринария
басқармасының басшысы –
Кеңес Қанатбаевтың сөзі де
Темірбек Сарсенбиұлының
ойымен ұштасты. Облыстық
жерді пайдалануын бақылау
басқармасы басшысының
орынбасары Тілеген
Жаңабергенов пен облыстық
табиғи ресурстар және табиғатты
пайдалауды реттеу
басқармасының басшысының
орынбасары Асхат Көбенов
өздері жетекшілік ететін саланың
жаңалықтарын жеткізсе,
шаруалардың сауалының көбі

Өткен аптада аудан әкімі Дастан
Сағыровтың төрағалығымен алқа
мәжілісі өтті. Күн тәртібіне ауыл
шаруашылығы бөлімінің егіс егу
науқанына дайындық жұмыстары
туралы және аудан аумағында су
тасқынының, төтенше
жағдайлардың, өрт қауіпсіздігінің
алдын алу шаралары туралы
мәселелер ұсынылып, талқыланды.  
Алғашқы мәселе бойынша

аудандық аудандық ауыл
шаруашылығы бөлімінің басшысы
Сүйіндік Өскенбаев баяндама
жасады. Яғни, өткен жылмен
салыстырғанда аудан бойынша 2019
жылға егіс құрылымдарын 10 пайызға
немесе 620 га алқапқа ұлғайту
жоспарлануда, оның ішінде дәнді
дақылдар егістігі 2400 га, майлы
дақылдар 100 га, мал азықтық көп
жылдық шөп 200 га және суармалы
дақылдар (картоп, көкөніс, бау-
бақша) 256 га, барлық егіс көлемі 2956
га алқапты құрайды деп жоспарланып
отыр. Аудан бойынша өткен жылы
көктемгі егіс үшін 3 шаруашылық қана
барлығы 500 га сүдігер жыртып,
алқабын дайындапты. Бұл аудандағы
межелі егіс көлемінің небәрі 21
пайызын ғана құрайды. Ал, аудан

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР –
 ЕРТЕҢНІҢ ҚАМЫ

бойынша тек «Спарта» шаруа
қожалығы ғана суармалы алқаптарға
тыңайтқыштарды пайдалану
мақсатында «КазАзот» АҚ-мен 6
тонна аммиакты селитра
тыңайтқышын алу үшін келісім-
шартқа отырған. Бүгінгі таңда дәнді
дақылдар егістігіне 110 тонна арпа,
24 тонна тары тұқымы қажет. Бірақ,
әлі де қосымша 60 тонна арпа
тұқымын сатып алу көзделіп отыр.
Аудан бойынша көктемгі далалық егіс
жұмыстарына қажетті 25 тонна
дизель отынына сұраныс беріліпті.
Алқа мәжілісінің күн тәртібіне

ұсынылған екінші бір өзекті мәселе
бойынша Ойыл аудандық аудандық
төтенше жағдайлар бөлімі
бастығының міндетін атқарушы
Дәурен Өлғасыров баяндама
жасады.
Баяндамашының айтуынша, Ойыл

ауданы әкімдігінің 2019 жылғы 20
ақпандағы №30 қаулысымен 2019
жылдың көктемгі су тасқыны
кезеңінде төтенше жағдайлардың
алдын-алу жөніндегі штаб құрылып,
іс-шаралар жоспары бекітіліп,
жұмыстар жүргізіліп жатыр. Әрине,
биыл көктемгі су тасқыны қаупі жоқ.
Сондықтан, аудан басшысы негізінен

далалық өрттердің алдын-алуға
назар аударды.
Ал, алқа мәжілісі барысында жеке

меншік субьектілеріне меншігіндегі
нысандарды көктемгі су тасқынынан
қорғау және ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскелерін
далалық өрттен қорғау жөнінде Ойыл
аудандық төтенше жағдайлар бөлімі
тарапынан талап қою төмендігі
сынға алынып, ауылдық округ
әкімдері мен ауыл шаруашылығы, жер
қатынастары бөлімдерімен бірлесіп,
іс-шаралар алгоритмін жасау
жөнінде, шаруа қожалықтарының
пайдалануындағы лиманды
жерлерде тазарту жұмыстарын
жалғастырылуын бақылау сияқты
бірнеше міндеттер жүктелді.
Сонымен қатар, ұсынылған қаулы

жобасына қосымша көктемгі
далалық жұмыстарына инвестиция
тарту, суармалы жерлерді ұлғайта
отырып, егіс егу жоспарын толық
орындау, сұраныс берген
шаруашылықтарға техникалар,
комбайн алуына мемлекеттік қолдау
көрсету және ауыл тұрғындарының
ұйымдасып картоп, көкөніс егетін
жерлерін уақытылы дайындау
жөнінде де тапсырмалар берілді.

Алқа мәжілісі

Мемлекеттік рәміздер -
Конституция және арнайы заңмен
бекітілген, ұлттың егемендігін
айқындайтын, тарихи толық
қалыптасқан саяси  мәні бар
мемлекеттің ерекше белгілері. 1992
жылдың 4 маусым күні Мемлекет
басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың арнайы  Жарлығымен
Тәуелсіз Қазақстан тарихында
алғашқы рет республикамыздың
Мемлекеттік рәміздері бекітілді.
Мемлекеттік рәміздерді насихаттау

және қолдану саласындағы
мемлекеттік саясатты жүзеге асыру
бағытында ауданымызда көптеген
жұмыс атқарылуда. Кеше аудан
әкімінің орынбасары А.Қазыбаевтың
төрағалығымен аудан әкімдігінің үлкен
мәжіліс залында мемлекеттік
рәміздер саласындағы өзгерістер мен
толықтыруларды түсіндіру бойынша
аудандық семинар
ұйымдастырылды.

Семинар барысында Мемлекеттік
рәміздерді пайдалану, насихаттау
және қолдану жай-күйін қадағалау
бағытындағы жүргізілген
мониторингтің нәтижесі айтылып,
орын алған кемшіліктерді түзету
бойынша нақты шаралар
қабылданып, әдістемелік көмек
көрсетілді. Семинарға аудандық
мемлекеттік рәміздер жөніндегі
комиссия мүшелері, аудандық
салалық бөлімдер мен
басқармалардың басшылары және
жауапты мамандары, аудан
орталығындағы мектеп
директорлары мен балабақшалар
меңгерушілері қатысты. Семинар
барысында облыстық ішкі саясат
басқармасының бас маманы Тулеуов
Арыстанбек Жұмабайұлы мекеме
басшыларына әдістемелік көмек
беріп нақты ұсыныстарын жеткізсе,
туындаған сұрақтарға толымды
жауаптар қайтарылды.

КОМИССИЯ КЕҢЕС БЕРДІ

Көктем - жер дүниенің жаңару
мезгілі. Осы көктемнің алғашқы
айынан бастап ауданда сенбіліктер
өткізіліп келеді. Санитарлық тазалық
айларында аудан орталығы мен
ауыл-аймақ қыстан қалған
тұрмыстық, қоқыс қалдықтарнынан
тазартылады. Тазалық баршаға
ортақ іс болғандықтан, оған аудан
жұртшылығы жаппай атсалысуы
қажет. «Тазалық табалдырықтан
басталады» демекші,
ауданымыздың көркейіп, гүлденуіне
әрбір тұрғын бей-жай қарамай,
қоқыс-қалдықтарды кез-келген жерге
лақтырмай, таза ұстауға тиіс. Бірақ,
байқап жүргеніміздей, әлі де болса
аудан тұрғындары арасында тазалық

шараларына қатысуда енжарлық
танытатындар басымырақ.
Санитарлық тазалық айлығына

орай ауданымыздағы жыл сайын
дәстүрлі түрде өткізілетін «Үздік
аула», «Үздік көше» акциялары биыл
да ұйымдастырылатын болады.
Өйткені, туған жердің көркеюі өз
ауламызды таза ұстаудан
басталатыны белгілі. Ауланы
абаттандыру - ауылдың абыройы.
Сол себептен, алдағы уақытта өз
жалғасын табатын игілікті істен
шеткері қалмай, елді мекендер мен
қоғамдық орындардағы тазалық
сенбіліктеріне барша аудан
жұртшылығы бір кісідей жұмыла
кірісуіміз қажет.

ТАЗАЛЫҚ –
БӘРІМІЗГЕ ОРТАҚ!

Елбасымыз биылғы жылды
«Жастар жылы» деп
жариялағаны баршамызға
белгілі. Нұрсұлтан Әбішұлы
жастардың бүгіні мен
болашағына қамқорлық жасауды
өз саясатының негізгі мәні деп
санайды. Ол жыл сайынғы
дәстүрлі Жолдауларында жастар
саясатын жетілдіру бойынша
нақты тапсырмалар белгілеп жүр.
Өйткені, жастар қоғамның бір
бөлігі ретінде мемлекетте
маңызды рөл атқарады.
Осы орайда жастардың бос

уақытын тиімді пайдалану
мақсатында Қараой ауылдық
округінің жалынды жастары
барлық ауылдық округтерге
«Жалындаған жастар-ел ертеңі»

атты концерттік бағдарламасын
ұсынды. Бұл шараға округтегі
студенттер мен жұмыссыз жүрген
жастар белсене атсалысты.
Концерттік бағдарламамен бірге
жастар өздерінің спорттан да
осал еместігін көрсетіп, бірнеше
жолдастық кездесулер өткізді.
Алдағы уақытта аудан
орталығына және көршілес Батыс
Қазақстан облысы Қаратөбе
ауданының Ақтайсай, Аққозы
ауылдық округтеріне барып
осындай шараларды өткізуді
жоспарлап отыр.

Айымгүл ЕСЕНАМАНҚЫЗЫ,
Қараой ауылдық округі

әкімінің аппаратының бас
маманы.

«ЖАЛЫНДАҒАН ЖАСТАР
- ЕЛ ЕРТЕҢІ»

қаржы институттарына
бағытталды. Өйткені, құжаттарын
өткізгенімен айлап емес, жылдап
несие ала-алмай отырғандар
бар.
Ауыл шаруашылығын қаржылай

қолдау қоры» АҚ АФ директоры
Гүлжанат Ерғазина, «Аграрлық
несие корпорациясы» АҚ АФ
несие маманы Әнуар Бөрібаев
пен «ҚазАгроҚаржы» АҚ АФ
жетекші маманы  Әсел
Есетовалар сұрақтың астында
қалды. Әрине, шаруалардың
сауалы да орынды сияқты. Бірақ,
кілтипанның көбі құжатты
жасақтау кезінде кететін
қателіктер. Содан келіп біз
«кедергі» деп қабылдайтын

қателіктердің кесірі
кейбіреулерге қолбайлау болып
отыр. Оның сыртында тұрақты
малшы табу деген машақат тағы
бар… Осының бәрі сайып
келгенде Ойылдағы
шаруалардың аяғын тұсап тұр!

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

Алыстан ойнап ақ күміс,
Бетеге белде бу, сағым.
Ауылда дер ем бақ, ырыс,
Бұрқырап жатса жусаным.

Сағынышпен қағады,
Көктегі топ-топ құс қанат.
Жылғадан лай сең ағады,
Ылдиға бағыт нұсқап ап.

Тартпаса шешем бұзатын,
Түбінен пештің ысты алып.
Қалғыған қыста ұзақ түн,
Кетіпті біраз қысқарып.

Қыздырып төлдің күн етін,
Ұйықтайды, шуақ, тымықта.
Үркітіп әкем жүретін,
Сылдырлақ тағып құрыққа.

Анашым тағы таптым деп,
Әкелдік талай жұмыртқа.
Сауын малдар сап түзеп,
Келеді қалмай ымыртқа.

Муса Әділбайұлы

АУЫЛДА ДЕР ЕМ БАҚ, ЫРЫС



I. Доходы 4226665
1   Налоговые поступления 267910
 01  Подоходный налог 95809
  2 Индивидуальный подоходный налог 95809
 03  Социальный налог 119476
  1 Социальный налог 119476
 04  Налоги на собственность 45923
  1 Hалоги на имущество 33211
  3 Земельный налог 232
  4 Hалог на транспортные средства 8680
  5 Единый земельный налог 3800
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5272
  2 Акцизы 219
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2900
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2153
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами 1430

  1 Государственная пошлина 1430
2   Неналоговые поступления 45094
 01  Доходы от государственной собственности 6710
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 6694

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 16
02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 10
1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 10
 04  Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан 700

  1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
от организаций нефтяного сектора 700

 06  Прочие неналоговые поступления 37674
  1 Прочие неналоговые поступления 37674
3   Поступления от продажи основного капитала 8100
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
 03  Продажа земли и нематериальных активов 5000
  1 Поступления от продажи земельных участков 5000
4   Поступление трансфертов 3905561
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 3905561
  2 Трансферты из областного бюджета 3905561
   Целевые текущие трансферты 1059259
   Целевые трансферты на развитие 170302
   Субвенции 2676000

2 4 сәуір 2019 жыл

18 марта 2019 года №275                 с.Уил
О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 24 декабря
2018 года № 239 «Об утверждении  бюджета Уилского района на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 6 ЗаконаРеспублики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»,  пунктом 2 статьи 9, статьями 106, 109 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский  районный  маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 239 «Об утверждении Уилского районного

бюджета на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов № 3-11-155, опубликованное 4 января 2019 году  в эталонном контрольном банке нормативных правовых
актов Республики Казахстан в электронном виде») следующие изменения и дополнения:

Аудандық мәслихаттың  2019 жылғы
18 наурыздағы № 275 шешіміне  қосымша

Аудандық мәслихаттың  2018 жылғы
24 желтоқсандағы № 239  шешіміне 1 қосымша

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
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 Приложение к решению районного
маслихата от 18 марта  2019 года  № 275

Приложения 1 к решению районного
маслихата от  24 декабря  2018 года  №239
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НАИМЕНОВАНИЕ

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 20 наурызда № 6017 болып тіркелді.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Аудандық мәслихат хатшысының м.а:
А.Мамбетова

18 наурыз 2019 жыл                      №275                            Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 239 «2019-2021 жылдарға арналған
Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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 бабының 2 тармағына, 106, 109 баптарына сәйкес,  Ойыл аудандық мәслихаты
ШЕШІМ   ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 239 «2019-2021 жылдарға арналған Ойыл аудандық

бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-155 тіркелген, 2019
жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау
банкіде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«4 129 983» сандары «4 226 665»

сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі
«3 808 879» сандары «3 905 561»

сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«4 129 983»сандары «4 237 696»

сандарымен ауыстырылсын;

және келесідей мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
«жалпы білім беру мектептерінде алғашқы әскери дайындық кабинеттерін жарақтандыруға – 3 300 мың теңге;
өмірлік қиын жағдай туындаған кезде әлеуметтік көмек көрсетуге – 4 200 мың теңге;
білім орталығын құруға – 3 000 мың теңге.».
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімдегі қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының 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 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

  5) тармақшасында:
  бюджет тапшылығы (профициті)
  «-50 157» сандары «-61 188»

сандарымен ауыстырылсын;
6) тармақшасында:
бюджет тапшылығын

қ а р ж ы л а н д ы р у ( п р о ф и ц и т і н
пайдалану)

«50 157» сандары «61 188»
сандарымен ауыстырылсын;

7 тармақта:
сегізінші абзацта:

 «138 401» сандары «195 088»
сандарымен ауыстырылсын;
10 тармақта:
үшінші абзацта:
«29 032» сандары «32 888»

сандарымен ауыстырылсын;
төртінші абзацта:
«7 855» сандары «20 456»

сандарымен ауыстырылсын;
он бірінші абзацта:
«6 519» сандары «13 038»

сандарымен ауыстырылсын;

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 20 марта 2019 года за № 6017

в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры «4 129 983»  заменить

цифрами «4 226 665»;
поступления трансфертов
цифры «3 808 879»  заменить

цифрами «3 905 561»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «4 129 983»  заменить

цифрами «4 237 696»;
и дополнить абзацами следующего содержания:
«3 300 тысяч тенге – на оснащение кабинетов начальной  военной подготовки общеобразовательных школ;
4 200 тысяч тенге – на оказание социальной помощи при наступлении трудной жизненной ситуации;
3 000 тысяч тенге – на создание центра распространения знаний.».
2. Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» 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 с 1 января  2019 года.

в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета
цифры «-50 157» заменить

цифрами «-61 188»;
в подпункте 6):
финансирование  дефицита

(использование профицита)
бюджета
цифры «50 157» заменить

цифрами «61 188»;
в пункте 7:
в абзаце восьмом:

цифры «138 401» заменить
цифрами «195 088»;
в пункте десятом:
в абзаце третьем:
цифры «29 032» заменить

цифрами «32 888»;
в абзаце четвертом:
цифры «7 855» заменить цифрами

«20 456»;
в абзаце одинадцатом:
цифры «6 519» заменить цифрами

«13 038»;

И.о секретаря районного
маслихата: А.Мамбетова

Председатель сессии
районного маслихата: Б.Жумырбаев

Аудандық  мәслихат сессиясының
төрағасы: Б.Жұмырбаев

II. Шығындар 4237696
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 446907,2
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 150544,2
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 19461
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 19461
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 88936,2
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер 71452
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1400
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 16084,2

01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 42147

01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 42147

01 2   Қаржылық қызмет 16237
01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 16237
01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер 15597

01 2 452 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 292
   010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 348
01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 13969
01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 13969
01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру

және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 13969

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер         266157
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл

шаруашылығы бөлімі 21636
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 21636
9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 20385
13 9  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 10311

І. Кірістер 4226665
1   Салықтық түсімдер 267910
 01  Табыс салығы 95809
  2 Жеке табыс салығы 95809
 03  Әлеуметтiк салық 119476
  1 Әлеуметтік салық 119476
 04  Меншiкке салынатын салықтар 45923
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 33211
  3 Жер салығы 232
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 8680
  5 Бірыңғай жер салығы 3800
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5272
  2 Акциздер 219
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 2900
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 2153

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1430

  1 Мемлекеттік баж 1430
2   Салықтық емес түсімдер 45094
 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 6710
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6694

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 16
02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің

тауарларды (жұмыстарды,қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 10
1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 10
 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 700

 1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 700

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер 37674
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер 37674
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8100
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 5000
  1 Жердi сату 5000
4   Трансферттердің түсімдері 3905561
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 3905561
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 3905561
   Ағымдағы нысаналы трансферттер 1059259
   Нысаналы даму трансферттері         170302

Субвенциялар 2676000

II. Затраты 4237696
01    Государственные услуги общего характера 446907,2
 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие

функции государственного управления 150544,2
  112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 19461
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 19461
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 88936,2
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения) 71452
003 Капитальные расходы государственного органа 1400

  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 16084,2
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,

сельского округа 42147
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа 42147
 2 Финансовая деятельность 16237
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 16237
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения) 15597

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 292
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватиза-

ционная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 348
5 Планирование и статистическая деятельность 13969

  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 13969

  001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования
и развития экономической политики, системы государственного
планирования 13969

 9 Прочие государственные услуги общего характера 266157
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

(города областного значения) 21636
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства и сельского хозяйства 21636
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 20385
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог 10311
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113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер           10074
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі         224136
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22474
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 201662

02    Қорғаныс 9309
02 1   Әскери мұқтаждар 2928
02 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2928
02 1 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2928
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 6381
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 6381
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 2084
   007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік

өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 4297

04    Бiлiм беру 2402593
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 34390
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 0

024 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 0

  464 040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындамемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 34390

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 34390

04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2293538
04 2 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 0
04 2 464 003 Жалпы білім беру 0
04 2 464 006 Балаларға қосымша білім беру 0
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру

және спорт бөлімі 0
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 2292275

004 Жалпы білім беру 2169504
005 Балаларға қосымша білім беру 47419
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 75928

04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 74665
04 9 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 0
04 9 464 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 0
004 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 0
04 9 464 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу 0

04 9 464 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және
мектептен тыс іс-шараларды өткiзу және конкурстарды өткізу 0

04 9 464 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 0

023 Әдістемелік  жұмыс 0
   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен

ұйымдардың күрделі шығыстары 0
   113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 75928

008 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 28625

009 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру
мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу   38667

010 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және
мектептен тыс іс-шараларды өткiзу және конкурстарды өткізу 2088

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2596

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер 189

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың
күрделі шығыстары 3763

06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру         341763
1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 78858

  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 74806

  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 74806
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 0
   030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 4052

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4052
06 2   Әлеуметтiк көмек 242080
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 242080
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 130450
06 2 451 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын
сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету 13744

06 2 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 270
06 2 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 41640
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 7082
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге
қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну 17720

06 2 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 31174
06 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы

өзге де қызметтер 20825
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 20825
06 9 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15831

06 9 451 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1188

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 3806

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 178429
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 39172
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1592
07 1 458 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 1592
  466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 37580
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу,

реконструкциялау 35647
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және

(немесе) жайластыру 1933
07 2   Коммуналдық шаруашылық 137830
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 137830
07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 9175
   058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 128655
07 3   Елді-мекендерді көркейту 1427
07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты 1427
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1427
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 210479
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет 98960
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 98960
  455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 98960
08 2   Спорт 8627
08 2 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру

және спорт бөлімі 0
08 2 465 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 10074
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 224136
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 22474
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 201662

02  Оборона 9309
 1 Военные нужды 2928
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 2928
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2928
 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 6381
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 6381
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

(города областного значения) 2084
  007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного

(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах,
в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 4297

04  Образование 2402593
 1 Дошкольное воспитание и обучение 34390
  464 Отдел образования района (города областного значения) 0

024 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования 0

  040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 0

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 34390

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 34390

 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2293538
  464 Отдел образования района (города областного значения) 0
  003 Общеобразовательное обучение 0
  006 Дополнительное образование для детей 0
  465 Отдел физической культуры и спорта района

(города областного значения) 0
 017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 0

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 2292275

004 Общеобразовательное обучение 2169504
005 Дополнительное образование для детей 47419
028 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 75352

 9 Прочие услуги в области образования 75928
  464 Отдел образования района (города областного значения) 0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования 0
004 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

образования района (города областного значения) 0
  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов

для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 0

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба 0

  015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 0

023 Методическая работа 0
  067 Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций 0
  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 0

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 75928

008 Информатизация системы образования в государственных
учреждениях образования района (города областного значения) 28625

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов
для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 38667

010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба 2088

020 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2596

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 189

067 Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций 3763

06  Социальная помощь и социальное обеспечение 341763
 1 Социальное обеспечение 78858
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 74806
  005 Государственная адресная социальная помощь 74806
  464 Отдел образования района (города областного значения) 0
  030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 0

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 4052

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4052
 2 Социальная помощь 242080
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 242080
  002 Программа занятости 130450
  004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии
с законодательством Республики Казахстан 13744

  006 Оказание жилищной помощи 270
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

по решениям местных представительных органов 41640
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 7082
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 17720

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 31174
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального

обеспечения           20825
451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 20825
 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 15831

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 1188

  054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 3806

07  Жилищно-коммунальное хозяйство 178429
 1 Жилищное хозяйство 39172
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 1592
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1592
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 37580
  003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 35647
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 1933
 2 Коммунальное хозяйство 137830
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 137830
 012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения      9175

  058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских
населенных пунктах 128655

 3 Благоустройство населенных пунктов 1427
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа 1427
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1427
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство 210479
 1 Деятельность в области культуры 98960
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)         97960 

 003 Поддержка культурно-досуговой работы 98960
 2 Спорт 8627
  465 Отдел физической культуры и спорта района

(города областного значения) 0 
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере физической культуры и спорта 0
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ГРАФИК
проведения обязательного технического осмотра
механических транспортных средств и прицепов
к ним мобильной линии ЦТО ИП «Нигаматов А.Н»

по Уилскому району на 2019 год

Уил

Наименование
населенных пунктов

Период (дата) проведения
обязательного технического

осмотра

Режим
работы

с 9.00-18.00

Коптогай с.о

03.01.2019-19.05.2019

Уил с 9.00-18.0027.05.2019-30.06.2019

Уил с 9.00-18.0018.07.2019-18.08.2019

с 9.00-18.0019.08.2019-21.08.2019

Уил с 9.00-18.0022.08.2019-08.09.2019

Каратал с.о с 9.00-18.0009.09.2019-11.10.2019

Уил с 9.00-18.0012.09.2019-13.10.2019

Уил с 9.00-18.0021.10.2019-31.12.2019

Жамбыл мектеп-балабақшасының ұжымы Жамбыл мектеп-
балабақшасының бала күтушісі Меңдіғалиева Бақтыгүл Қожеденқызына

әкесі Қожеденнің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Жамбыл мектеп-балабақшасының ұжымы Жамбыл мектеп-
балабақшасының аспазшысы Бекмұратова Жанат Кафизқызына

қайын атасы Қожеденнің
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

74 – 1451

№ Қабылдау күндері мен
уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

 Сәуір  3, 10, 17, 24
Мамыр  8, 15, 22, 29
Маусым 5, 12, 19, 26

Ботакөз көшесі
2, №12

Қабылдау жүргізетін
адамның аты – жөні

Саралжын ауылдық округі әкімі
А. Мубараков

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ II  ТОҚСАНЫНА
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Кеше мемлекеттік рәміздер
жөніндегі облыстық комиссияның
жұмысшы органы – облыстық ішкі
саясат басқармасының бас маманы
Арыстанбек Тулеуов және аудандық
комиссия хатшысы, аудандық ішкі
саясат бөлімінің басшысы Мұратбай
Айдарбаевтың қатысуымен аудан
орталығындағы орналасқан 28
мемлекеттік мекемелердегі
рәміздердің қолдану жағдайына
мониторинг жүргізіліп, әдістемелік
көмек көрсетілді.
Мониторинг барысында аудан

әкімдігі мен салалық бөлімдер,
аудандық басқармалар мен құқық
қорғау органдары және мәдениет,
білім беру, денсаулық сақтау
салаларының ғимараттары
қамтылды.
Мемлекеттік мекемелердегі

рәміздерді қолдану бойынша қызметі
«Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздері туралы»
Қазақстан Республикасының 2007
жылғы 4 маусымдағы
Конституциялық заңына, «Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік Туын,
Мемлекеттік Елтаңбасын және
олардың бейнелерін, сондай-ақ
Қазақстан Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Гимнінің мәтінін
орналастыру ережесін бекіту
туралы» Қазақстан
Республикасының Үкіметінің 2007
жылғы 2 қазандағы №873 қаулысына
«Мемлекеттік стандарттарға сәйкес
келмейтін Қазақстан

Место проведения обязательного технического осмотра согласовать с
акиматами.
Координатор в Уилском районе Ж.Тулеуов. Телефоны:87786266777,

87054739070

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы дәрігер
Жолдыбаев Ербол Ерекешұлына ардақты әкесі

Ерекештің
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып көңіл айтады.

Сізді бүгін еске алатын күніміз,
Жер қойнына жетер ме екен үніміз.
Ортамызда жүрсең егер, жан апа,
50 жасыңды тойлар едік бәріміз.
Екі жыл болып қалыпты,
Мәңгілік кеткен сапарға.
Бауырларың іздейді сізді сағынып,
Мейірімді, жарқын, жылы жүзіңді.
Иманың жолдасың,
Құраның құрдасың,
Жаның жәннатта болсын,
Апа, сенің деп,
Тілейді артта қалған бауырларың.

Ақтолқын Сисенбайқызы Базарова
(08.04.1969-05.09.2017)

Еске алушылар: Сисенбай әулиеті атынан інілерің Сағындық,
Темірлан, Әлихан.

ЕСКЕ АЛУ

МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗІЛДІ
Республикасының Мемлекеттік Туын,
Мемлекеттік Елтаңбасын ауыстыру
және жою ережесін бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2007 жылғы 1 қазандағы №862
қаулысына сәйкес тексерілді.
Сондай-ақ «Қазақстан

Республикасы Мемлекеттік Туы.
Жалпы техникалық шарттар» 988-
2007 ҚР СТ, «Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік
Елтаңбасы. Нысаны, өлшемдері және
техникалық талаптар» 989-2014 ҚР
СТ талаптарына сәйкес келуі
бойынша қаралды. Мониторинг
барысында мемлекеттік рәміздерді
насихаттау, оларды пайдалану мен
мемлекеттік бақылауды қамтамасыз
ету жөнінде бірқатар мекемелерде
жүйелі жұмыстар атқарылып
жатқанына көз жеткізілді.
Сонымен қатар жүргізілген

мониторинг нәтижесі бойынша
мемлекеттік мекемелерде әлі де
орын алып отырған кемшіліктерге
нақты ұсыныстар айтылып, ішінара
сол жерде қалпына келтірілсе,
ішінара жаңа мемлекеттік рәміздерді
алуға кеңес берілді. Арнайы
өкілдердің қатысуымен Мемлекеттік
рәміздердің қолдануы жағдайы
бойынша әрбір мекеме
басшыларына, жауапты
мамандарына әдістемелік көмек
көрсетіліп, кемшіліктерін түзету
мақсатында жеке-жеке ұсыныстар
айтылып, түсінік жұмыстары
тұрақты жүргізілді.

Отбасымыздың тәп-тәтті ханшайымы, көз қуанышымызды өмір есігін ашқан
күнімен құттықтаймыз. Қызымыздың білімді, ақылды болуын тілейміз. Ең
бастысы, қазақтың қызы деген атқа лайық болсын!
Құттықтаушылар:  ата-әжесі Наурызбай-Гүлайым, әке-анасы Бектас-

Жангүл, бауырлары Самиғолла-Құралай, Жантас, Сабина, Бексұлу, Али-
Мансур, Айша, Інжу, Маржан, Шынтас, Еркежан.
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Аудандық мәслихаттың
кезектен тыс отыз екінші
сессиясын шақыру туралы

 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 18 бабы 4 тармағы, 1) тармақшасына сәйкес  ШЕШІМ
ЕТЕМІН:

     Алтыншы шақырылған аудандық мәслихаттың  кезектен тыс отыз екінші
сессиясы 2019 жылдың 8 сәуірі күні сағат 11.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс
залында шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248 «2019-2021

жылдарға арналған Ойыл ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы» шешіміне
өзгерістер енгізу туралы

   Хабарламашы:    Бисебаев Д.Қ.- Ойыл ауылдық округінің әкімі
2. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №249 «2019-2021

жылдарға арналған  Көптоғай  ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

   Хабарламашы:    Асылбаев Е.Б..- Көптоғай ауылдық округінің әкімі
3. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №250 «2019-2021

жылдарға арналған Ш.Берсиев атындағы  ауылдық округінің бюджетін бекіту
туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы

   Хабарламашы:    Избасов  Ә.Ж.- Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі
                                                                          әкімінің м.а.
4. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №251 «2019-2021

жылдарға арналған Саралжын  ауылдық округінің бюджетін бекіту туралы»
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

   Хабарламашы:    Мүбараков А.Қ.- Саралжын ауылдық округінің әкімі
    5. Басқа да мәселелер

       Аудандық мәслихат
     сессиясының төрағасы:                                             Е.Ж.Жиеналин

Ақтөбе облысының, соның ішінде
Ойыл ауданының археологиялық
құндылықтарын барша аудан
жұртшылығына, аудан жастарына,
жасөспірімдер мен өскелең ұрпаққа
таныстыру мақсатында Ш.Берсиев
атындағы Ойыл аудандық өнер және
өлкетану тарихы музейінің
ұйымдастыруымен «Ұлы даланың
көне көзі. Ойыл өңіріндегі Құмсай және
Сегізсай қорымы» атты
тағылымдық-танымдық мәдени іс-
шара ұйымдастырылды. Осы шараға
облыстық тарих-өлкетану музейінің
археолог, этнография бөлімінің
археолог мамандары Арман
Бисенбаев мен Нұрсұлтан Байыров,
облыстық тарихи- мәдени мұраны
зеттеу, қалпына келтіру және қорғау
орталығының директоры Аслан
Мамедов, облыстық жастар саясаты
мәселелері басқармасының
«Жастармен жұмыс» бөлімінің
басшысы Нұрсұлтан Елеуов келіп, өз
мәліметтерімен бөлісті.
Алғаш болып сөз алған облыстық

тарихи-өлкетану музейінің
археологы, этнография бөлімінің
маманы Арман Ауғанұлы Ш.Берсиев
атындағы аудандық өнер және өлке
тарихы музейіне археологиялық
заттар мен кітаптар табыстады.
Келесі сөз кезегін алған Аслан

Мәлікұлы жиылған жұртшылыққа
Ойыл өңірінің ескерткіштерін
таныстырып өтіп, Ойыл өңірінің
Батыс Қазақстан бойынша
археологиялық және этнографиялық
ескерткіштерге ең бай өлкелердің
қатарына кіретіндігін атап айтты.

Құмсай (Қырықоба) қорымы аудан
орталығынан оңтүстікке қарай 11
шақырым, Құмсай қыстағынан 3,2
шақырым қашықтықта орналасқан.
2009 жылы аймақ зерттеле бастады.
Қорым 160-тан аса топырақтан
тұрғызылған әр түрлі көлемді
обалардан тұрады. Далалық зерттеу
жұмыстары көрсеткендей олардың
басым бөлігі ерте қола ғасырына
жатады. Сонымен бірге, қазіргі таңда
– бұл далалық Орал маңындағы көне
шұңқыр мәдениетінің  оңтүстіктегі ең
шеткі қорымы. Қорым 4290 жылдың
мұрасы. Мұны Германия
лабораториясы дәлелдеді.
Келесі ескерткішіміз Сегізсай

қорымы Құмсай қорымынан 10
шақырым жерде орналасқан.
Көптоғай ауылдық округіне қарасты
Амангелді ауылының іргесіндегі
Қайыр бөгетінен күншығысқа қарай
бір шақырым жер. Ғалымдар ол
жердегі қорымды өздері шамамен
2300-2400 жыл бұрын өмір сүрген
адамдардың сүйектері деп болжайды.
Көпшілігі жантая жерленген және
қастарына тұтынатын құрал-
сайманы мен қару-жарақтары да
көмілген. Жебенің ұштары мен
қылыштар барлық мүрденің жанында
орналасқан. Қазба жұмысы кезінде
табылған күрекке әлем ғалымдары
көз тігуде. Өйткені бұған дейін қорым
құрылысына қандай құрал
қолданғандығын айғақтайтын жер
бетінде ешбір жәдігер кездеспеген.
Ойыл өңірінде туып өскен

облыстық жастар саясаты
мәселелері басқармасының

«Жастармен жұмыс» бөлімінің
басшысы Елеуов Нұрсұлтан өз
кезегінде елбасының «Ұлы даланың
жеті қыры» жолдауын тілге тиек етті.
«Ұлы даланың жеті қырына» желі
болып тартылған мәселенің бірі-Ұлы
даланың ұлы есімдерін және барлық
халыққа ортақ ұлы тұлғалардың аты
жөндерін асқақтатуда алда тұрған
біраз жұмыс бар.

«Тарихты халық жасайды»
дегенмен, тарих тұлғасыз- тұл. Еліміз
бен жерімізді қорғауда ерлік
көрсеткен батырларымызды,
халқына сүйеу болған ақылман
абыздарымызды, рух жаршысы
ақын-жырауларымызды, қайраткер
хандарымызды, туған халқын
дамудың биігіне сүйреген біртуар
тұлғаларымызды ұлықтау, олардың
қызметін насихаттау, болашақ ұрпақ
жадында жаңғыртудың тиімді жолы
мен керемет үлгісін көрсете беру
керек деп есептейміз.
Осы шара барысында

көрермендер мен археолог мамандар
назарына  республикалық, облыстық,
аудандық олимпиадаларда аудан
намысын қорғап жүрген жас
археологтар Ерасыл Оразбаев пен
Саят Шәкенов «Ойыл» жерінің
тарихы бойынша, Алена Голикова
«Барқын құмы» атты ғылыми
жұмыстарын таныстырды. Сонымен
қатар, кездесу барысында сөз алған
ауыл ағалары аудан аумағындағы
тарихи ескерткіштерді қорғау туралы
өз ойларымен бөлісті.

Салтанат КЕНЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

Табиғатты қорғау – баршаға ортақ.
Табиғат аясында саяхатқа шыққанды
баршамыз жақсы көретініміз
жасырын емес. Алайда демалған
жерлерімізде өрт қауіпсіздігін
сақтамағанымыздың кесірінен өрт
қаупі орын алып жататыны бәрімізге
белгілі. Сондықтан өртті
болдырмаудың алдын алып,
саяхатқа шыққан кезде арнайы
демалатын орынға шыққанымыз
жөн. Биыл өрт қаупі маусымы 12
сәуірден басталады.
Орман өрті – абайсыз жағылған от

немесе сөнбей қалған шоқтан пайда
болатын апат. Орман өрті ағаш қорын
кемітумен қатар, ағаштың өсуін
нашарлатады, жалын шарпыған ағаш
қурайды, жел, дауылда сынғыш
келеді. Орманда зиянды
жәндіктердің, ағаш ауруларының
таралуына қолайлы жағдай туады.
Болған орман өрттері үлкен

материалдық шығын әкелетіні белгілі.
Орман өрті кезінде халық игілігіне
пайдаланатын емдік қасиеті бар
шөптер, қымбат ағаштар, бағалы
аңдарымыз бен құстарымыз
жойылып кетеді. Осындай табиғат
байлығымызды қорғау үшін өртті
болдырмаудың алдын алайық!
Орманда өртті болдырмау және

біздің табиғатымыздың байлығын
қорғау үшін келесідей ережелерді
сақтау қажет: от жаққан кезде оны
сөндіру, жанған сіріңке мен темекіні
тастамау, орманда мұнай
өнімдерімен ластанған ыдыстар мен
шүберектерді, тұрмыстық
қалдықтарды қалдырмау керек.
Ормандарда өрт қауіпсіздігі

талаптары мен санитарлық
қағидаларды бұзған тұлғаларға ҚР
әкімшілік құқық бұзушылық туралы
Кодексінің 367 бабына сәйкес
айыппұлдар салу көрсетілген.
Орманда өрт болған жағдайда,
азаматтар тез арада орман
шараушылығына – телефон нөмірі 8
71 332- 73 174, ОӨС басшысы
телефон нөмірі 8-778 - 886 92 05,
ауылдық округ әкімдеріне, өрт
сөндіру бөлімшелеріне хабарлау
керек.

Е.РЗИН,
Ойыл орман шаруашылығы

Орман өртін сөндіру
станциясының

бастығы.

Действующим законодательством предусмотрено внедрение всеобщего
декларирования для граждан Республики Казахстан с 1 января 2020 года. В
этой связи, ведется работа по подготовке законодательной базы,
информационных систем, актуализации баз данных уполномоченных органов,
проведению пилотов в регионах.
Результаты пилота в Осакаровском районе Карагандинской области

выявили проблемные вопросы, решение которых требует дополнительного
времени. Министерством финансов Республики Казахстан внесено
предложение в Правительство Республики Казахстан по поэтапному
внедрению всеобщего декларирования.
На первом этапе с 1 января 2021 года предлагается начать декларирование

с государственных служащих и их супругов, а также лиц, приравненных к
ним и их супругов.
На втором этапе с 1 января 2023 года – работники  государственных

предприятий (включая сферу образования, здравоохранения, культуры,
спорта и т.д.) и их супруги.
На третьем этапе с 1 января 2024 года – руководители и учредители

юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их
супруги.
На четвертом этапе с 1 января 2025 года – оставшиеся категории

населения.
При этом важно отметить, что итоги каждого этапа будут анализироваться,

выявляться проблемные вопросы и приниматься меры по
совершенствованию законодательства, методологии и информационных
систем.
В настоящее время готовятся поправки в законодательство РК по

поэтапному введению всеобщего декларирования. Они будут внесены на
рассмотрение в Парламент РК в установленном порядке.

Пресс-служба Комитета государственных доходов
Министерства финансов РК

Қолданыстағы заңнамамен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан
Республикасының азаматтары Жалпыға бірдей декларация тапсыруды енгізу
көзделген. Осыған байланысты заңнамалық базаны, ақпараттық жүйелерді
дайындау, уәкілетті органдардың деректер базасын өзектендіру, өңірлерде
пилотты өткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде.
Қарағанды облысының Осакаровка ауданындағы пилоттық жобаның

нәтижелері проблемалық мәселелерді анықтады, оларды шешуге қосымша
уақыт қажет етіледі. Осыған байланысты, Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі Жалпыға бірдей декларация тапсыруды кезең-кезеңімен енгізу
бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныс енгізді.
Бірінші кезеңде, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызметкерлер

мен олардың жұбайлары, сондай-ақ оларға теңестірілген тұлғалар және
олардың жұбайлары декларация тапсыруды бастау ұсынылады.
Екінші кезеңде 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік кәсіпорындардың

қызметкерлері (оның ішінде білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, спорт
және т.б. салаларды қоса алғанда) және олардың жұбайлары.
Үшінші кезеңде 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - заңды тұлғалардың

басшылары мен құрылтайшылары және олардың жұбайлары, дара кәсіпкерлер
және олардың жұбайлары.
Төртінші кезеңде 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - халықтың қалған

санаттары.
Бұл ретте, әр кезеңнің қорытындысымен талдау жасалатынын, проблемалық

мәселелер анықталатынын және заңнаманы, әдістемені және ақпараттық
жүйелерді жетілдіру бойынша шаралар қабылданатынын атап өткен жөн.
Қазіргі уақытта жалпыға бірдей декларациялауды кезең-кезеңімен енгізу

бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына түзетулер дайындалуда.
Олар Қазақстан Республикасының Парламентіне белгіленген тәртіпте
ұсынылады.

ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің
Баспасөз қызметі

ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯ ТАПСЫРУДЫ
КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ЕНГІЗУ БОЙЫНША ҰСЫНЫС ЕНГІЗІЛДІ

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПОЭТАПНОМУ
ВНЕДРЕНИЮ ВСЕОБЩЕГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейі
биылғы жылы  Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының
академигі, филология ғылымының докторы, Қазақстан Республикасының
еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
сыйлығының, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері, ана тіліміздің
анасы, Абайтанушы, жерлесіміз Рабиға Сыздықованың туғанына 95 жыл
толуына арналған «Қазақ сөзінің құдіретін танытқан» атты танымдық
шарасын сәуір айының 26-сы күні өткізеді.
Осыған орай, ауданның ақын – қыздары мен ұлдарын біртуар талантты

апамыздың мерейтойына арналған өлең жолдарын арнауға шақырады.
Рабиға апамызға арналған өлең, жыр шумақтарыңызды мәдени-шараға

келіп оқуларыңызға немесе музей қызметкерлеріне табыстауға болады.
Қадірлі жерлестер! Ойыл жерінің тумасы, қазақтың әдеби тілінің тарихын,

қазақ сөзін түлеткен тұлға Рабиға апамызға деген үлкен құрметімізді
білдіруге асығыңыздар!
Біздің мекен-жайымыз: Ойыл ауылы. Б.Жолмырзаев көшесі № 5 үй.
Байланыс телефондары: 8 (71332) 2-18-90. Моб: 87782331824,

87053819973.

ХАБАРЛАНДЫРУ

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ КӨНЕ КӨЗІ

Ойыл селосы
Ә. Молдағұлова көшесі

№1 үйдің кішкентай тұрғыны
Наурызбаева Қайша

Бектасқызын 6 жасқа
толуымен құттықтаймыз!

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ
СЕССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ШЕШІМІ

ОРМАНДЫ ӨРТТЕН
ҚОРҒАЙЫҚ!

Құрметті Ойыл ауданының
тұрғындары мен қонақтары! Өрт
қауіпті кезеңі жақындап келеді,
осыған байланысты Ойыл
ауданының Төтетенше жағдайлар
бөлімі Сізден орман дала
алқаптарында, тұрғын үй
аумақтарында өрт қауіпсіздігі
қағидаларын сақтауыңызды сұрайды.
Орман дала алқаптарында өртті

болдырмау үшін:
- далалық алқаптарда от жағуға,

жанар-жағармай заттары сіңген
сүрту материалдарын тастауға, тез
тұтанатын және бықситын
материалдарды тастауға тыйым
салынады.

- шөп шабу жұмыстарын жүргізу
кезінде әрдайым өрт қауіпсіздігі
ережелерін қатаң түрде сақтау;

- шөп шабуға жұмылдырылатын
техникалар мен агрегаттарды
техникалық байқаудан өткеннен
кейін ғана қолдану;

- техникалар мен агрегаттарды
алғашқы өрт сөндіру құралдарымен
толық мөлшерде қамтамасыз ету;

- облыстық және жергілікті
маңыздағы автокөлік жолдары
бойында темекі тұқылын тастамау;

- табиғат аясында демалыс
уақытын өткізу және кезекпен мал
бағу кезінде от жақпау, темекі
тұқылын сөндірмей тастамау және
тез тұтанғыш қоқыстарды шашпау
қажет.
Далалық жерлердегі өрттердің

басты себебі шаруа қожалықтардың
қолданысындағы агрегаттар мен
техникалардың ескіруі, ұшқын

өшіргіштермен және алғашқы өрт
сөндіру құралдарымен қамтылмауы.
Сонымен қатар, облыстық және
аудандық маңыздағы тас жолы
бойында көлік жүргізушілерінің темекі
тұқылын сөндірмей тастауынан да
өрттер тіркелуде.
Тұрғын үй аумақтарында

өрттерді болдырмау үшін келесі
шараларды орындау қажет: тұрғын
үйлерге, құрылыстарына жақын
орналасқан аумақтарды тұрақты
түрде қоқыстан, қалдықтардан және
өртенетін материалдардан тазалап
отыру, қоқыстарды арнайы
белгіленген жерлерде жинап,
шығарып тастау қажет. Оларды
жинау орындарында өртеуге
болмайды.
Осы айтылған шаралардың

барлығы әр азаматтың сана
сезімінде болып, немқұрайлы
қарамауы тиіс. Өртті болдырмау,
алдын алу шараларын жасау
баршамыздың көңіл бөлер ортақ
міндетіміз. Өз міндетімізді дұрыс
түсіну кездейсоқ өрт шығу фактісіне
ұрындырмауы сөзсіз.
Есіңізде болсын! Өртті байқаған

жағдайда жедел түрде «101», «112»
шұғыл қызметтерінің телефондары
бойынша хабарлауларыңыз қажет.
Өрт қауіпсіздігі қағидаларын

сақтамай өрттің туындауына жол
берілген жағдайда айыпты тұлғалар
Қазақстан Республикасының
«Әкімшілік құқық бұзушылықтар
туралы» Кодексіне сәйкес әкімшілік
жауапкершілікке тартылатын
болады.

Ойыл ауданының ТЖ бөлімі

ӨРТ ҚАУІПТІ КЕЗЕҢГЕ ДАЙЫНДЫҚ,
ТҰРҒЫН ҮЙ АУМАҚТАРЫНДА, ОРМАН
ЖӘНЕ ДАЛА АЛҚАПТАРЫНДАҒЫ ӨРТ

ҚАУІПСІЗДІГІ!


