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Ассамблеясының II cессиясында Ел-
басы Н.Назарбаев Құрбан айт пен
Рождествоның алғашқы күндерін
мерекелік демалыс күндері етіп бек-
ітуді ұсынды. Елбасының бұл ұсыны-
сын Қазақстан халқы және Қазақ-
стан Республикасы Парламент
Мәжілісінің депутаттары қолдады.
Кейін ұсынысты қарау Парламент-
те жалғасын тауып, ҚР?«Мерекелер
туралы» Заңға жедел өзгертулер
мен толықтырулар енгізу жайында-
ғы мәселе талқыланды. Нәтижесін-
де Құрбан айт пен Рождествоның
алғашқы күндері мерекелік демалыс
күндері болып жарияланды. Бұл ел-
дегі христиандар мен мұсылманда-
р үшін үлкен жаңалық болды. Қазақ-
стан қоғамының рухани дамуына оң
ықпал ететін тарихи оқиғаға айнал-
ды. Діни мерекелер қарсаңында ел
аумағында, тіпті әлем елдерінде
ауқымды қайырымдылық шаралар -
мен ізгілікке бастайтын акциялар ұй-
ымдастырылады.
Әрине, ұлттар ынтымағының ұйы-

тқысы болған Ойылда қай уақытта
да діни мерекелер аталып өтіп тұрды.
Кеңестік идеология қайшы санаған-
дықтан, «дініне берік» тұрғындардың
«тығылып тойлаған» кездерінің бол-
ғаны да рас. Еліміз Тәуелсіздік алған-
нан кейін халықтың діни наным-сен-
іміне еркіндік берілген тұста, діни жо-
ралғылардан адаспай жол табуымыз
да соның арқасы.

7 қаңтар – барша христи-
андардың Рождество мерекесі.
Мұсылмандар үшін асыл пайғам-
барымыз Мұхаммед (с.ғ.с) туған
күн –  Мәулiт мерекесi қан-
шалықты маңызды болса, христи-
андар үшiн Рождество
мерекесiнiң де маңызы сонша-
лықты. Себебi, Рождество – Иса
пайғамбардың туған күнi. 
Биыл ауданда алғаш рет «Тәу-

елсіздіктің 20 жылдығы атындағы
мәдениет және демалыс орталығын-
да» Рождество мерекесіне ауқымды
шарамен аталып өтті. Аталмыш ша-
раға аудан әкімі Дастан Сағыров
қатынасып, христиан дінін ұстана-
тындарды Рождество мерекесімен
құттықтады. Аудан әкімі мерекелік
дастархан басындағы емен-жарқын
әңгіме барысында аудандағы әртүрлі
шаралардан тыс қалмайтын, бірне-
ше ұрпағы Ойылда туған байырғы
тұрғындар П.Омысов пен А.Ершов-
тардың отбасына естелік сыйлықтар
табыстады. «Тәуелсіздіктің 20 жыл-
дығы атындағы мәдениет және де-

РОЖДЕСТВО – ОЙЫЛДА ТҰҢҒЫШ РЕТ
АУҚЫМДЫ АТАЛЫП ӨТТІ

малыс орталығы» жанындағы өзге
ұлт өкілдерінен құралған «Достық»
клубының мүшелері орыс, украйн
ұлттарының билерін билеп, әндерін
шырқады.
Рождество мерекесiнiң мағынасы

– сүйiспеншiлiк, бейбiтшілiк, рақым-
шылық, барлығына кешірiммен қарап,
әркiмге тек жақсылық тiлеу, жалпы,
адамзат баласын сүю мен келiсiмде
өмiр сүру дегенге саяды. Бұл күні
Рождество алдындағы Сочельник
деп аталатын кештен бастап, шірке-
улерде Құдайға табыну салтанатта-
ры өтедi. Дәл осы түнi Рождество
алдындағы ауыз бекiту аяқталып,
мерекел iк дастархан жайылады.
Iнжiлдегi аңызға сүйенсек, бұл түнi
Вифлеем қаласында Иса пайғамбар
дүниеге келдi. Содан берi «Рожде-
ство» аталған күн адамзат Жа-
ратқанның нығмет iне бөленет iн
қасиеттi күн болып саналады.
Рождество мерекесінің тарихына

тоқталып өтсек, Алғашқылардың бірі
болып Рождество мейрамын Рим
халқы тойлады. Рождество мейра-
мы 431 ж. Эфес шіркеуінде ресми
заңдастырылып бекітілді.
Григориан күнтізбесін қолданатын

католиктер мен протестанттар және
де жаңа Юлиан күнтізбесін ұстана-
тын әлемнің православ шіркеулері
желтоқсанның 24-інен 25-іне қараған
түні Рождество Христова мерекесін
қарсы алады.
Рождество Христово мерекесі -

христиандықтардың басты мереке-
лерінің бірі. Бұл мереке Иисус Хрис-

тостың Вифлеемде дүниеге келуі
құрметіне орай атап өтіледі. Әлемнің
көптеген мемлекеттерінде атап
өтілетін бұл мерекенің күні юлиандық
және григориандық күнтізбеге байла-
нысты ерекшеленеді.
Ұлы Константиннің жеңісінен кейін

Рим шіркеуі 25 желтоқсан күнін Рож-
дество Христова мерекесі деп белг-
іледі. IV ғасырдың аяғында бүкіл хри-
стиан әлемі Рождество мерекесін
дәл осы күні тойлайтын болды (тек
шығыс шіркеулері ғана бұл мерекені
6 қаңтарда атап өтеді).
Қазіргі таңда да Православ Рож-

дествосы католиктердің мерекесінен
13 күннен кейін тойланады. Католик-
тер Рождество мерекесін 25  жел-
тоқсанда тойласа, православтықтар
мерекені 7 қаңтарда атап өтеді.
Грузия, Иерусалим және Сербия

Православ шіркеулері, көне Юлиан
күнтізбесімен өмір сүретін афон мо-
настрлері, шығыс католиктері (Укра-
ин Грек-католик шіркеуі) мен ресейлік
протестанттардың бір бөлігі Орыс

Желтоқсанда жауған қар амангел-
діліктерді құт әкелгендей қуантты.
Өйткені оған дейін құмы бораған
ауылдың азаннан берекесі қашатын.
Ауа райын айтамын. Әйтпесе Аман-
гелді ырыс қонған, құт мекен. Қай
жағынан алып қарасақ та көші ілгері
ауыл. Бұл ауылда бәсекелестік ба-
сым. Қызылды, жасылды шатырлы
үйлер көп. Бір тегіс орналасқан. Әр
үйдің түтіні түзу шығады. Шаңыра-
ғында бала шуы, шарбағында төрт
түліктің үні ызыңдайды. Жеті қазы-
наның бірі саналатын құмай тазының
бәрі осында. Ит жүгіртіп, тай мінген
балалар да ата-кәсіптен алшақ
еместігін байқатады. Жаңа мек-
тептің жанынан құла атын тұқырта
шауып шығып, бір топ адамды көріп
сәл бәсеңдеп қалған кім екенін ажы-
рата алмадым. Тіпті танымағаным да
рас. Бұл ауылға жиі келгеніммен,
көшесіне сирек шығатынмын. Ер-
тұрманы әспеттеліп, жұп-жұмыр
ердің үстінде қонжиып отырған боз
жігіт, бесті атын зәрін шашатын жы-
ландай ойнақшытады. Не болса да
асығар емес. Қаз-қаз басқан қалпы
келесі көшеге түсіп кетті. Әр адам-
мен жолыға қалсаң, амандық саулық-
тан кейін мал-жаныңның амандығын
сұрайды. Төрт түліктің жайын толға-
удан жалықпайды. Ауласында
үйілген мал азығынан ауылдың бай-
қуатты екендігін бірден байқауға бо-
лады. Желтоқсанда жауған қар әзірге

қалың емес. Себебі қаңтарда әлі
қылау түсе қоймаған. Сондықтан си-
рағын ширатып өріске шығып жатқ-
ан Шопан атаның төлі кешке дейін тірі
шөппен бүйрегін бұлтитып қайтады.
Екі-үш айда төлдейтін түліктің күтімі
тым бөлек. Жайылыста тойынған
малдың қосымша қоректенетін жем-
шөбі тағы бар.
Ал, ауылдың маңын айналшықтап

жүрген Қамбар атаның төлі, азығын
қара жерден табады. Қар теуіп,
шөлдесе қарлай салады. Оларды да
құрығында күніне екі реттен қарап

Аңсап жеткен егемендікті ал-
ған сәттен тәй-тәй басқан жас
баланың алғаш қадамы секілді
өмірге өз алдына бағыт алып,
біршама белестерді еңсергенім-
ізге де міне ширек ғасырдан асып
барады. Сол уақыт аралығында
экономикамызды өткенге қара-
ғанда біршама қалыптастырып,
айтарлықтай орныққан тұста-
рымыз көп. Енді осыдан да ба-
сқа мемлекеттің қажетті қырла-
рын дамыту қазіргі кезде қолға
алынуда. Ол ұлттық рухани код,
яғни ұлттық құндылықты қайта
жаңғырту. Ел басының соңғы
кезеңдері жариялаған мақала-
ларында  осы  мәселені  алға
қойды. Ұлттың тарихын, салт-
санасын, рухани қазынасын,
мәдени құндылықтарын тану,
оны ұмытылып бара жатқан жа-
дыны қайта жаңғырту іспетті
үлкен бастама алып келді. Елдің
кешегі дәстүрі бүгінгі күннің на-
ғыз айдарына айналмақ.  Атқа
міну мәдениеті, әшекей бұйым-
дар, аң стилі, дала фольклоры
өзге де құндылықтар елдің на-
ғыз бейнесі. Осы сияқты ұмыт
болған дәстүрлер мен салт са-
наны жадыда қайта ояту про-
цессі елдің болашаққа, жалпы
өмірге деген ұстанымы өзгер-
теді. Орыстың психологы, фило-
софы С.Л.Рубинштейннің айтуы
бойынша  «жады  – адамға
уақытты, біліктілікті, білімді иге-
руге және өз тарихының негізін
біліп, оны білуге мүмкіндік бе-
реді» - деген тұжырымдамасы

бар.
Байқайтын болсақ, осы айты-

лған көп мәселелердің барлығы
дейік өткен күнге, яғни тарихқа
келіп тіреледі. Яғни, өткеннің
анық-қанығынан мақұрым бола
тұра, келешектің жарқын бола-
рына сену қиын. Ал сол өткені-
нен хабардар етіп, қазыналы
құжат деректерімен дәйек бола-
тын қазіргі таңда архив саласы
болмақ. Архив бұл өткенімен
бүгіні арасындағы қатынасты
байланыстыратын алтын көпір
іспетті. Елбасының таяудағы
жарияланған мақаласы «Ұлы
даланың жеті қыры» - атты та-
қырыбы аясында «Архив 2025»
бағдарламалық  жобасының
қамтылғаны да осы тұрғыдан
екенін білгеніміз жөн. Елімізге
қатысты  тарихи  болмысты
одан ары тереңдете түсетін ба-
ғасыз саф қазыналы құжаттық
деректеріміз әлі де болса ше-
телдің архивтері мен кітапхана-
лар  қойнауында  жатқынына
шүбәсіз екендігіміз әлі де болса
басылар  емес .  Сондықтан
өзімізге тиесілі асыл мұрамыз өз
отанына қайтуы тиіс деген ой-
мен осы бастаманың маңызы
ерекше.

Ж.ШАШТАЙ,
 Ш. Уалиханов атындағы

тарих және этнология
институы

Архивтану, құжаттану,
басқаруды құжаттармен

қамтамасыз ету маманды-
ғының 1 курс магистранты.

КЕЗ КЕЛГЕН ӘЛЕМ ХАЛҚЫ ҮШІН ТӘУЕЛСІЗДІК ЕҢ БАСТЫ ҚҰНДЫЛЫ-
Қ. МІНЕ, ОСЫНДАЙ КӨПТЕГЕН ХАЛЫҚҚА БҰЙЫРМАҒАН БАҒА ЖЕТПЕС
БАЙЛЫҚ ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ БАҒЫНА ЖАЗЫЛЫПТЫ. БИЫЛ ТӘУЕЛСІЗДІК-
КЕ 27 ЖЫЛ ТОЛЫП, ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ІРГЕСІ ОСЫ ЖЫЛДАР ІШІНДЕ БЕКИ
ТҮСТІ. ҚАЗАҚСТАН ШИРЕК ҒАСЫРДА ШЕКАРАСЫН НЫҚТАП, ӘЛЕМ
ЕЛДЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫН КҮШЕЙТТІ. ІШКІ ТҰРАҚТЫЛЫҚҚА ҚОЛ
ЖЕТКІЗІП, ҚОҒАМНЫҢ БАРЛЫҚ САЛАЛАРЫНЫҢ ДАМУЫНА ЖОЛ
АШЫЛДЫ. СОНЫҢ ІШІНДЕ РУХАНИ САЛАДА ІЛГЕРІЛЕДІ. ХАЛЫҚ
КЕҢЕС ӨКІМЕТІ КЕЗІНДЕ ҰМЫТЫП БАРА ЖАТҚАН РУХАНИЯТЫМЕН
ҚАЙТА ҚАУЫШЫП, ДІНИ МЕРЕКЕЛЕРДІ АШЫҚ АТАП ӨТУДІ ӘДЕТКЕ
АЙНАЛДЫРДЫ. 

Православ шіркеуімен бірге қаңтар
айының 6-сынан 7-сіне қараған түні
Рождество мерекесін атап өтеді. 
Жыл сайын Құрбан айт пен Рож-

дество діни мерекелері қарсаңында
Елбасы дәстүрлі түрде мұсылмандар
мен христиандарға құттықтау сөзде-
рін, тілек сөздерін айтуды әдетке ай-
налдырған. Бүгінде Елбасы мерекелік
демалыс күндері етіп бекітуді ұсынғ-
ан аталмыш діни мерекелер Қазақ-
стан халқының дәстүрлі түрде атап
өтетін мерекесіне айналып, жылдан
жылға республикадағы ауқымы ар-
тып келеді. Бұл өз кезегінде Елбасы-
ның салиқалы саясатының нәтижесі.
Мемлекет пен діни бірлестіктердің а-
ра қатынасының тұрақтылығының
көрінісі. 

P.S
Сол күні аудан әкімі Дастан Жа-

рылқасынұлы Ойылдың қарт тұрғын-
дары Л. Кротова мен В. Голикованы
шаңырақтарына барып, мерекемен
құттықтап, сый-сияпатын табыста-
ды.

Осыған орай оқушыларды тек
теориялық тұрғыдан азықтан-
дырып қана қоймай, техниканы
да меңгертуіміз шарт. Оқушы-
лардың техникалық сауаттылы-
ғын арттыру мақсатында 2018
жылдың 19 қыркүйегінде Ойыл
қазақ орта мектебінде облыс
әкімі Бердібек Сапарбаевтың
бастамасымен «Бақытты бала»
жобасы аясында IT класс ашыл-
ған болатын. Бұл «робототехни-
ка» үйірмесі оқушылардың бос
уақытын тиімді пайдаланумен
қатар, тың дүниелерді өмірге
әкелудің  бастамасы  болып
отыр. Үйірме өз жұмысын бас-
таған сәттен бастап, 12 жастан
жоғары мектеп оқушыларының

робототехникаға деген қызығу-
шылықтары арта түсті. Үйірме
жетекшісі жас маман Жеңіс Зи-
ноллиннің еңбегі еш кетіп жатқ-
ан жоқ. Бұл бастама оң нәти-
жесін  беруде .  Оның  дәлелі
оқушылар бастапқыда берілген
үлгі бойынша роботтар құрас-
тырса, қазіргі таңда әлеуметтік
желілердің көмегімен ойын ро-
боттарын, сонымен қатар сы-
зуға бейім роботтар құрастыру-
да. Жеңістің жұмысына жеміс
тілей  отырып ,  шығармашыл
оқушылардан алдағы уақытта
жаңа, тың дүниелер күтеміз!

Салтанат КЕНЕСАРЫ,
Ойыл селосы.

келеді. Ондай сәтте ат жалына жа-
бысқан балақайларды алдау мүмкін
емес. Өйткені осы көрініске бір күнде
бірнеше рет куә болдым. Мұнда Ой-
сылқара төлінің күтімі ауыр. Жем,
шөбімен қатар, суарып, тезегін теру
керек. Басын байлап, жататын оры-
нын қамдау бар уақытты алады.
Әйтсе де өнімді мол беретін табыс
көзі болғандықтан ауылдың шаруа
азаматтары бұл кәсіпке әбден бейі-
мделген. Міне бұл шаруалар біткен
соң, жайланып, байланған малды
түнімен күзету төбеттерге жүктел-

ген. Бірақ ауыл ұрлық-қарлықтан ты-
ныш. Бұл ауылдың тіршілігі мені қатты
қызықтырды. Қыстағы ауылдың бір
күндік көрінісі осындай. Ал, көктемде
ше? Көктемде ауылға кеткің келіп
тұратыны ауыл баласы үшін айтпа-
са да түсінікті ғой. Демек, Заттыбек
Көпболсынұлы да «Өрістен қайтқан
төл даусын аңсап, Ауылға кеткім
келіп тұрады», - деп бекер айтпаса
керек.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АУЫЛ - БЕРЕКЕНІҢ ОРДАСЫ

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың би-
ылғы жылғы жолдауы еліміздің
тірегі – жастар мәселесіне жете
мән бергендігімен аса маңызды
деп санаймыз. Қараой ауылында
Елбасының бұл тапсырмасын
орындау мақсатында «Жастар –
кемел келешек кепілі» атты жас-
тармен кездесу кеші ұйымдасты-
рылды.
Қоғамның даму үдерісін ілгері-

летудің жетекші күші жастар
екендігі ақиқат. Демалысқа келген

студенттермен, ауыл жастары-
мен өткізілген бұл шараға ауыл
әкімі Сәкен Ғазизұлы да қатысып,
жастардың ойында жүрген тың
идеялармен танысты. Қараой
ауылдық округінің бас маманы
Айымгүл Есенаманқызы жақсы
идея айтқан жастарға сыйлық та-
быс етті. Кездесу кеші әсем ән
мен биге ұласты.

Қарлығаш СҮЙЕУҒАЛИЕВА,
Кітапханашы.

АРХИВ - ҰЛТ ҚАЗЫНАСЫ

БИЫЛ - ЖАСТАР ЖЫЛЫ

«БАҚЫТТЫ БАЛАНЫҢ» ЖЕМІСІ
ЕЛБАСЫМЫЗ АТАП ӨТКЕНДЕЙ «ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫ – ЖАСТАР-

ДЫҢ ҚОЛЫНДА». ЕЛБАСЫМЫЗ ҰСТАНЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН САРАБДАЛ
САЯСАТТЫ САБАҚТАСТЫРЫП АЛЫП КЕТУ ҮШІН САПАЛЫ БІЛІМДІ,
БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ МАМАН ДАЯРЛАУ БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ. ҚАЗІРГІ
ЗАМАН ДАМЫҒАН ТЕХНИКА МЕН ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНЫ.

«МЕМЛЕКЕТ САПАСЫНЫҢ ҚАРЫШТАП ӨСУІ-  СОЛ ЕЛДІҢ ХАЛҚ-
ЫНА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ, АЛ САПАЛЫ ҚОҒАМ ҚҰРУ ҮШІН МЕМ-
ЛЕКЕТТІҢ БАСТЫ САЯСИ МАҚСАТЫ БІЛІМ МЕН ІЛІМДІ ҮЙРЕТУІ ТИІС»
- ДЕГЕН ГРЕК ФИЛОСОФЫ ПЛАТОННЫҢ ӨЗ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ
ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАҒЫ ЕЛІМІЗДІҢ САЯСАТЫНА ДӨП ТҮСІП ТҰРҒАН
СЕКІЛДІ. ӨЗГЕНІҢ ҚҰРСАУЫНДА БІРТАЛАЙ ЖЫЛ ӨТКЕРГЕН ЕЛ, САН
ҚЫРЛЫ ҚИЫН-ҚЫСТАУ СӘТТЕРДІ БАСЫНАН КЕШІРІП, ҰЛТТЫҢ ӘЛЕ-
УМЕТТІК-РУХАНИ ДЕГРАДАЦИЯҒА ҰШЫРАП, АҚИҚАТЫН АЙТСАҚ
ЖОЙЫЛУҒА СӘЛ-АҚ ҚАЛДЫҚ ДЕСЕК АРТЫҚ ЕМЕС.



ІІ. Затраты        44037,9
01    Государственные услуги общего характера            17304
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления            17304
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      17304
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа            17304
04    Образование            23229
 1   Дошкольное воспитание и обучение            23229

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка,
сельского округа             23229

   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского
обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения            23229

07   Жилищно-коммунальное хозяйство           3504,9
 3   Благоустройство населенных пунктов            3504,9
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      3504,9

   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1240
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 300

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов           1894,9
15    Трансферты 0

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

8 1 1 Используемые остатки бюджетных средств 362,9
Остатки бюджетных средств 362,9

ІІ. Шығындар                     44037,9
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер            17304
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар            17304
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            17304

   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            17304

04    Бiлiм беру            23229
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту            23229
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            23229
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру            23229
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық           3504,9

 3   Елді-мекендерді көркейту           3504,9
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты           3504,9
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1240
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 300

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру           1894,9
15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

8 1 1 Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары 362,9
Бюджет қаражаты қалдықтары 362,9
Бюджет қаражатының бос қалдықтары 362,9

2 10 қаңтар 2019 жыл

Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 7 желтоқсандағы №232 шешіміне қосымша
Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №156 шешіміне  1 қосымша

2018 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ
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Наименование

БЮДЖЕТ CАРАЛЖИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД

Ойыл аудандық әділет басқармасында
2018 жылғы 12 желтоқсанында №3-11-149 болып тіркелді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Аудандық  мәслихаттың
сессия төрағасы: Р.Оралбаева

Аудандық мәслихат хатшысы:
Б.Бисекенов

1. Кірістер         44037,9
1   Салықтық түсімдер 1457
 01  Табыс салығы 650
  2 Жеке табыс салығы 650
 04  Меншікке салынатын салықтар 807
  1 Мүлікке салынатын салықтар 14
  3 Жер салығы 73

  4 Көлік құралдарына салынатын салық 720
2 Салықтық емес түсімдер 316

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

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 40
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 40

4   Трансферттердің түсімдері         42264,9
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер         42264,9
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер         42264,9

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 12 декабря 2018 года за № 3-11-149

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Секретарь  районного
маслихата: Б.Бисекенов

 Председатель  сессии районного
маслихата: Р.Оралбаева

 Приложение к решению районного маслихата от 7 декабря  2018 года № 232
Приложение 1 к решению районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 156

1. Доходы         44037,9
1   Налоговые поступления 1457

 01  Подоходный налог 650
  2 Индивидуальный подоходный налог 650
 04  Налоги на собственность 807
  1 Налоги на имущество 14
  3 Земельный налог 73
  4 Налог на транспортные средства 720
2 Неналоговые поступления 316

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

06 Прочие неналоговые поступления 40
1 Прочие неналоговые поступления 40

4   Поступления трансфертов         42264,9
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления         42264,9
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета                      42264,9

Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших
 или оставшихся до наступления  совершеннолетия без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций образования, по Уилскому району на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года « О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статьями 9.27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля
2016 года «О занятости населения» и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казах-
стан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан
из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являю-
щихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на
учете службы прбации», (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 13898), акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся

до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования  в
размере двух процентов от списочный численности работников организации независимо от организационно-право-
вой формы и формы собственности  по Уилскому району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ Уилского района» в установленном
законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистарцию настоящего постановления в управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Уилского района  А.Казы-

баева.
 4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.
Аким района  Д.Сагиров

2019 жылға Ойыл ауданыбойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын
жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9,27 баптарына және  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата–анасынан кәмелеттік жасқа толғанға
дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табыла-
тын жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған тұлғаларды, пробация
қызметінің есебінде тұрған тұлғаларды  жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту
туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 тіркелген) бұйрығына сәйкес Ойыл
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

  1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айрылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы аза-
маттарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымның жұмыскерлерінің тізімдік санының екі пайыз мөлшерінде  ұйымдық-
құқықтық нысанына және меншік нысанына қарамастан  жұмыс орындарының квотасы белгіленсін.

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада
көрсетілген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ойыл аудандық Әділет басқармасына мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді;
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімдерінің орынбасары А.Қазыбаевқа  жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі  Д.Сагиров

Об установлении квоты рабочих  мест для трудоустройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы по Уилскому району на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республики Казахстан», статьями 9.27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля
2016 года «О занятости населения», статьей 18 уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля
2014 года и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая 2016 года
№412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи,
потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускника-
ми организаций образования, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы
прбации», (зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13898),
акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы в разме-

ре двух процентов от списочный численности работников организации независимо от организационно-правовой
формы собственности по Уилскому району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных программ Уилского района» в установленном
законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистарцию настоящего постановления в управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях

и Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима Уилского района  А.Ка-

зыбаева.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.
 Аким района Д.Сагиров

7 желтоқсан 2018 жыл                      № 232                                Ойыл селосы
Аудандық маслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 156 «2018-2020 жылдарға арналған
Саралжын ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер 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 желтоқсан-
дағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, 106, 109-1 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:1.
1. Аудандық мәслихаттың 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 156 «2018-2020  жылдарға  арналған  Саралжын

ауылдық  округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5860
номерімен тіркелген, 2018 жылғы 31 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрон-
дық түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кiрiстер
«42 228» сандары «44 037,9» сандарымен ауыстырылсын.
трансферттер түсiмі:
«40 455» сандары «42 264,9» сандарымен ауыстырылсын.
2) тармақшасында:
шығындар
 «42 228» сандары  «44 037,9» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің  қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ойыл аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау

банкіне ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

7 декабря 2018 года     №232
О внесении изменений в решение районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 156
«Об утверждении бюджета Саралжинского сельского округа на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 2 статьи 9-1, статьями 106, 109-1 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 156 «Об утверждении бюджета Саралжин-

ского сельского округа на 2018-2020 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации норматив-
ных прававых актов за № 5860, опубликованное 31 января 2018 года в эталонном контрольном банке нормативных
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры «42 228» заменить цифрами «44 037,9»;
поступления трансфертов
цифры «40 455» заменить цифрами «42 264,9»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «42 228» заменить цифрами «44 037,9»;
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему решению.
3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодатель-

ством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в эталонном контрольном банке норматив-

ных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

жоба Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНАОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

жоба Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНАОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылға Ойыл ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды
 жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі
«Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9,27 баптарына, 2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының
Қылмыстық-атқару кодекісінің 18 бабына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата–анасынан кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы
азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған
адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898 тіркелген) бұйрығына сәйкес, Ойыл ауданының әкімдігі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа

орналастыру үшін ұйымның жұмыскерлердің тізімдік санының екі пайызы мөлшерінде  ұйымдық-құқықтық нысанына
және меншік нысанына қарамастан жұмыс орындарына квотасы белгіленсін

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада
көрсетілген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ойыл аудандық Әділет басқармасына мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін;
3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімдерінің орынбасары А.Қазыбаевқа  жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі Д.Сагиров
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2. Аудандық бюджеттің кірісіне мыналар есептелетін
болып белгіленсін:
жеке табыс салығы;         
әлеуметтік салық;        
мүлкі аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,

ауылдық округтің аумағында орналасқан жеке тұлғалар-
дың мүлкіне салынатын салықты қоспағанда, жеке және
заңды тұлғалардың, дара кәсіпкерлердің мүлкіне салына-
тын салық;         
жер учаскесі аудандық маңызы бар қалада, ауылда,

кентте орналасқан жеке және заңды тұлғалардан алына-
тын, елдi мекендер жерлерiне салынатын жер салығын
қоспағанда, жер салығы;       
бірыңғай жер салығы;       
аудандық маңызы бар қалада, ауылда, кентте тіркел-

ген жеке және заңды тұлғалардан алынатын көлік құрал-
дары салығын қоспағанда, көлік құралдары салығы;       
тіркелген салық;       
бензинге және дизель отынына акциздер;       
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы;       
дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым;

     
қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін

лицензиялық алым;      
заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиал-

дар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды
қайта тіркегені үшін алым;        
аукциондардан алым;         
көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені, сондай-ақ

оларды қайта тіркегені үшін алым;        
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тірке-

гені үшін алым;
республикалық бюджет есебіне жазылатын консулдық

алымнан және мемлекеттік баждардан басқа, мемле-
кеттік баж;       
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ

әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңы-
зы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға
беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыс-
тық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін
жалға беруден түсетін кірістер;        
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен

берілген кредиттер бойынша сыйақылар;        
ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммунал-

дық меншігінен түсетін басқа да кірістер;        
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауар-
ларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуі-
нен түсетін түсімдер;        
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен

қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдас-
тыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін
ақша түсімдері;            
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кент-

тердің, ауылдық округтердің әкімдері салатын айыппұл-
дарды, өсімпұлдарды, санкцияларды, өндіріп алуларды
қоспағанда, аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюд-
жеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер
салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп
алулар;        
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджетке

түсетін басқа да салықтық емес түсімдер;      
аудандық (облыстық маңызы бар қала) бюджеттен

қаржыландырылатын, мемлекеттік мекемелерге бекітіп
берілген мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін ақша;       
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін

қоспағанда, жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер;
жер учаскелерін жалға беру құқығын сатқаны үшін төле-

мақы.  
3. Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 30 қара-

шадағы «2019-2021 жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы» № 197 Заңының 8 бабына сәйкес:

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап:
1) жалақының ең төменгі мөлшері - 42 500 теңге;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес

жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтік төлемдерді
есептеу үшін, сондай-ақ айыппұл санкцияларын, салық-
тар мен басқа да  төлемдерді қолдану үшін айлық есептік
көрсеткіш - 2 525 теңге;

3) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу
үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы - 29 698 теңге
мөлшерінде белгіленгені еске және басшылыққа алынсын.

4.  Облыстық мәслихаттың 2018 жылғы 10 желтоқсан-
дағы «2019-2021 жылдарға арналған облыстық бюджет
туралы» №347 шешіміне сәйкес 2019 жылға аудандық
бюджетке берілетін субвенция көлемі 2 676 000 мың тең-
ге сомасында көзделді.

5. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық
бюджеттен ауылдық округ бюджеттеріне берілетін суб-
венциялар көлемі 89 168 мың теңге сомасында көзделсін,
оның ішінде:      
Ойылға  -  36132 мың теңге;      
Саралжынға - 18 880 мың теңге;      
Ш. Берсиевке - 19 251 мың теңге;
Көптоғайға  - 14 905 мың теңге.
 6. 2019 жылға арналған аудандық бюджетіне респуб-

ликалық бюджеттен нысаналы даму трансферттері
түскені ескерілсін:
елді мекендерді сумен жабдықтау және су бұру жүйе-

лерін дамытуға - 114 655  мың теңге.
 Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерінің сома-

сын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.  
7. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте республи-

калық бюджеттен мынадай мөлшерде ағымдағы нысана-
лы трансферттер түскені ескерілсін:
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеуге - 38 579

мың теңге;
халықты жұмыспен қамту орталықтарына әлеуметтік

жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді ен-

2. Учесть, что в доход районного бюджета зачисляют-
ся:
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налог на имущество физических и юридических лиц,

индивидуальных предпринимателей, за исключением
налога на имущество физических лиц, имущество кото-
рых находится на территории города районного значе-
ния, села, поселка, сельского округа;
земельный налог, за исключением земельного налога

на земли населенных пунктов с физических и юридичес-
ких лиц, земельный участок которых находится в городе
районного значения, селе, поселке;
единый земельный налог;
налог на транспортные средства, за исключением на-

лога на транспортные средства с физических и юриди-
ческих лиц, зарегистрированных в городе районного зна-
чения, селе, поселке;
фиксированный налог;
акцизы на бензин и дизельное топливо;
плата за пользование земельными участками;
сбор за государственную регистрацию индивидуаль-

ных предпринимателей;
лицензионный сбор за право занятия отдельными ви-

дами деятельности;
сбор за государственную регистрацию юридических

лиц и учетную регистрацию филиалов и представи-
тельств, а также их перерегистрацию;  
сбор с аукционов;  
сбор за государственную регистрацию транспортных

средств, а также их перерегистрацию;  
сбор за государственную регистрацию прав на недви-

жимое имущество;  
государственная пошлина, кроме консульского сбора

и государственных пошлин, зачисляемых в республи-
канский бюджет;
доходы от аренды имущества коммунальной соб-

ственности района (города областного значения), за ис-
ключением доходов от аренды имущества коммуналь-
ной собственности района (города областного значения),
находящегося в управлении акимов города районного
значения, села, поселка, сельского округа;
вознаграждения по кредитам, выданным из районного

(города областного значения) бюджета;
другие доходы от коммунальной собственности райо-

на (города областного значения);
поступления от реализации товаров (работ, услуг)

государственными учреждениями, финансируемыми из
районного (города областного значения) бюджета;
поступления денег от проведения государственных

закупок, организуемых государственными учреждения-
ми, финансируемыми из районного (города областного
значения) бюджета;       
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые госу-

дарственными учреждениями, финансируемыми из рай-
онного (города областного значения) бюджета, за исклю-
чением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагае-
мых акимами городов районного значения, сел, посел-
ков, сельских округов;
другие неналоговые поступления в районный (города

областного значения) бюджет;
деньги от продажи государственного имущества, зак-

репленного за государственными учреждениями, финан-
сируемыми из районного (города областного значения)
бюджета;
поступления от продажи земельных участков, за ис-

ключением земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения;
плата за продажу права аренды земельных участков.

  3.  Принять  к  сведению  и  руководству,  что  в  соот-
ветствии  со статьей  8 Закона  Республики  Казахстан
от 30 ноября 2018 года № 197 «О  республиканском  бюд-
жете  на  2019-2021 годы»  установлено:
с 1 января 2019 года:
1) минимальный размер заработной   платы - 42 500тен-

ге;
2) месячный  расчетный  показатель  для  исчисления

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

3) величина прожиточного минимума  для  исчисле-
ния  размеров  базовых  социальных  выплат  - 29 698
тенге.

4.  В  соответствии   решения  сессии  областного
маслихата от 10 декабря 2018 года № 347 «Об област-
ном  бюджете  на  2019-2021 годы»  предусмотрена на
2019 год субвенция, передаваемая из областного  бюд-
жета  в  районный бюджет  в  сумме 2 676 000 тысяч
тенге.

5. Предусмотреть в районном бюджете на 2019 год
объемы субвенций, передаваемых из районного бюдже-
та в бюджеты сельских округов в сумме 

89 168 тысяч тенге, в том числе:          
Уилскому - 36 132 тысяча тенге;         
Саралжинскому -  18 880 тысяч тенге;          
Ш. Берсиевскому - 19 251 тысяч тенге;
Коптогайскому - 14 905 тысяч тенге.
6. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступле-

ние  целевых трансфертов на развитие  из республикан-
ского бюджета:
114 655 тысяч тенге - на развитие системы водоснаб-

жения и водоотведения в сельских населенных пунк-
тах.
Распределение указанных сумм трансфертов  опре-

деляется на основании постановления акимата района.
7. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступле-

ние  целевых текущих трансфертов из республиканско-
го бюджета в следующих размерах:

38 579 тысяч тенге - на выплату государственной ад-
ресной социальной помощи;           

7 593 тысяч тенге - на внедрение консультантов по
социальной работе и ассисентов в Центрах занятости
населения;           

3 806 тысяч тенге - на размещение государственного

Ойыл аудандық әділет басқармасында
                                              2018 жылғы 26 желтоқсанда №3-11-155 болып тіркелді

Зарегистрирован в Управления юстиции
Уилского района 26 декабря 2018 года за № 3-11-155

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТАОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

24 желтоқсан 2018 жыл                      №239                                Ойыл селосы
2019-2021 жылдарға арналған Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабының 1 тармағының 1) тармақшасына,  Қазақстан Республика-
сының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексінің 9 бабының 2 тармағына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2019-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға  сәйкес,  оның  ішінде  2019

жылға  мынадай  көлемде бекітілсін:

24 декабря 2018 года                               № 239
Об утверждении  Уилского
районного бюджета на  2019-2021 годы
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О

местном государственном управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»,  пунктом 2 статьи 9 Бюджет-
ного  Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Уилский  районный  маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить  районный  бюджет  на  2019-2021 годы  согласно  приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе

на 2019 год  в  следующих   объемах:

1) кірістер                                               4 129 983 мың теңге;
оның ішінде:
салықтық түсімдер                                   267 910 мың теңге;
салықтық емес түсімдер                            45 094  мың теңге;
негізгі капиталды сатудан                           8 100  мың теңге;
трансферттер  түсімі                             3 808 879  мың теңге;
2) шығындар                                          4 129 983  мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу           50 157  мың теңге;
оның ішінде:
бюджеттік кредиттер                                 64 388  мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу             14 231  мың теңге;
4) қаржы активтерiмен
операциялар бойынша сальдо                           0  мың теңге;
оның ішінде:
қаржы активтерiн сатып алу                              0  мың теңге;
5) бюджет тапшылығы  (профициті)

 -50157  мың теңге;
6) бюджет тапшылығын
қаржыландыру   (профицитін пайдалану)

50 157 мың теңге.

1)  доходы                                              4 129 983 тысяч тенге;
в  том  числе:
налоговые  поступления              267 910 тысяч тенге;
неналоговые  поступления            45 094 тысяч тенге;
поступления от продажи
основного капитала                                     8 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов          3 808 879 тысяч тенге;
2)  затраты                                 4 129 983 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное  кредитование

50 157 тысяч тенге;

в том числе:
бюджетные  кредиты                                 64 388 тысяч тенге;
погашение  бюджетных  кредитов   14 231 тысяч тенге;
4) сальдо  по  операциям
с  финансовыми  активами                    0 тысяч тенге,
в  том  числе:
приобретение   финансовых  активов      0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета (профицит)    -50 157 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета
(использования профицита)               50 157 тысяч  тенге.

діруге - 7 593 мың теңге;
үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік

тапсырысты орналастыруға - 3 806 мың теңге;
арнаулы техникалық қосымша (компенсаторлар) тізімін

ұлғайтуға - 3 500 мың теңге;
мұқтаж мүгедектерді міндетті гигеналық  құралдармен

қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға - 3 386 мың тең-
ге;
еңбек нарығын дамытуға - 31 291 мың теңге;
мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық

қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйым қызмет-
керлерінің, мемлекеттік кәсіпорындар қызметкерлерінің
ең төменгі жалақы мөлшерінің азаюына байланысты жа-
лақысын  арттыруға - 138 401 мың теңге;
тілдік курстар бойынша тағылымдамадан өткен мұғал-

імдерге қосымша ақы төлеуге - 13 043 мың теңге;
оқу кезеңінде негізгі қызметкерді алмастырғаны үшін

мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге - 12 000 мың теңге;
жаңартылған білім мазмұны бойынша бастауыш, негізгі

және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын  білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосым-
ша ақы төлеуге - 220 000 мың теңге;
ұлттық біліктілік сынағынан өткен және бастауыш, негізгі

және жалпы орта білім беретін оқу бағдарламаларын іске
асыратын мұғалімдердің педагогикалық шеберлік
біліктілігіне қосымша ақы төлеуге - 88 861 мың теңге;

 мектеп педагог-психологтарының лауазымдық жала-
қыларының мөлшерін көбейтуге - 2 415 мың теңге;
мектеп педагог-психологтарының педагогикалық ше-

берлік біліктілігін арттыруға қосымша ақы төлеуге - 3 072
мың теңге;
көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асы-

ру - 115 532 мың теңге;
төмен ақы төленетін қызметкерлердің жалақысының

мөлшерін көтеру үшін олардың салықтықтық жүктемесін
төмендетуге байланысты шығыстарын өтеуге - 39 896
мың теңге.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерінің сома-

сын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
8. 2019 жылға арналған аудандық бюджетте республи-

калық бюджеттен кредит  түскені ескерілсін:
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асы-

ру үшін - 64 388 мың теңге ағымдағы нысаналы транс-
ферттер түскені ескерілсін.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерінің сома-

сын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
9. 2019 жылға арналған аудандық бюджетіне облыс-

тық бюджеттен нысаналы даму трансферттері түскені
ескерілсін:
коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау,

салу және (немесе) сатып алу - 35 647 мың теңге;
ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су

бұру жүйелерін дамытуға - 14 000 мың теңге;
спорт объектілерін дамыту - 6 000 мың теңге.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерінің сома-

сын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
10. 2019 жылға арналған аудандық бюджетіне облыс-

тық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттері
түскені ескерілсін:
елді мекендердегі өрттерді, дала өрттерін сөндіру бой-

ынша өрт сөндіру бекеттерін ұйымдастыруға - 2 779 мың
теңге;
мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік

білім беру тапсырысын іске асыруға - 29 032 мың теңге;
жалпы білім беру мектептерінің кең жолақты интер-

нетке қол жеткізуін қамтамасыз етуге - 7 855 мың теңге;
жалпы білім беру мектептерін интерактивті білім  кон-

тентіне қосуға -      6 370  мың теңге;
жалпы білім беретін мектептерді техникалық инфра-

құрылыммен жабдықтауға - 2 500 мың теңге;
жалпы  білім  беру    компьютерлермен  жаңғыртуға  -

28 625 мың теңге;
оқулықтар сатып алуға - 6 000 мың теңге;
жалпы білім беру мектептерінде  бейнебақылау каме-

раларын қондыруға - 2 640 мың теңге;
мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарында бей-

небақылау камераларын қондыруға - 6 600 мың теңге;
халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге - 6 519 мың

теңге;
өңірдің діни ахуалына талдау жасау және  зерттеуге -

1 000  мың теңге;
елді мекендердің көшелерін және аудандық маңызы бар

автомобиль жолдарын  күрделі және орташа жөндеуге -
10 074  мың теңге;
алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлар-

дың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттын
құнын иелеріне өтеуге - 10 000 мың теңге.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттерінің сома-

сын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
11. Аудандық жергілікті атқарушы органының 2019

жылға арналған резерві сомасы - 7 620 мың теңге болып
бекітілсін.
12. 2019 жылға арналған аудандық бюджетті атқару

процесінде секвестрлеуге  жатпайтын  аудандық  бюд-
жеттік  бағдарламалардың  тізбесі

4  қосымшаға  сәйкес  бекітілсін.
13. Ауылдық округтер әкімдері аппараттарының 2019

жылғы бюджеттік бағдарламалары бойынша қаржылан-
дыру көлемі 5 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
14. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мем-

лекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ойыл аудандық Әділет басқармасында

мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік

құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық ба-
қылау банкіне ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз
етсін.
15.Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолда-

нысқа енгізіледі.

социального заказа в неправительственных организа-
циях;

3 500 тысяч тенге - на расширение перечня техничес-
ких вспомогательных (компенсаторных) средств;

3 386 тысяч тенге - на увелечение норм обеспечения
инвалидов обязательными гигиеническими средствами;

31 291  тысяч тенге - на развитие рынков труда;
138 401 тысяч тенге - на повышение заработной пла-

ты отдельных категорий гражданских служащих, работ-
ников организаций, содержащихся за счет средств госу-
дарственного бюджета, работников казенных предприя-
тий в связи с изменением размера минимальной зара-
ботной платы;
13 043 тысяч тенге - на  доплату учителям, прошед-

шим стажировку по языковым курсам;
12 000  тысяч тенге - на доплату учителям за замеще-

ние на период обучения основного сотрудника;
220 000 тысяч тенге - на доплату учителям организа-

ций образования, реализующих учебные программы на-
чального, основного и  общего среднего образования  по
обновленному содержанию образования;

88 861 тысяч тенге - на доплату за квалификацию пе-
дагогического мастерства учителям, прошедшим наци-
ональный квалификационный тест и реализующим обра-
зовательные программы начального, основного и обще-
го среднего образования;

2 415 тысяч тенге - на увеличение размеров должно-
стных окладов педагогов-психологов школ;

3 072 тысяч тенге - на доплату за квалификацию педа-
гогического мастерства педагогам-психологам школ;
115 532 тысяч тенге    -  на    финансирование     приори-

тетных    проектов транспортной инфраструктуры;
39 896 тысяч тенге   - на   компенсацию   потерь   в

связи   со  снижением налоговой нагрузки низкооплачи-
ваемых работников для повышения размера их зара-
ботной платы.
Распределение указанных сумм целевых текущих

трансфертов определяется на основании постановле-
ния акимата района.

8. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступле-
ние  кредитов  из республиканского бюджета:

64 388 тысяч тенге - для реализации мер социальной
поддержки специалистов.
Распределение указанных сумм целевых текущих

трансфертов определяется на основании постановле-
ния акимата района.

9. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступле-
ние  целевых трансфертов на развитие  из областного
бюджета:

35 647 тысяч тенге - на проектирование, строитель-
ство и (или) приобретение жилья коммунального жилищ-
ного фонда;
14 000  тысяч  тенге  - на  развитие  системы  водо-

снабжения и водоотведения в сельских населенных пун-
ктах;

6 000 тысяч тенге - на развитие объектов спорта.
Распределение указанных сумм целевых текущих

трансфертов определяется на основании постановле-
ния акимата района.
10. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступле-

ние  целевых трансфертов из областного бюджета:
2 779 тысяч тенге - на организацию пожарных постов

по тушению степных пожаров, а также пожаров в насе-
ленных пунктах;

29 032 тысяч тенге - на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях
образования;

7 855 тысяч тенге - на обеспечение доступа общеоб-
разовательных школ к широкополосному интернету;

6 370 тысяч  тенге - на подключение общеобразова-
тельных школ к интерактивному образовательному кон-
тенту;

2 500 тысяч тенге - на оснащение общеобразователь-
ных школ технической инфраструктурой;

28 625 тысяч  тенге - на обновление компьютерной
техники обще-образовательных школ;

6 000 тысяч тенге - на приобретение учебников;
2 640 тысяч тенге - на установку камер видеонаблю-

дения в общеобразовательных школах;
6 600 тысяч  тенге - на установку камер видеонаблю-

дения в организаций дошкольного воспитания и обуче-
ния;

6 519 тысяч тенге - на содействие занятости населе-
ния;
1 000 тысяч тенге - на изучение и анализ религиозной

ситуации в регионе;
10 074 тысяч тенге - на капитальный и средний ре-

монт автомобильных дорог районного значения и улиц
населенных пунктов;
10 000 тысяч тенге - на возмещение владельцам сто-

имости изымаемых и уничтожаемых больных живот-
ных, продуктов и сырья животного происхождения.
Распределение указанных сумм  целевых текущих

трансфертов определяется на основании постановле-
ния акимата района.
11. Утвердить  резерв  местного  исполнительного

органа района на 2019 год  в сумме - 7 620 тысячи тенге.
12. Утвердить  перечень  районных  бюджетных  про-

грамм,  не  подлежащих  секвестру  в  процессе  испол-
нения  районного  бюджета  на  2019 год,  согласно  при-
ложению 4.
13. Утвердить объем финансирования бюджетных

программ  аппаратов акимов сельских округов на 2019
год, согласно приложению 5.
14. Государственному учреждению «Аппарат Уилско-

го районного маслихата» в установленном законода-
тельством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего реше-

ния в управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего решения на официальное

опубликование в эталонном контрольном банке норма-
тивных правовых актов Республики Казахстан в элект-
ронном виде.
15. Настоящее решение вводится  в действие с 1 ян-

варя  2019 года.

Секретарь районного
маслихата: Б.Бисекенов

Председатель сессии
районного маслихата: С.Нурбаев

Аудандық мәслихат
хатшысы: Б.Бисекенов

Аудандық  мәслихаттың
сессия төрағасы: С.Нұрбаев
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Ойыл қазақ орта мектебі және бастауыш кәсіподақ ұйымы осы мек-
тептің жұмысшысы Төлебаева Күлпәшқа анасы

Қатсияның
қайтыс болуына байланысты, қайғысына ортақтасып көңіл айтыды

Он жыл болды арамыздан сіз кеткелі,
Жер бесіктің ағашын тербеткелі.
Өзің едің асыл әке өмірдегі...
Өзіңмен өрлеген-ді өрнектері.
Бес баланы қалдырып артыңызда,
Өзің едің Асқар тау дара тұлға.
Немерелер сұрайды «қайда ата» деп..
Өмір-өзен өзіңсіз жалғасуда.
Жазылмас өзіңсіз сырқаттарым,
Шүкір Алла Өсіп жатыр ұрпақтарың.
Айсара анамыз отыр ғой арамызда,
Шаңырақты шайқалтпай құлатпады.
Еске аламыз қамығып сағынамыз,
Қалайша сағыныштан арыламыз.
Шырақ жағып рухыңа бас иеміз...
Дұға оқып әруағыңа табынамыз.
Еске алушылар: жұбайы, балалары.

жоба Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНАОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

Об установлении квоты рабочих  мест для
трудоустройства лиц,  состоящих на учете службы
пробации по Уилскому району на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республики Казахстан», статьями 9.27 Закона Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года «О занятости населения», статьей 18 уголовно-исполни-
тельного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года и приказом
Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан
от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих
мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или
оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей,
являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы прбации», (заре-
гистрированного в реестре государственный регистрации нормативных
правовых актов № 13898), акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц, состоящих

на учете службы пробации в размере двух процентов от списочный числен-
ности работников организации независимо от организационно-правовой
формы  и формы собственности по Уилскому району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Отдел занятости и социальных про-
грамм Уилского района» в установленном законодательством порядке обес-
печить:
1) государственную регистарцию настоящего постановления в управле-

нии юстиции Уилского района;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликова-

ние в периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя акима Уилского района  А.Казыбаева.

5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Аким района  Д.Сагиров

2019 жылға арналған Ойыл ауданы бойынша пробация
қызметінің есебінде тұрған  адамдарды жұмысқа орналастыру
үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуір-
дегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9,27 баптарына, 2014 жылғы
5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодекісінің 18
бабына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы №412 «Ата–анасынан кәме-
леттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар
қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан боса-
тылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмы-
сқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту тура-
лы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13898
тіркелген) бұйрығына сәйкес, Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған

адамдарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымның жұмыскерлерінің тізімдік
санының екі пайыз мөлшерінде  ұйымдық-құқықтық нысанына және меншік
нысанына қарамастан, жұмыс орындарына квота белгіленсін.

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі заңнамада көрсетілген тәртіппен:
1) Осы қаулыны Ойыл аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тірке-

уді;
2) Осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Респуб-

ликасы нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде ресми
жариялауға жіберуді;

4. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімдерінің орынбасары
А.Қазыбаевқа  жүктелсін.

5. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі Д.Сагиров

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және ба-
стауыш кәсіподақ ұйымы мектебіміздің қызметкері

Айдаров Сембайдың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен ағай-

ын-туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы және сарапта-
ма орталығы ұжымы,  Кусаинова Гулжанатқа әкесі

Есенгелдінің
дүниеден озуына байланысты  отбасы және тума-туыстарына  қайғы-

сына ортақтасып, көңіл айтады.

ЕСКЕ АЛУ

Адам  өміріне орасан шығын әке-
летін өрт оқиғасымен өрттен тара-
ған көмір қышқыл газының улы
екендігі айтылып, жазылғанымен
әліде болса немқұрайлықпен қарау-
дамыз. Атап айтсақ, өткен 2018
жылы   ауданымыздың орталығында
1 ересек адам 3 баласымен көмірқы-
шқыл газымен уланып Ойыл орталық
аудандық ауруханасына жатқызыл-
ды. Уланудың басты себебі, тұрғын
үйдегі пеш жүйесінің түтін құбыры
және түтіндігі күйеден тазартылма-
ған. Сондықтан, осы кезде уланудың
қаупіне қарсы күрес жүргізіп оны бол-
дырмаудың мүмкіндіктерін жасап
отыруға тиіспіз. Ол үшін от жағу ма-
усымы кезінде пештер мен басқа да
жылу беру құралдарының қалыпты
жұмыс жасауына ұдайы бақылау
жүргізу қажет.
Жоғарыда айтылғанның негізінде,

аудан тұрғындары өрт қауіпсіздік
ережелерін сақтау басты назарда
болуы керек.
Алдағы уақытта біле отырған жөн

деп санаймын: Тұншықтырғыш газ
немесе көміртек тотығы–түссіз, иісі
жоқ газ, ауадан жеңіл. Тұншықтырғ-
ыш газ әр жолы ағаш, көмір отынды
жаққан кезде қалыптасады.
Тұншықтырғыш газымен улану се-

бептері:
Пеш жағып жылытуды пайдалану

ережелерінің бұзылуы (уақытылы
саңылауларды жаппау, таза ауаның
жеткіліксіздігі, нашар тартуы).
Пешпен түтін шығу жолдарының

ақаулы жұмыс жасауы (пеш құрылғ-
ысындағы жарықтар, түтін шығу жол-
дарының бітелуі).
Адамның өрт ошағында болуы.
Ауа алмасу нашар гаражда неме-

се бөлмеде автокөлікке техникалық
қызмет көрсету.
Қозғалтқышы қосылған күйдегі ав-

токөлікте ұйықтау.
Тұншықтырғыш газымен улану

белгілері
Уланған белгілерін алғашында білу

өте қиын, сондықтанда сіз әлсіздіктің
себебі тұншықтырғыш газ екенін
білмеуіңіз мүмкін.
Бір бөлмеде болған адамдардың

барлығында бірдей белгілер пайда
болған кезде тұншықтырғыш газымен
уланғанын білуге болады.
Көміртек тотығының аз шоғырла-

ну кезінде уланудың алғашқы белгі-
лері пайда болуы мүмкін: көзден жас
ағу, бас айналып ауыруы, әлсіздік

және жүректің айнуы, құрғақ жөтел,
ақыл-есінің шатасуы, көзге және ды-
быстық елестер болуы мүмкін. Ула-
нудың белгілерін сезген кезде тез
арада бөлмеден таза ауаға шығу ке-
рек.
Тұншықтырғыш газ аз шоғырланғ-

ан бөлмеде де ұзақ уақыт болу кезін-
де, улану белгілері байқалады: тыныс
алудың бұзылуы, іс-қимылдың бағы-
тының бұзылуы, елестер, ұйқы басу,
бет терісінің және шырышты қабық-
тың көгеруі, лоқсу, дене құрысуы
мүмкін, есінен тану.
Тұншықтырғыш газдың ауада көп

шоғырланған бөлмеде, естен тану
және ессіз дененің құрысу күйге түсу
пайда болады. Тұншықтырғыш газы-
мен уланған зардап шегушіге дер ке-
зінде алғашқы медициналық көмек
көрсетілмесе, адамның өліміне
әкеліп соғуы мүмкін.
Улану кезінде алғашқы көмек
Зардап шегушіні тұншықтырғыш

газы қауіпті шоғырланған бөлмеден
шығару кезінде, ең бірінші уланып қал-
мас үшін өзіңді қауіпсіздендіруді есте
сақтаған жөн.
Тұншықтырғыш газымен улануда

«у қайтаратын» негізгі оттегі қызмет
атқарады.
Тұншықтырғыш газбен улануда ал-

ғашқы көмек:
Зардап шегушіні таза ауаға шыға-

ру.
Тұншықтырғыш газдын түсуін жою.

Бөлмені желдету (есік терзелерді
ашу) бөлмеден шығу.
Егер зардап шегуші сана-сезімде

болса мүмкіндігінше үздіксіз таза
ауамен тыныс алдыру және мүсәтір
спиртін қысқаша демді ішке жұтқызу,
денені сылау.
Егер зардап шегуші ессіз күйде бол-

са жасанды дем алдыруды есін жый-
ғанша немесе жедел жәрдем келген-
ше жасау.
Тұншықтырғыш газымен уланған-

дығы жөнінде күдік болған кезде же-
дел жәрдемге хабарлау.
Біз жоғарыда от жағу маусымы

кезіндегі қарапайым өрт қауіпсіздігі
талаптарының сақталуын келтірдік.
Сондықтан ауданымыздың әрбір
тұрғынына өрттерден түрлі зардап-
тар келмес үшін, сақтық шараларын
орындау кезек күттірмейтін мәселе
екендігін ескерткіміз келеді.

А.ТАРЫБАЙ,
Ойыл ауданының

ТЖБ аға инженері.

Ойыл ауданы,
Қаратал ауылы,
Қауметов Болат

(13.10.1955ж-14.01.2009ж)

Әкеміз Болаттың 10 жылдық еске алу садақасы Ойыл ауданы, Қаратал
ауылы, «Нұр-Әли» мейрамханасында 19 қаңтар күні сағат 11:30 да бері-
леді.

УЛАҒЫШ ГАЗДАН САҚ БОЛАЙЫҚ!

Атауы: Ойыл мешіті.
Орналасқан жері:
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,

Ойыл ауылы.
Зерттелуі: Алғаш зерттеу жұмы-

стары 1973 жылы жүргізіліп, ес-
керткіш паспорты дайындалады.
Тәуелсіздік жылдары Көкжар
мешітінің зерттелу тарихы Ойыл
ауданының белгілі жазушылары
Құрал Тоқмырзин мен Сырым Бақты-
герейұлының ғылыми еңбектеріне
енді.(2001, 2009 ж.). «Ақтөбе облы-

сының топонимикалық кеңістігі» атты
жинағына 2007 жылы енген. 2009
жылы мешіт имамы А.Какиев бірқа-
тар мәліметтерді Ойыл аудандық
қоғамдық-саяси газетіне жариялады.
Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудан-
дық өнер және өлке тарихы музейі
Ойыл-Көкжар мешіті туралы дерек-
терді жинақтап, «Ақтөбе облысының
тарихи-мәдени және табиғат мұра-
лары ескерткіштері» атты 13 томдық
ғылыми басылымның Ойыл ауданы-
на қатысты 6-шы томына еңгізілді

КИЕЛІ ЖЕРЛЕР, ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШТЕР
(2012 ж.).
Қысқаша анықтамасы: 1893

жылы салына бастады. Ірге тасы
жабайы таспен төселіп, тастама бел-
діктері түйе арбамен Орынбордан та-
сылған, табаны қызыл кірпіштен қала-
нған. Патша үкіметіне дейін көрші жа-
тқан мұсылман елдерінің саудагер-
лерінің ұйытқасы болған өңірде
көкжар мешіті діни ағартушылық ба-
ғытында жұмыс жасаған.
Алғашқы бас имамы Сағидолла

Ізтілеуов – араб, парсы, орыс тілдерін
игерген сауатты адам болған.  1926
ж. Ойыл мешітіне хазірет болды.
Өңірде діни тәрбиенің өрісі ашылды.
Тек 1926 және 1930 ж. арасында
Ойыл ауданында 15 дін мектебі ашыл-
ды, 20 мешіттің жұмысы жанданып,
қалпына келтірілді. Одан кейінгі  Бұха-
радағы Мір-Араб медресесін тамам-
даған - Хазірет Хасан.  ХХ ғасырдың
30-шы жылдары мешіттің діни белгі-
лері қиратылып, драма театр үйіне,
техникалық – шаруашылық қоймаға
айналдырылды. Жергілікті жерде
күйдірілген қызыл кірпіштен сәндеп
тұрғызылған  мешіт үйі талай жыл
қараусыз қалса да асылдың сыны-
ғындай болып бүгінгі күнге жетті. Тәу-
елсіздік демімен  қайта 1999 жылы
жөнделіп,  қайтадан мешіттік қалпы-
на келтірілді. Тәуелсіздік жылдарын-
дағы алғашқы имамы Алтынбек Ка-
киев болды.

Ақтөбе облысы әкімдігінің 2010
жылғы 4 маусымдағы № 180 қаулы-
сына сәйкес жергілікті маңызы бар
тарих және мәдениет ескерткіш-
терінің тізіміне енгізілді.

2014 жылы күрделі жөндеуден
өткізілді және аула аймағы толық
абаттандырылды. Қазіргі таңда ха-
лыққа рухани азық ісінде өз қызметін
атқарып келеді.
Көкжар мешіті руғани тазалықтың

орталығы болған және қазіргі кезге
дейін сақталып жұмыс жасап тұрған
ХІХ-ХХ ғасырдың ерекше сәулеттік
құрлыс  ғимараты.  Қазіргі таңда ту-
ризм саласын дамытуда , жергілікті
халықтың рухани  байлығын кеңей-
туде  тарихи маңызды  қызмет атқа-
рады.
Аңыз-әңгіме: Көкжар мешіті - Ақт-

өбе облысындағы ең ескі мешіттердің
бірі. Мешітті  тауар тасушы татар
көпестері салған деседі.
Мешіт тарихына қатысты ел аузын-

да тараған аңызға толы әңгімелердің
бірі Ойылдағы жер асты жолының
мешітпен ұштасып жатқандығы.
Мешіт күмбезінің  алғашқы  түп-

нұсқасы   мұсылман күмбезі іспетес
күмістен жасалып, үлкен айшығы
болған.  Саяси қуғын – сүргін жылда-
ры мешіт күмбезі құлатылып,
жергілікті  сайдың  бойында жасыры-
лған деген халық ұсынған аңыз де-
ректер кездеседі.

Жаңа жылдың алғашқы күндері
аудан мұғалімдері үшін биыл да әдет-
тегідей спорттық алаңдардағы сай-
ыстармен басталды. Яғни, биыл жал-
пы білім беру қызметкерлерінің ХХІІ
спартакиадасы Ойыл балалар-жас-
өспірімдер спорт мектебінде өтті.
Спартакиаданың ашылу салтана-

тында аудандық білім бөлімі жанын-
дағы әдістемелік кабинет меңгерушісі
Е.Бегалин, білім және ғылым қызмет-
керлерінің аудандық кәсіподақ коми-
тетінің төрайымы Г.Избағамбетова
құттықтау сөз сөйлеп қатысушыла-
рға сәттілік тіледі. Негізі төрт спорт
түрі бойынша өткен жарыста 225
спортшыдан жасақталған 16 коман-
да сынға түсті. Тоғызқұмалақ, үстел
теннисі, шахмат, волейбол бойынша
өрбіген жарыстардан соңғы ақтық

волейбол ойыны қызықты да тарты-
сты өтті. Осы төрт сайыс бойынша
жалпы командалық есеп көрсеткіші-
мен 104 ұпаймен Саға ММБ алдыңғы
үштіктен көрінді. Ал, Ә.Дербісалин
атындағы Саралжын орта мектебі 106
ұпаймен екінші орынды иеленсе
Ойыл ҚОМ командасы 113 ұпаймен
бірінші орынды алып жеңімпаз атан-
ды.
Жеңімпаздар мен жүлдегерлерге

аудандық білім бөлімі мен аудандық
дене шынықтыру және спорт білім
бөлімінің, білім және ғылым қызмет-
керлерінің аудандық кәсіподақ коми-
тетінің заттай сыйлықтарымен ма-
рапатталды.
Сөйтіп, аудан мұғалімдері оқушы-

ларға салауатты өмірді шынайы
үлгімен көрсетті.

Рас, қыркүйек, қазан айларында
негізінен жалпы дене даярлығынан
бақылау сынақтары қабылданады.
Мектепте барлығы 25 жаттықты-

рушы болса, оның жартысынан ас-
тамы жоғары білімді.  Олардың
ішінде1-і жоғары санатты жаттықты-
рушы болса, 11-і  ІІ санатты жоғары
санатты Ал, І разрядты оқушылар
саны  - 17, ІІ разрядты – 13, ІІІ разряд-
ты – 17 оқушы. Спорт шеберлігіне
үміткер – 2 оқушы бар. Ақтөбе қала-
сындағы Есет батыр атындағы олим-
пиада резервінің облыстық маман-

дандырылған мектеп интернат кол-
леджіне 2018 жылы мектептен 3
оқушы оқуға түсті.
Облыстық, республикалық деңгей-

дегі жарыстарға тоқталсақ,
2018 жылдың 23 – 25 наурыз

күндері Ақтөбе қаласында қазақ күре-
сінен 2001-2002 ж.т. жасөспірімдер
арасында облыс чемпионатында
Бекзат Мұханбетов І орынды иеленіп,
ҚР чемпионатына қатынасып, ІІІ орын-
мен марапатталды.

2018 жылдың 16-18 ақпан аралы-
ғында Ақтөбе облысы, Алға қаласын-
да өткен қазақ күресінен 2003-2004
жылы туған жасөспірімдер арасын-
дағы Ақтөбе облысы чемпионатын-
да І орынға ие болған 50 кг салмақта
Асылбек Айбекұлы, 38 кг салмақта
Досымжан Қабдуахит та Қазақстан

Республикасы Чемпионатына қаты-
насып келді.

2018 жылдың 4-6 мамыр күндері
Ақтөбе қаласында өткен дзюдодан
2003-2004 жылы туған жасөспірім-
дер мен қыздар арасындағы облыс

ҰСТАЗДАРДЫҢ ҮЛГІСІАУЫЛ БАЛАЛАРЫНЫҢ СПОРТЫ:

ҚАЗАҚ «АЛЫП ТА АНАДАН ТУАДЫ» - ДЕЙДІ. СОЛ СИЯҚТЫ, «АЛЫП-
ТАР АУЫЛДАН ШЫҒАДЫ» - ДЕСЕК АРТЫҚ ЕМЕС. ӘРИНЕ, ІШКІ-СЫРТҚЫ
МҮМКІНДІКТЕРГЕ СҮЙЕНІП, БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙІМДІЛІГІН ЕСКЕРІП, АУДАН-
ДА БАР МАМАНДАРМЕН ҚЫЗМЕТ АТҚАРЫП КЕЛЕ ЖАТҚАН “ОЙЫЛ БА-
ЛАЛАР – ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ МЕКТЕБІ” 2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНА 10
СПОРТ ТҮРІ БОЙЫНША 62 ТОПҚА 778 ОҚУШЫ ҚАБЫЛДАДЫ. ОНЫҢ
ІШІНДЕ ҰЛДАРДЫҢ ҮЛЕСІ БАСЫМ. ЯҒНИ, 634 ЖАСӨСПІРІМ ӘРТҮРЛІ
СПОРТТЫҚ СЕКЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСЫП, БІРІ СПОРТТЫҢ ӘЛІППЕСІН МЕҢ-
ГЕРІП ЖҮРСЕ, ЕНДІ БІРЕУЛЕРІ ШЕБЕРЛІКТЕРІН ШЫҢДАП ЖҮР.

чемпионатына 6 оқушы қатынасты.
Чемпионатта Асылбек Айбекұлы ІІ
орынмен марапатталды. Осы жас
категориясы бойынша желтоқсан
айында өткен облыс чемпионатын-
да  А.Айбекұлы ІІІ орыннан және қыз-
дар арасында А.Бағдатова да
жүлделі үштіктен көрінді.

2018 жылы волейболдан 2005 –
2006 жылы туған жасөспірімдер ара-
сындағы Ақтөбе облысы чемпиона-
тында оқушыларымыз 2 дүркін чем-
пион атанды.

2001 – 2002 жылы туған жасөспір-
імдеріміз облыс чемпионатында 2
орынға ие болды. Осы жас категори-
ясы бойынша Дәулет Манасов және
Арнұр Берікұлы волейболдан Қазақ-
стан Республикасы чемпионатына
қатынасып, чемпион атанды.

2018 жылдың 15 – 19 ақпан аралы-
ғында тоғызқұмалақтан 17,19,21 жа-
стағы ойыншылар арасында жекелей
облыстық чемпионатта Мейірбек
Қарасайұлы І орынды, Гүлбаршын
Сырлыбай ІІ орынды және ІІІ орынды
Бексұлтан Сырлыбай иеленді.

2018 жылы 2001 – 2003 жылы ту-
ған жасөспірімдер мен қыздар ара-
сында ІІ облыстық ауыл жасөспірім-
дерінің спорттық жазғы ойындары
өтті. Спорттың 10 түрінен қатысқан

оқушыларымыз жүлделі орындармен
оралды. Атап айтсақ, еркін күрес
спорты бойынша Б.Ғалымжанов
чемпион атанса, А.Қабдрахман ІІ
орын, Д.Жәрдемов пен Ж.Қанатов
ІІІ орындарға ие болды. Тоғызқұмалақ
спорты бойынша Н.Алпамысқызы ІІІ
орынмен марапатталды. Үстел тен-
нисінен командалық есепте қыздары-
мыз І орынға ие болды. Дзюдо күрес-
інен Б.Мұханбетов І орын, Н.Жамбы-
лов ІІ орын, ал ІІІ орындарға А.Сапа-
ров, Г.Ғалымжанова, Т.Мансатова
және Ұ.Елубаева  жайғасты.

ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ТАБЫСЫ ҚАНДАЙ?
Б.Мұханбетов  Қызылорда қаласын-
да өткен ІІ Қазақстан Республикасы-
ның ауылдық жасөспірімдер спорт
ойындарына қатысып, ІІІ орынды
иеленді. Сонымен қатар жаттықты-
рушыларымыз А.Дайрабаев, Р.Бақ-
даулетов, М.Әділқайыров, Ы.Жақсы-
лықов “Ақ бидай” ауыл спорттық ой-
ындарында волейбол спорты бойын-
ша І орынға ие болды.
Оқушыларымыз өткен жылы осын-

дай табыстарға қол жеткізсе, біз өз
тарапымыздан еліміздегі әртүрлі
елеулі шаралар аясында бірнеше жа-
рыстарға ұйытқы болдық. Яғни, Ас-
тана қаласының 20 жылдығына орай
Ақтөбе облысының құрметті азама-
ты,  Ұлы Отан соғысының ардагері
Асанғали Шыңбаевты еске алуға ар-
налған бокстан Ойыл ауданы ашық
біріншілігі өткізілді. 13 командадан
160-қа жуық оқушы қатысты. Біздің
төрт оқушымыз чемпион атанды.

“Болашаққабағдар: рухани жаңғы-
ру” бағдарламасы аясында, Астана
қаласының 20 жылдығына, Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш Пре-
зиденті күніне және Қазақстан Рес-
публикасының Тәуелсіздік мерекеле-
ріне  орай тоғызқұмалақтан, қазақ,
еркін  күрестерінен, волейболдан,
шағын футболдан, үстел теннисінен

аудан біріншіліктері өткізілді.
“Салауатты ұлт, салауатты ұрпақ”

атты спорт саласы бойынша 2018
жылды қорытындылау салтанатты
жиынында ауданның спорт саласын-
дағы қол жеткізген жетістіктері үшін
Бекзат Мұханбетов, Дәулет Мана-
сов, Арнұр Берікұлы және БЖСМ қыз-
меткерлерімен жаттықтырушыла-
рымыз да аудан әкімінің алғыс хаты-
мен марапатталды. Сонымен қатар
“Үздік ауыл жаттықтырушысы” но-
минациясымен Айбат Дайрабаев
марапатталды.


