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2040 адамы бар округ те негізінен

мал шаруашылғымен айналысады.
Даңқты диқан Шығанақ Берсиев пен
киелі әулие Сүлеймен атаның ауылы
үшін де негізгі мәселе басқа аймақ-
тардағы сияқты жол қатынасы.
Аудан орталығына жақын болғаны-
мен жиырма шақырым жолдың жағ-
дайы жылдың қай уақытында да
қолайсыз. Сондықтан, аудан басшы-
сы өз есебінде аудандағы ауылара-
лық жолдардың ішінде алғашқы бо-
лып Ойыл – Қаратал жолын күрделі
жөндеуге қаржы бөлініп отырғанын
жеткізді. Бұл әлеуметтік нысандары
толық жөндеуден өткен ауыл тұрғын-
дарын бір серпілтті. Округте ауыз су
мәселесі де толық шешілуге таяу.
Округ орталығына орталықтандыры-
лған су құбыры бес жыл бұрын тар-
тылса, жыл тоғысында Құмжарған
ауылында «Ақ бұлақ» бағдарламасы
бойынша ауыз су құбыры пайдала-
нуға берілді. Қазірдің өзінде 60 тұрғын
үйлеріне су құбырын кіргізді. Ал, ок-
ругке қарасты 19 түтіні бар Қарасу
ауылында 2 ұнғыма құдығы қазылғ-
ан. Ауылдағы кәсіпкерлік саласы ба-
сқа ауылдардан көш ілгері. Округте

66 шаруа қожалығы мен 23 кәсіпкер
жұмыс жасайды. Бүгінгі күнде на-
убайхана, монша, тойхана, шашта-
раз, почта қызметі, сауда дүкендері
және такси қызметі ауыл тұрғында-
рына қызмет көрсетіп,қалыпты
жұмыс жасауда.
Ауыл тұрғындарын былтырдан бері

мазалап жүрген мәселе – мал ауруы
еді. Кейбір тұрғындардың салғыртты-
ғының салдарынан қанат жайып кет-
кен сарып ауры биыл тыйылды. Шек-
теу шараларын алу жұмыстары қолға
алынып жатыр.
Әрине, ауылға жуырда ғана сай-

ланған әкімнің алдында тұрған міндет
көп. Өйткені, округте мемлекеттік
бағдарламалардың орындалуы мар-
дымсыз. Бірақ, жас әкімге қолдау
білдірген ауылдың ақсақалдары Жа-
уғашты Жонысов, Мәтжан Сембіға-
лиев, Саламат Шаңғала, Сәндіғали
Мырзағалиев пен Шекер Қауметова-
лар негізінен елдік мәселелерді қозғ-
ады. Жастардың еңбегін үлгі етіп,
өздерінің ұсыныс-тілектерін жеткізді.
Тұрғындардың сауалдары мен көтер-
ген мәселелеріне орай аудан басшы-
сы толық түсінік берді.

КӨТЕРМЕ ЖОЛДЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУІ
ЖҰРТШЫЛЫҚТЫ ҚУАНТТЫ

БЕЙСЕНБІ КҮНІ ТҮСТЕН КЕЙІН АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН САҒЫРОВТЫҢ
ЕСЕБІ ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕ ЖАЛҒАС-
ТЫ. МҰНДА ДА ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСУ ЖИЫНЫНА АУДАНДАҒЫ
БІРҚАТАР МЕКЕМЕ БАСШЫЛАРЫМЕН БІРГЕ АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ВЕТЕ-
РИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ КЕҢЕС ҚАНАТБАЕВ ҚАТЫС-
ТЫ.

Ауданымыздың 2018 жылдары
әлеуметтік -экономикалық  даму
қорытындылары және 2019 жылға
арналған  міндеттер  туралы
тұрғындар  алдындағы  есебінде
аудан әкімі Дастан Жарылқасынұ-
лы алдымен өткен жылғы есептік
кездесуде көтерілген жеті мәселе
бойынша тоқталды. «Ойыл-Қара-
ой» автокөлік жолын жөндеу мәсе-
лесі бойынша жобалау-сметалық
құжаттары  жасақталса ,  «Ойыл-
Қаратал» автокөлік жолын орташа
жөндеуге  2019 жылы  231,0 млн
теңге қаралып, мәселе шешімін
тапқандығын  жеткізді . Сонымен
бірге ауданда интернет жылдам-
дығын арттыру мәселесі бойынша
2019 жылы «Қобда-Ойыл» оптика-
лық-талшықты  байланыс  желісі
құрылысын бастауы жоспарланғ-
ан. Қаракемер, Ақшатау елді ме-
кендерінде орталықтандырылған
ауыз құбыры құрылысын жүргізу

бойынша  Ақшатау елді мекенінің
жобалау-сметалық құжаттары жа-
салынса, есептік кездесуде көте-
рілген  тағы  бір  мәселе  Сарбие
дәрігерлік амбулаториясына же-
дел-жәрдем автокөлігін алу болса,
бұлда шешімін тапқан. «Сангерей»
лиманды  шабындық  бөгетіне
жөндеу жүргізу, «Ойыл-Сарбие-
Қараой»бағытына  газ  құбырын
жүргізуге  жобалау -сметалық
құжаттарын  дайындау  бойынша
ұсыныстар тиісті облыстық басқ-
армаларда қаралуда. Айта кетсек,
ауданның әр саласына жеке-жеке
тоқталған аудан әкімі өз кезегінде
аудан  тұрғындарына  кеңірек
мәлімет бере отырып, 2019 жылы
алға  қойған  міндеттерінде  атап
өтті.
Тарқатып айтсақ, ауданның әле-

уметтік-экономикалық  даму
көрсеткішін өткен жылмен салыс-
тырғанда өсімін 105 пайыздан кем

Иппотерапияның  мақсаты  –
атпен серуендету арқылы науқ-
астарды емдеу, тірек қимылы
бұзылған жандарды оңалту. Сон-
дықтан да, аудандық аурухана-
ның  ауласынан  аумағы  1800
шаршы метр алаңды жасақтап,
аттарын сатып алды. Қазіргі таң-
да негізінен аз қамтылған отба-
сы балалары мен БЦП балаларға
тегін қызмет көрсету отыр.
Бұл облыс басшысының ауда-

нға арнаулы сапары барысында
бас  тіреген  алғашқы  нысаны .
Сауапты істі қолға алған жігіт
Бердібек Мәшбекұлына өз ойла-
рын жеткізді. Ал, облыс басшы-
сы болса, келешекте бұл алаң-
ның қызметін үздіксіз қамтама-
сыз ету үшін жабық манеж салу
жолын ұсынды.
Ебін тапқанға етер еңбек же-

терлік. Қарап отырмай, бір істі
қолға алып, көзін табамын де-
сеңіз, мемлекет те қолдауға әзір.
Ең бастысы, ниетің мен жақсы

КЕШЕ ОБЛЫС ӘКІМІ БЕРДІБЕК САПАРБАЕВ ОЙЫЛ АУДАНЫНА АРНАЙЫ
ІССАПАРМЕН КЕЛДІ. САПАРЫ БАРЫСЫНДА «ZHAS PROJECT» ЖОБА-
СЫМЕН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАП ЖАТҚАН ЖАСТАРДЫҢ ЖҰМЫ-
СЫМЕН ТАНЫСЫП, «ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ» АКЦИЯСЫ АЯСЫНДА
ЖАСАҚТАЛҒАН «ОТБАСЫЛЫҚ САЯБАҚТЫ», ОЙЫЛ ҚАЗАҚ ОРТА МЕК-
ТЕБІ ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ КӨМЕГІМЕН АТҚ-
АРҒАН ТУЫНДЫЛАРЫН КӨРДІ. АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН САҒЫРОВТЫҢ
ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫНА ҚАТЫСЫП, ТҰРҒЫНДАРДЫҢ САУАЛДАРЫНА
ЖАУАП БЕРДІ.

болмауын  қамтамасыз  етумен
қатар ауданға әлеуетті инвостор-
ларды тарту арқылы ауыл шаруа-
шылығы  өнімдерін  қайта  өңдеу
өндірісін ашу. Асыл тұқымды мал
басын  көбейтіп ,  суармалы  егіс
көлемін 30 пайызға дейін ұлғайту.
Ауыл  шаруашылығы  мақсатын-
дағы жер телімдерін электронды
ақпараттық базаларға енгізе оты-
рып, цифрландыруды толық жүзе-
ге асырумен қатар пайдаланылмай
жатырған жерлерді түгендеп, қай-
тарып , қайта  айналымға  енгізу .
«ҚАЗСУШАР» кәсіпорынымен
бірлесе отырып, аудандағы лиман-
ды жерлерді реттеу, жүйелеу, су-
ландыру арқылы тиімді пайдалану-
ды қамтамасыз ету. Сонымен бірге
аудандағы елді мекендердің ара-
сын жалғайтын жолдарды орташа
жөндеу үшін, сонымен бірге газ
тарту үшін де жобалық сметалық
құжаттарын жасауға қаражат бөлу-
ге ұсыныс жасауға, «Туған жерге
тағзым» акциясының аясын кеңей-
туге  жұмыстанатындығын  атап
өтті.
Сондай-ақ аудан әкімінің міндет-

терінің ішінде аз қамтылған отба-
сыларына қолдау көрсету арқылы
өз кәсіптерін ашуға бағытталған
«Демеу» аудандық бағдарламасын
жүзеге асырумен бірге Елбасының
«Ұлы даланың жеті қыры» атты
мақаласындағы  7 бағыттың бірі
атқа міну мәдениетін, яғни аудан-
да ат спортын дамыту да баса ай-
тылған. Оған қоса дене шынықты-
ру-сауықтыру кешенінің жобалау-
сметалық құжатын сараптамадан
өткізіп, құрылыс жұмысына қара-
жат  бөлуге  ұсыныс  жасау  және
2019 жыл «Жастар» жылы болуы-
на байланысты «Жастар» өнер ор-
талығын салу.
Аудан әкімінің есептік баяндама-

сы  аяқталғаннан  кейін  аудан
тұрғындары ұсыныс-пікірлерімен
ой-сауалдарын қойды. Алғаш бо-
лып сұрақ қойған Мәлік Мамедов
ауданда арпа, күрпінің яғни жемнің
неліктен қымбаттау себебін сұра-

ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ЖЕМІСІ БАР,

АЛДАҒЫ МІНДЕТ ТЕ КӨП
ды. Келесі кезекте, село тұрғыны
Ұлжан  Шоқпарова  зейнеткерлік
жасқа жеткенше жасайтын тұрақ-
ты жұмыс сұраса, жас жігіт Мақ-
сат  Карбелов  аудандағы  тұщы
суды тиімді пайдалану керектігін
жанашырлықпен  жеткізді .  Одан
кейін Жолдас Бүркітов аудан жас-
тарының атынан Барқынды мем-
лекеттік  қорғауға  алып ,  шағын
қорыққа айналдырса деген ұсыны-
сын білдірді. Ал, аудан ақсақалда-
ры өңір басшысының атқарып жа-
тқан жұмысына оң бағасын беріп,
алғысын білдірді. Саралжын ауыл-
дық округінің тұрғыны Жақсылық
Бисалиев облыс басшысы Берді-
бек Мәшбекұлының қолдауымен
Саралжында жасалған игі істерге
алғысын білдіріп, жастарды жаппай
жұмыс жасауға шақырса, еңбек ар-
дагері Ғазиз Займолда аудан ор-
талығынан  мектеп-гимназия  ин-
тернатымен салынса деген ұсыны-
сын жеткізсе, Сарбие ауылының
тұрғыны Мұхит Кереев ауылына
көгілдір отын тарту мәселесін тез-
ірек шешуін сұрады.
Айтылған ұсыныстар мен қойы-

лған сауалдарға толықтай жауап
берген аудан әкімі мен облыс бас-
шысы жиында қозғалған мәселе-
лердің барлығы кезең-кезеңімен
шешілетіндіг ін ,  олай  болмаған
күннің  өзінде  күн  тәртібінен
түспейтіндігін нақты айтты. Аудан
әкімінің  жыл  бойғы  атқарылған
жұмыстарын тыңдап, есептік жи-
ынды түйіндеген облыс басшысы
Бердібек Мәшбекұлы аудан әкіміне
көптеген тапсырмалар берді. Тоқ-
талып өтсек, ауданда мал басы
мен суармалы егіс көлемін өсіру
мен өндіріс ошақтарын ашуды тап-
сырды.

P.S
АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНІҢ

ФОЕСІНДЕ ЕЛБАСЫНЫҢ «ҰЛЫ
ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ» МАҚА-
ЛАСЫНА  ОРАЙ  ҰЙЫМДАСТЫ-
РЫЛҒАН КӨРМЕМЕН ТАНЫСЫП,
«ZHASPROJECT» ЖОБАСЫНЫҢ
ЖЕҢІМПАЗДАРЫМЕН КЕЗДЕСТІ.

дайындалған жоспарың болуы
тиіс .  «Zhas Project» - Руслан
Қаженов үшін «іздегенге сұра-
ған» болды. Өзінің тобымен бірге
ұсынған «Инвотакси» жобасы да
жеңімпаздар қатарынан табы-
лып, ауданға келген инвестици-
ядан үлесін алды. Қазір өз жоба-
сы бойынша Ойылдағы мүмкіндігі
шектеулі, сал ауруына шалдық-
қандарды  ауруханаға ,  оңалту
орталығына тегін жеткізіп жүр.
Бұл жігіттің де ісіне көңілі толған
облыс басшысы тек автокөлікті
арнайы жасақтау қажеттігін ай-
тты .
Сонымен қатар, облыс әкімін

аудандық  аурухананың  бас
дәрігері Сәндібек Нұрбаев «Ден-
саулық саябағының» жобасымен
таныстырды. Жылдың кез-кел-
ген маусымында салауатты өмір
салтын ұстанушылар үшін қолай-
лы болатын саябақ негізінен «Ту-
ған жерге тағзым!» акциясы арқ-
ылы жүзеге асады.

«ИППОТЕРАПИЯ, ИНВОТАКСИ»
«ZHAS PROJECT» ЖАСТАРҒА «СЫЙЫ»

«Туған жерге тағзым!» акциясы
аясында жергілікті кәсіпкерлердің
қолдауымен жасақталған саябақ Ел-
басының, «Болашаққа бағдар: Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы мен бас-
шысының отбасы құндылықтарын
насихаттауды көздеген жобаларын
ауданда жүзеге асырудың куәсі.
Өткен жылы Тәуелсіздік мерекесі

Ойыл қазақ орта мектебінде болғ-
ан Бердібек Мәшбекұлы өткен жылы
ғана жабдықталған ІТ-кластың жемі-
сімен танысты.
Мектептің дәлізінде орналасқан

арнаулы тақталарды осы жобаны
жүзеге асырып жатқан мұғалімдердің
бірі Нұрсұлтан Қайырқұлов таныс-
тырды. Ұялы телефондағы бағдарла-
малар арқылы басқарылатын ақыл-
ды тақталарда аудан туралы толық
анықтамалар бар. Тіпті оқушылар өз

ойларын ағылшын тілінде жеткізіп
тұруының өзі мектептегі оқушылар-
дың жаңа технологиялармен қатар,
тілді меңгертудегі ұстаздар еңбегін
көрсетіп тұр.
Ал, арнаулы ІТ-класта әртүрлі ро-

бототехникаларды қолдану арқылы
балаларды электроника әлеміне же-
телеген Жеңіс Зейноллин мен
шәкірттері облыс басшысына өз ту-
ындыларын басқару және қолдану
тәсілдерін түсіндірді.

ДҮНИЕЖҮЗІЛІК БАНКТІҢ ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСТАР КОРПУСЫН ДАМЫ-
ТУҒА АРНАЛҒАН «ZHAS PROJECT» ЖОБАСЫ АЯСЫНДА ОЙЫЛДЫҚ ЖА-
СТАР 11 МИЛЛИОН ТЕҢГЕНІҢ ГРАНТЫН ҰТЫП АЛДЫ. АЛҒАШҚЫ ТРАН-
ШПЕН КЕЛГЕН ҚАРАЖАТҚА ӨЗ ЖОБАЛАРЫНА ҚАЖЕТТІ ҚҰРАЛ-ЖАБ-
ДЫҚТАРДЫ АЛҒАН ЖАСТАР ЖҰМЫСТАРЫН БАСТАП ТА КЕТТІ. СО-
ЛАРДЫҢ БІРІ – РАХАТ БАҚДӘУЛЕТОВ.

«ОТБАСЫЛЫҚ САЯБАҚ»
БАСТАМАЛАРДЫ ҚОЛДАУДЫҢ КУӘСІ

қарсаңында ашылған саябақ алдағы
уақытта отбасының барлық мүшелері
үшін нағыз демалыс алаңы болады.
1200 шаршы метр аумақты алып
жатқан саябақпен таныстырған
аудандық білім бөлімінің басшысы
Ербол Тілепов, «Бақытты бала» жо-
басына қосылған сәтті үлес» - деп
түсіндірді.

ІТ-КЛАСС ҰШҚЫР ОЙДЫ ШЫҢДАЙДЫ

Таңертеңнен аудан орталығын аралап, аудан әкімінің есебіне қатысқан өңір
басшысы Бердібек Мәшбекұлы түстен кейін Саралжын ауылдық округіне ар-
найы барып, былтырғы жылы өзінің қолдауымен бой түзеген жаңа клубтың
жұмысымен танысты. Сонымен бірге «Туған жерге тағзым» акциясы аясын-
да округте атқарылған жұмыстарға ризашылығын білдірген облыс басшысы
жаңа клубта жадыраңқы көңіл-күймен қарсы алған ауыл тұрғындарымен
тілдесті.

САРАЛЖЫНДАҒЫ ШАҒЫН СҰХБАТ

Көптоғай Ойыл ауданындағы іргелі
ауылдардың бірі. Тұрғындарының
саны жағынан аудан орталығынан
кейінгі орында болса, мал басы да
басқа округтермен салыстырғанда
әлдеқайда артық. Округ бойынша 2
ЖШС, 56 шаруа қожалығы, 2 ауыл
шаруашылық кооперативі бар. Биыл-
дың өзінде 2 шаруа қожалығы ашы-
лып, 3 жеке кәсіпкер жұмысын бас-
тады.
Негізінен өз төлі есебінен және

мемлекеттік бағдарламалар арқылы
мал басын жыл сайын көбейтіп отыр-
ған округте өткен жылы «Мирас»
шаруа қожалығы «Ойыл несие» ЖШС
арқылы 1800 мың теңге, мал тұқы-
мын асылдандыру бойынша «Ес-
кендір» шаруа қожалығы 39 млн. тең-
ге несие алды. Сонымен қатар, «Иде-
ят» шаруа қожалығы трактор алса,
«Жазықбай» шаруа қожалығы күннен
қуат алатын құрылғы алды. «Досым»
шаруа қожалығы тіркеме алды.
Ал, былтыр «Туған жерге тағзым»

акциясының да елге тигізген игілігі көп.
Ауыл мектептерінің түлектері жаса-
ған тартуларын айтпағанда, Көпто-
ғай-Қарасу бағыттындағы көпірдің
құрылысы аяқталуға таяу. Ал «Өңірді
дамыту» бойынша 1 млн 300 мың
теңгеге Қарасудың клубына жөндеу
жүргізілді. Амангелді ауылының
тұрғындары Тәуелсіздік күні қарса-
ңында зор қуанышқа кенелді. «Ауыз

су» бағдарламасымен мемлекеттік
бюджеттен бөлінген 183 млн. теңге-
ге ауылға су құбыры тартылып, қол-
данысқа берілді. Соңғы жылдары
тұрғындардың тарапынан жиі қойы-
лып жүрген сұрақтың бірі - дәрігерлік
амбулаториядағы жедел жәрдем
көлігінің көнергендігі еді. Былтыр жаңа
көлік беріліп, тұрғындардың бір тілегі
орындалды. Еліміз бойынша биыл
тұңғыш рет қолға алынған мемле-
кеттік «Zhasproject» жастар корпу-
сын дамыту жобасына қатысқан
көптоғайлық жастар 1 млн теңге ұтып
алып, ауыл балалары үшін ойын ала-
ңын жасақтады. Ал, тұрғындардың
тарапынан соңғы жылдары әртүрлі
кездесуде сауалға арқау болып
жүрген «Сангерей» лиманды шабын-
дық бөгетіне жөндеу жүргізу жұмы-
сының алғышарты жасалды.
Еңбек ардагері Ермек Ниязов

ауылға көгілдір отын құбырын тарту
жайын қозғаса, «Досым» шаруа
қожалығының төрағасы Әлібек
Өмірғалиев жастарды ауылдық жер-
лерге тұрақтандыру үшін электр
қуатына бұрынғыдай екі тарифті енг-
ізуді тиісті орындарға жеткізуін өтінді.
Тұрғындар көтерген мәселелерге

толық жауап берген аудан әкімі кез-
десуден соң тұрғындарды жеке сау-
алдарымен қабылдады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ ТІЛЕГІ –
 КӨГІЛДІР ОТЫН
ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН САҒЫРОВ АЛДЫН-АЛА БЕКІТ-

ІЛГЕН КЕСТЕГЕ СӘЙКЕС, КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕГІ ТҰРҒЫН-
ДАРМЕН КЕЗДЕСІП, ЕСЕП БЕРДІ. ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫ-
СТЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ КЕҢЕС ҚАНАТБА-
ЕВ ҚАТЫСТЫ.



II. Шығындар        4129983
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер          191268
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар           140397
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             78789

    01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер            72852

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5937
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            30486

01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            16517
01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер             14941

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

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 1284
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            20385
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

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер             10074
02    Қорғаныс 8509
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 5581
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 5581
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 1284
   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         2544232
    04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту             53324

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі             53324
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         18934

  464 040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға            34390

04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру        2203779
    04 2 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі        2128427

04 2 464 003 Жалпы білім беру        2081008
04 2 464 006 Балаларға қосымша білім беру            47419
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру

және спорт бөлімі            75352
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру            75352

    04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер          287129
04 9 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі          287129
04 9 464 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер            16421
004 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру            28625
04 9 464 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткіу            38667

04 9 464 007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен
тыс іс-шараларды өткiзу 2088

04 9 464 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2785

023 Әдістемелік  жұмыс            17171
   067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 2500
   113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер          178872

06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру           333761
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру            83858
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі            79806
  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек            79806

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 4052

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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I. Доходы        4129983
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         3808879
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления         3808879
  2 Трансферты из областного бюджета         3808879
   Целевые текущие трансферты           962577

   Целевые трансферты на развитие           170302
   Субвенции                     2676000

Приложение 1 к решению районного
маслихата от 24 декабря 2018 года № 239
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   І. Кірістер         4129983
    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 құжаттарбергені 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         3808879
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер         3808879
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер         3808879
   Ағымдағы нысаналы трансферттер           962577

   Нысаналы даму трансферттері           170302
   Субвенциялар                     2676000
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II. Затраты        4129983
01    Государственные услуги общего характера          191268
 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления          140397
  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)            78789
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)            72852
  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 5937
  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            30486
  452 Отдел финансов района (города областного значения)            16517
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения)             14941

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

зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 1284
 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            20385
  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

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов            10074
02  Оборона 8509
 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 5581
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 5581
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

(города областного значения) 1284
  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        2544232
 1 Дошкольное воспитание и обучение            53324
  464 Отдел образования района (города областного значения)            53324

024 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования            18934

  040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования            34390

 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование        2203779
  464 Отдел образования района (города областного значения)        2128427

  003 Общеобразовательное обучение        2081008
  006 Дополнительное образование для детей            47419
  465 Отдел физической культуры и спорта района

(города областного значения)            75352
  017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту            75352
 9 Прочие услуги в области образования          287129
  464 Отдел образования района (города областного значения)          287129
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования             16421
004 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

образования района (города областного значения)            28625
  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов

для государственных учреждений образования района
(города областного значения)            38667

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

  015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2785

023 Методическая работа            17171
  067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 2500
  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов          178872
06  Социальная помощь и социальное обеспечение          333761
 1 Социальное обеспечение            83858
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)            79806
  005 Государственная адресная социальная помощь            79806
  464 Отдел образования района (города областного значения) 4052
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1. Зейнетақы жүйесінің деңгей-
лері туралы әңгімелеп берсеңіз, ба-
залық және ортақ зейнетақы де-
геніміз не? Олардың бір-бірінен ай-
ырмашылығы қандай?
Бүгінде Қазақстан Республикасы-

ның зейнетақы жүйесі үш деңгейден
тұрады. Олар:
1) мемлекеттік бюджеттен төле-

нетін базалық және жасына (еңбек
өтіліне) байланысты ортақ зейне-
тақы;

2) Бірыңғай жинақтаушы зейне-
тақы қорынан төленетін міндетті зей-
нетақы жарналары, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарына негізделген
міндетті жинақтаушы зейнетақы
жүйесі;

3) ерікті зейнетақы жарналарына
негізделген жинақтаушы жүйе.
Алғашқы деңгей бойынша ортақ

зейнетақы - ұрпақтар ынтымақтас-
тығына негізделген жүйе. Келешек-
те ол біртіндеп азайып, 2040 жылда-
ры мүлдем тоқтатылады. Өйткені,
ортақ зейнетақыны алу үшін 1998
жылдың 1 қаңтарына дейінгі еңбек
өтілі кемінде 6 ай болуы керек.
Базалық зейнетақы да ортақ зей-

нетақы секілді мемлекеттік бюджет
есебінен төленеді. Бүгінде базалық
зейнетақы барлық зейнеткерге
бірдей мөлшерде төленеді. Алайда
2018 жылдың 1 шілдесінен бастап
базалық зейнетақыны есептеу
тәртібі өзгереді. Бұл ретте оны та-
ғайындауда 1998 жылғы 1 қаңтарға
дейінгі еңбек өтілі және зейнетақы
жарналарын төлеумен расталатын,
1998 жылдың 1 қаңтарынан кейінгі
еңбек өтілі ескерілетін болады.
Екінші деңгей бойынша міндетті зей-

нетақы жарналары 1998 жылдың 1
қаңтарынан бастап енгізілді. Оның
көлемі жұмыскердің айлық табысы-
ның 10 пайызын құрайды. Бұл жар-
наларды зейнетақы Қорына жұмыс
берушілер аударады. Ал міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары 2014
жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізі-
лген. Оның көлемі жұмыскердің айлық
табысының 5 пайызын құрайды. Осы
жарналардың есебінен қалыптасқан
жинақтар салымшының меншігі бо-
лып табылады және мұраға қалды-
рылады.

2020 жылдан бастап жарналардың
жаңа түрі - жұмыс берушінің міндетті
зейнетақы жарналарын енгізу жос-
парланған. Бұл жарналардың көлемі
жұмыскердің айлық табысының 5
пайызын құрайды.
Үшінші деңгей бойынша ерікті зей-

нетақы жарналарының мөлшері және
төлеу тәртібі салымшы мен Қордың
өзара келісімі бойынша белгіленеді.
Бұл  жарналар арқылы салымшы өз
жинақтарын елеулі түрде көбейте
алады. Осылайша Қазақстанда біре-
гей зейнетақы жүйесі қалыптасқан.
Бұл ретте болашақ зейнеткерлерді
зейнетақымен қамсыздандыру жау-
апкершілігі мемлекет, жұмыс беруші
және салымшы арасында оңтайлы
үлестірілген.

2. Менің туған жылым - 1988 жыл.
Мен ортақ зейнетақыға үміт арта
аламын ба?

«Қазақстан Республикасында зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы»
Заңның 11 бабына сәйкес 1998 жыл-
дың 1 қаңтарына дейін кемінде алты
ай еңбек өтілі бар азаматтардың
ортақ зейнетақы алуға құқығы бар.
1998 жылы Сіз 10 жаста болғансыз.
Сәйкесінше еңбек өтіліңіз болмаған-
дықтан ортақ зейнетақы ала алмай-
сыз. Оның орнына базалық және жи-
нақтаушы зейнетақы алатын бола-
сыз. Биыл базалық зейнетақының
мөлшері - 25 274 теңге. Бұл ең
төменгі күнкөріс деңгейінің 54 пайы-
зына тең. Бүгінде базалық зейнетақы
барлық зейнеткерлерге еңбек өтілінің
бар-жоғына қарамастан бірдей
мөлшерде төленеді. Алайда биылғы
жылдың 1 шілдесінен бастап базалық
зейнетақыны есептеудің жаңа
әдістемесі қолданылады. Бұл ретте
базалық зейнетақыны тағайындауда
1998 жылдың 1 қаңтарына дейінгі
еңбек өтілі және зейнетақы жарна-
ларын төлеумен расталатын, 1998
жылдан кейінгі еңбек өтілі ескеріледі.
Соған сәйкес зейнеткердің 1998 жыл-
дың 1 қаңтарына дейінгі еңбек өтілі

мен жинақтаушы зейнетақы жүйесі-
не қатысу өтілі 10 жыл және одан
төмен болған жағдайда, базалық зей-
нетақы ең төменгі күнкөріс деңгейінің
54 пайызын құрайтын болады. 10
жылдан асқан әрбір жыл үшін оның
көлемі ең төмен күнкөріс деңгейінің 2
пайызына ұлғайып отырады. Ал 33
жыл және одан жоғары болғанда ба-
залық зейнетақының мөлшері ең
төменгі күнкөріс деңгейінің 100 пай-
ызына тең болады (биыл оның көлемі
- 28 284 теңге) және одан асырыл-
майды.

2040 жылдары зейнеткерлікке шы-
ғатын азаматтар ортақ зейнетақы
ала алмайды. Өйткені, оларда 1998
жылдың 1 қаңтарына дейін еңбек өтілі
болмайды. Сондықтан қазіргі жастар
үшін Қорға міндетті зейнетақы жар-
наларын тұрақты аударып тұру өте
маңызды.
Бұл үшін ресми түрде жұмысқа

орналасып, еңбек қатынасын заңда-
стыру қажет. Сөйтіп, жұмыс бе-
рушінің міндетті зейнетақы жарнала-
рын уақтылы және толық көлемде
аударып отыруын қадағалап отырғ-
ан жөн. Қордағы зейнетақы жинақ-
тарының қомақты болуы жарналар-
дың көлеміне және жиілігіне тікелей
байланысты. Ал жалақысын бейрес-
ми түрде «конвертпен» алатындар-
дың болашақта алатын зейнетақы-
сының мөлшері тым аз болуы мүмкін.
Өйткені, Қорға бірде-бір жарна аудар-
май зейнеткерлікке шығатын  аза-
маттар тек базалық зейнетақыға ғана
үміт арта алады. Сондықтан бола-
шақта лайықты зейнетақы алу үшін
осы бастан қамданып, зейнетақы
Қорына міндетті зейнетақы жарна-
ларын тұрақты аударып тұрған аб-
зал.

3. Ерікті зейнетақы жарналары
туралы естідім. Оларды кім төлей
алады? Бұл үшін қандай құжаттар
керек?
Салымшылар мен алушылар Біры-

ңғай жинақтаушы зейнетақы қорына
міндетті зейнетақы жарналарынан
басқа ерікті зейнетақы жарналарын
да аудара алады. Ерiктi зейнетақы
жарналары - Бірыңғай жинақтаушы
зейнетақы қорына салымшылардың
өз бастамасы бойынша салатын
ақшасы. Жеке тұлға бұл жарналар-
ды өз табысы есебінен төлейді және
өз атына немесе үшінші бір тұлғаның
атына аудара алады. Бұл ретте заң-
ды тұлғалар да жеке тұлғалардың,
яғни өз жұмыскерлерінің атына ерікті
зейнетақы жарналарын аударуға
құқылы. Мұны көп жағдайда өздерінің
қол астындағы мамандарын еңбекке
ынталандыру мақсатында жасайды.
Ерікті зейнетақы жарналарының

мөлшерлемесі, оларды төлеу, сон-
дай-ақ, зейнетақы төлемдерін жасау
тәртібі шарт тараптарының өзара
келісімі бойынша белгіленеді. Ерiктi
зейнетақы жарналары есебiнен зей-
нетақымен қамсыздандыру туралы
шарт БЖЗҚ мен салымшы арасын-
да жазбаша түрде жасалады және
қол қойылған күннен бастап күшіне
енеді. Шарт жасасу Қорға салымшы
(алушы) жеке өзі келгенде жүзеге
асырылады. Егер шарт үшінші тұлға-
ның пайдасына жасалатын болса
алушы да Қорға келуі тиіс. Бұл ретте
салымшының (алушының) заңды өкілі
немесе оның орнына нотариат куә-
ландырған сенімхат негізінде сенім
білдірілген тұлға өтініш бере алады.
Өз пайдасына ерiктi зейнетақы жар-
наларын аудару үшін салымшы (алу-
шы) жеке басын куәландыратын
құжат (түпнұсқа) тапсырса, үшінші
адамның пайдасына шарт жасау үшін
алушы да екеуі жеке басты куәлан-
дыратын құжат (түпнұсқа және
көшірме) тапсырады. Заңды тұлғалар
үшінші адамның пайдасына шарт
жасасу үшін тиісті құжаттар топта-
масын ұсынады. Кәмелетке толма-
ған тұлғалар да ерiктi зейнетақы жар-
налары есебiнен зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы шарт жасаса
алады. Бұл ретте шарта кәмелетке
толмаған тұлғаның атынан оның заң-
ды өкілі қол қояды.
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы

қорында зейнетақы жинақтары бар:
1) елу жасқа толған;
2) мүгедек болып табылатын;

3) Қазақстан Республикасының
шегінен тысқары жерлерге тұрақты
тұруға кететiн немесе кеткен және
кету ниетiн немесе дерегін растай-
тын құжаттарды ұсынған шетелдік-
тер мен азаматтығы жоқ адамдар-
дың ерiктi зейнетақы жарналары
есеб iнен төленетін зейнетақы
төлемдерiне құқығы туындайды.
Ер iкт i зейнетақы жарналары

есебiнен Бірыңғай жинақтаушы зей-
нетақы қорында зейнетақы жинақта-
ры бар адам қайтыс болған жағдай-
да, олар Қазақстан Республикасы-
ның заңнамасында белг iленген
тәртiппен мұраға қалдырылады.

4. Жұмыс беруші қандай жағдайда
міндетті кәсіптік зейнетақы жар-
наларын төлеуге міндетті?
Міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-

лары 2014 жылдың 1 қаңтарынан
бастап енгізілген. «Қазақстан Рес-
публикасында зейнетақымен қам-
сыздандыру туралы» Заңға сәйкес
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына төленуге жататын міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналары
жұмыскердің ай сайынғы табысының
5 пайызы мөлшерінде белгіленеді. Бұл
жарналарды жұмыс берушілер еңбек
жағдайлары зиянды деп саналатын
жұмыстармен айналысатын жұмыс-
керлерінің пайдасына өз қаражаты
есебінен төлейді.
Еңбек жағдайлары зиянды кәсіптер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2013 жылғы 31 желтоқсандағы №
1562 қаулысымен бекітілген Тізбеде
көрсетілген. Егер, еңбек өнімділігі
жақсарып, денсаулыққа зиянды жағ-
дайлар жойылатын болса және ол
өндірістік нысандарды аттестаттау
нәтижесімен расталса, жұмыс беру-
шілер міндетті кәсіптік зейнетақы
жарналарын төлеуден босатылады.
Жұмыскер жалақы алғанына қара-

мастан жұмыс беруші уақтылы ұстап
қалмаған (есепке жазбаған) және
(немесе) аудармаған міндетті зейне-
тақы жарналарының, міндетті
кәсіптік зейнетақы жарналарының
сомаларын мемлекеттік кіріс орган-
дары өндіріп алады немесе агент
оларды уәкілетті орган белгілеген
қайта қаржыландырудың 1,25 есе-
ленген ресми мөлшерлемесі мөлше-
рінде мерзімі өткен әрбір күн үшін
(Мемлекеттік корпорацияға төлеу
күнін қоса алғанда) есепке жазылған
өсімпұлмен бірге жұмыскерлердің
пайдасына аударуға тиіс. Мiндеттi
кәсіптік зейнетақы жарналарының
толық және уақтылы төленуін бақы-
лауды Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес мемлекеттік
кіріс органдары жүзеге асырады.

5. Жұмыс берушінің міндетті зей-
нетақы жарналары туралы толы-
ғырақ әңгімелеп берсеңіз. Бұл жар-
налар қашан енгізіледі?

2020 жылдан бастап елімізде
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы
жарналарын енгізу жоспарланып
отыр. Соған сәйкес, барлық отандық
жұмыс берушілер еңбек жағдайлары-
на қарамастан өз қаражаты есебінен
жұмыскерлерінің пайдасына олардың
айлық жалақысының 5 пайызын зей-
нетақы Қорына аударып отырады.
Ал Бірыңғай жинақтаушы зейне-

тақы қорында жұмыс берушінің ұсы-
нған тізімі бойынша әрбір жұмыс-
кердің атына шартты зейнетақы
шоты ашылады. Ондағы жинақтар
жұмыскердің меншігі болып табыл-
майды және мұраға қалдырылмайды.
Шартты зейнетақы шотындағы жи-
нақтар оған өмір бойына ай сайын
төленіп отырады. Бұл төлемдер шар-
тты-жинақтаушы жүйедегі жинақта-
лған қаржыны салымшылар арасын-
да қайта бөлу, үлестіру арқылы жүзе-
ге асырылады.
Заң бойынша шартты зейнетақы

шоттарындағы жинақтар зейнеткер-
лікке шыққан жандарға, сондай-ақ,
мүгедектігі мерзімсіз болып белгілен-
ген бірінші және екінші топтардағы
мүгедектігі бар адамдарға төленеді.
Бірақ бұл үшін жұмыс берушінің
міндетті зейнетақы жарналары олар-
дың шартты зейнетақы шотына кем-
інде 60 ай (5 жыл) тұрақты түрде ауда-
рылған болуы керек. Сәйкесінше алғ-
ашқы төлемдер 2025 жылдан бастап
жүзеге асырыла бастайды.

1. Расскажите, пожалуйста, об
уровнях пенсионной системы, что
такое базовая и солидарная пенсия,
чем они отличаются друг от дру-
га?
В стране действует трехуровне-

вая пенсионная система. К перво-
му уровню относятся солидарная и
базовая части пенсии. Государство
выплачивает солидарную пенсию
тем, кто имеет трудовой стаж до
1998 года. Базовая пенсия также
выплачивается из бюджета и ее
пока получают все пенсионеры в
одинаковом объеме - порядка 50%
от прожиточного минимума. Однако
с 1 июля 2018 года меняется поря-
док назначения базовой пенсии, ее
размер будет зависеть от трудово-
го стажа и стажа участия в накопи-
тельной пенсионной системе. Также
государство обеспечивает гарантию
сохранности пенсионных накопле-
ний за счет обязательных пенсион-
ных взносов и обязательных про-
фессиональных взносов в ЕНПФ.
Второй уровень – это накопитель-

ная пенсионная система, работаю-
щая с 1998 года. Она состоит из 10%-
ных обязательных пенсионных
взносов от доходов работника,
которые накапливаются на
индивидуальном счете, 5%-ных
обязательных профессиональных
пенсионных взносов за счет средств
работодателя в пользу работников,
занятых на опасных производствах,
которые введены с января 2014 года.
Эти накопления – собственность
вкладчика и могут передаваться по
наследству. В скором времени (с
2020 года) в накопительный уровень
добавятся 5%-ные обязательные
пенсионные взносы работодателя,
которые будут уплачиваться за
всех работников, независимо от
условий труда. Этот компонент бу-
дет называться условно-накопи-
тельным, поскольку не будет яв-
ляться собственностью вкладчика
и, соотвестсвенно, наследоваться.
Третий уровень – это доброволь-

ные пенсионные взносы, осуществ-
ляя которые вкладчик может суще-
ственно увеличить пенсионный ка-
питал.
Таким образом сегодня мы имеем

своеобразную, можно сказать, уни-
кальную дифференцированную пен-
сионную систему, основанную на
оптимальном разделении ответ-
ственности за пенсионное обеспе-
чение между государством, работо-
дателем и самим работником.

2. Я родился в 1988 году. Могу ли я
рассчитывать на солидарную
часть пенсии?
Согласно статье 11 Закона «О пен-

сионном обеспечении в Республике
Казахстан», право на солидарную
часть пенсии имеют граждане при
наличии у них трудового стажа не
менее шести месяцев по состоянию
на 1 января 1998 года. Поскольку Вам
было всего 10 лет и у Вас этого ста-
жа нет, Вы не сможете рассчиты-
вать на солидарную часть пенсии.
Вы будете получать базовую и на-
копительную пенсию. Если сейчас
размер базовой пенсии у всех еди-
ный, не зависит от трудового стажа
и составляет 54% от прожиточного
минимума, то с 1 июля 2018 года
повышение пенсии будет происхо-
дить за счет добавления процентов
к базовой пенсии. 54% от прожиточ-
ного минимума будут получать те,
чей трудовой стаж составляет ме-
нее 10 лет. За каждый год свыше 10
лет стажа будет добавляться по 2%.
Если же стаж 33 года и более, раз-
мер базовой пенсии будет равен
прожиточному минимуму (28 284
тенге в 2018 г.).
В 2040-х годах на заслуженный

отдых начнут выходить казахстан-
цы, которые, как Вы, не имеют тру-
дового стажа и, соответственно,
уже не будут получать пенсионные
выплаты по солидарной системе.
Поэтому для людей Вашего поколе-
ния и всех последующих поколений
особую важность приобретает уча-
стие в накопительной пенсионной
системе. Необходимо четко пони-
мать, что для того, чтобы накопить
достаточную сумму пенсионных на-
коплений, необходимо официально
работать, следить, делает ли рабо-
тодатель отчисления на ваш пенси-

онный счет. Те, кто работает, не
оформив свои взаимоотношения с
работодателем, получают деньги в
«конвертах», ставят под угрозу свое
будущее. Во-первых, когда заключа-
ется трудовой контракт - это гаран-
тия стабильной заработной платы,
соблюдение условий труда, уплата
пенсионных и социальных отчисле-
ний. Во-вторых, подтверждение тру-
дового стажа и подтверждение ква-
лификации работников. В случае,
если отчисления не производятся,
то у этого человека, когда настанет
пенсионный возраст, просто не ока-
жется пенсионных накоплений и он
останется ни с чем. Ведь сумма пен-
сионных накоплений зависит не
только от суммы вкладов, но и от их
частоты и регулярности. Таким об-
разом будет реализован справедли-
вый принцип: сколько заработал и
накопил в течение всей трудовой
жизни, столько и будешь получать
на пенсии.

3. Слышал про добровольные пен-
сионные взносы. Можете расска-
зать подробней, кто может их осу-
ществлять? Какие для этого нуж-
ны документы?
Помимо обязательных пенсион-

ных взносов вкладчик (получатель)
имеет право перечислять в ЕНПФ
добровольные пенсионные взносы
(ДПВ). ДПВ – это деньги, которые
вкладчик вносит по своей инициа-
тиве в ЕНПФ в пользу получателя
пенсионных выплат. Физическими
лицами взносы могут осуществ-
ляться как в свою пользу, так и в
пользу третьих лиц, а юридически-
ми лицами в пользу третьих лиц, т.е.
агентами в пользу своих работни-
ков.
Ставка ДПВ, порядок уплаты и пос-

ледующей выплаты пенсионных
накоплений, сформированных за
счет ДПВ, устанавливаются по со-
глашению сторон договора о пенси-
онном обеспечении за счет ДПВ (да-
лее – Договор). Договор заключает-
ся между ЕНПФ и вкладчиком и (или)
получателем в письменной форме и
вступает в силу со дня его подписа-
ния. Заключение Договора осуще-
ствляется при личном обращении в
ЕНПФ вкладчика (получателя),
вкладчика и получателя (при заклю-
чении договора о пенсионном обес-
печении в пользу третьего лица),
или законного представителя, или
доверенного лица на основании но-
тариально удостоверенной доверен-
ности.
Для заключения  договора о пен-

сионном обеспечении за счет ДПВ в
свою   пользу вкладчику необходи-
мо представить документ, удосто-
веряющий личность (копию и ориги-
нал для обозрения). Для заключения
договора в пользу третьего лица
вкладчик, являющийся физическим
лицом, и получатель представляют
документы, удостоверяющие лич-
ность обоих (копия и оригинал для
обозрения). Для заключения догово-
ра в пользу третьего лица вкладчик,
являющийся юридическим лицом,
представляет пакет документов.
Договор о пенсионном обеспече-

нии за счет ДПВ также могут заклю-
чать несовершеннолетние граждане.
В этом случае законный представи-
тель, действующий от имени несо-
вершеннолетнего лица, подписыва-
ет договор.
Право на выплаты пенсионных

накоплений за счет ДПВ:
согласно пункту 1 статьи 33 Зако-

на право на пенсионные выплаты из
единого накопительного пенсионно-
го фонда за счет добровольных пен-
сионных взносов возникает у сле-
дующих лиц, имеющих пенсионные
накопления в едином накопительном
пенсионном фонде:
1) достигших пятидесятилетнего

возраста;
2) являющихся инвалидами;
3) выезжающих или выехавших на

постоянное место жительства за
пределы Республики Казахстан ино-
странцев и лиц без гражданства,
представивших документы, опреде-
ленные законодательством Респуб-
лики Казахстан, подтверждающие
намерение или факт выезда.
А также согласно пункту 2 выше-

упомянутой статьи в случае смер-
ти лица, имеющего пенсионные на-

копления в едином накопительном
пенсионном фонде за счет добро-
вольных пенсионных взносов, они
наследуются в порядке, установлен-
ном законодательством Республики
Казахстан.

4. В каких случаях работодатель
должен платить обязательные про-
фессиональные взносы работни-
кам?
В соответствии с Законом «О пен-

сионном обеспечении в Республике
Казахстан» обязательные профес-
сиональные пенсионные взносы
(ОППВ) устанавливаются в разме-
ре 5% от ежемесячного дохода ра-
ботника.
Начисления ОППВ осуществляют-

ся работодателями за счет соб-
ственных средств в пользу сотруд-
ников, занятых на работах с вред-
ными (особо вредными) условиями
труда, профессии которых предус-
мотрены перечнем производств,
работ, профессий работников, ут-
вержденным постановлением Пра-
вительства РК от 31 декабря 2013
года № 1562. В случае исключения
из перечня вредных (особо вредных)
условий труда, подтвержденных
результатами аттестации производ-
ственных объектов, уплата обяза-
тельных профессиональных пенси-
онных взносов работодателями не
осуществляется.
Своевременно не перечисленные

работодателем суммы ОППВ при
условии фактической выплаты за-
работной платы взыскиваются орга-
нами государственных доходов или
подлежат перечислению работода-
телем в пользу работников с начис-
ленной пеней в размере 1,25-крат-
ной официальной ставки рефинанси-
рования, установленной уполномо-
ченным органом, на каждый день
просрочки (включая день оплаты в
Государственную корпорацию). Кон-
троль за полным и своевременным
осуществлением уплаты ОППВ осу-
ществляется органами государ-
ственных доходов в соответствии
с законодательством Республики
Казахстан. Таким образом, работо-
датель должен начислять ОППВ за
работников и перечислять в ЕНПФ,
с момента внесения изменения в
пенсионное законодательство, т.е.
с 1 января 2014 года. При этом обра-
щаем внимание, что перечисленные
ОППВ в пользу работника могут
быть зачислены на его индивидуаль-
ный пенсионный счет в ЕНПФ при
условии, что работником заключен
договор открытия ИПС за счет
ОППВ.

5. Расскажите подробней об обя-
зательных пенсионных взносах ра-
ботодателя, когда они будут вве-
дены и в чем их особенность?
С 1 января 2020 года вносятся из-

менения в действующую накопи-
тельную пенсионную систему – вво-
дится условно-накопительный ком-
понент или обязательные пенсион-
ные взносы работодателя (ОПВР).
Для этого в ЕНПФ будут открыты

условные пенсионные счета на каж-
дого работника, на которые работо-
датель за счет собственных
средств будет перечислять ОПВР в
размере 5 % от ежемесячного дохо-
да работника. Главным преимуще-
ством новых ОПВР является то, что
пенсионер, за которого работодатель
осуществлял эти взносы, будет по-
лучать пенсию из этого компонента
пожизненно, даже если средства на
его условном пенсионном счете бу-
дут исчерпаны (при условии пере-
числения ОПВР в совокупности не
менее 60 календарных месяцев).
Другими словами, взносы в услов-
но-накопительную систему будут
вноситься с 2020 года, но первые
выплаты будут осуществляться с
2025 года при условии регулярности
взносов.
Важно отметить, что эти выпла-

ты будут осуществляться пожиз-
ненно, вне зависимости от того,
сколько лет человек после выхода
на пенсию проживет – 10 лет или 40.
Пенсии за счет обязательных пен-
сионных взносов работодателя
(ОПВР) будут ежегодно индексиро-
ваться в зависимости от финансо-
вых показателей системы и резуль-
татов инвестиционной деятельнос-
ти ЕНПФ.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ НОВОСТИ ПЕНСИОННЫЙ СИСТЕМЫ

«Ойыл аудандық білім бөлімі» ММ Ойыл ауданы бойын-
ша орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйым-
дастыруға бойынша конкурс өткізу туралы хабарлайды.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін

барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын

2019 жылдың 14 ақпанына дейінгі мерзімді қоса алғанда
мына мекенжай бойынша: «Ойыл аудандық білім бөлімі»
ММ, Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, 64 үй,
бөлме № 2, сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін және/немесе
Tulekuil.kz интернет-ресурсынан алуға болады.
Конвертке салынған конкурсқа қатысуға конкурстық

өтінімдерді әлеуетті өнім берушілер«Ойыл аудандық білім
бөлімі» ММ, мына мекенжай бойынша Ойыл ауданы, Ойыл
селосы, Көкжар көшесі, 64 үй жібереді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер берудің соңғы мерзімі

2019 жылдың 14 ақпаны сағат 14-30 дейін.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер бар конверттер  2019

жылдың 14 ақпаны сағат 15-00 де мына мекенжай бой-
ынша: «Ойыл аудандық білім бөлімі» ММ, Ойыл ауданы,
Ойыл селосы, Көкжар көшесі, 64 үй, бөлме № 2 ашыла-
ды.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мына телефон ар-

қылы алуға болады: 871332 21249, 871332 22077.

ГУ «Уилский районный отдел образования» объявля-
ет о проведении конкурса по организация питания обу-
чающихся в организациях среднего образования Уилс-
кого района.
К конкурсу допускаются все потенциальные постав-

щики, отвечающие требованиям конкурсной документа-
ции.
Пакет копии конкурсной документации можно полу-

чить в срок до «14» февраля 2019 года, с 09-00 до 18-00
часов включительно по адресу: с. Уил, Ул. Кокжар 64,
кабинет № 2 и/или на интернет-ресурсе Tulekuil.kz
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запеча-

танные в конверты, представляются (направляются)
потенциальными поставщиками в ГУ «Уилский район-
ный отдел образования», Актюбинская область, Уилс-
кий район, с. Уил, ул. Кокжар 64
Окончательный срок представления заявок на учас-

тие в конкурсе до «14» февраля 2019 года, 14-30  часов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут

вскрываться по следующему адресу:
Актюбинская область, Уилский район, с. Уил, ул. Кок-

жар 64, кабинет № 2, «14» февраля 2019 года 15-00 ча-
сов
Дополнительную информацию и справку можно полу-

чить по телефону: 871332 21249, 871332 22077.

КОНКУРС ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ

«Ойыл аудандық ауыл шару-
ашылығы бөлімі» ММ-і Қазақ-
стан Республикасы Ауыл ша-
руашылығы министрінің 2018
жылғы 15 маусымдағы №256
«Асыл тұқымды мал шаруашы-
лығын дамытуды, мал шаруа-
шылығының өнімділігін және
өнім сапасын арттыруды суб-
сидиялау қағидаларын бекіту
туралы» бұйрығына сәйкес
асыл тұқымды мал шаруашы-
лығын қолдауға берілетін суб-
сидияларды төлеу үшін Ойыл
ауданына қарасты ауыл шару-
ашылығы тауар өндірушілері-
нен өтінімдерді 20 қаңтардан
бастап қабылданатынын ха-
барлайды.
Қосымша ақпаратты мына

телефон арқылы алуға болады.
8 (71332) 2-15-51, Ойыл село-
сы, Көкжар көшесі №69, 2 қабат
218 кабинет.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Кітап – біздің рухани құндылығымыз, теңдессіз байлығымыз. Өткен замандар-

дың тұңғиық тереңінен сыр шертетін тарихты да, әдебиетті де басқа ғылым кере-
меттерін де кітапханадан табамыз. Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы негізгі
алтын көпір. Ал, кітап пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін ұлттық құндылық-
тармен оқырмандар арасын жалғастырушы - кітапханашылар. Осы орайда біздің
Ш.Берсиев атындағы орта мектептің кітапхана меңгерушісі Әлия Базарбаева мен
ауыл кітапханашысы Рахима Мырзағалиеваның ұйымдастыруымен мектеп кітап-
ханасында ұстаздар арасында «Кітап -сарқылмас қазына» атты библиографиялық
пікірлесу сағаты өтті. «Кітап -білім бұлағы» - демекші, осынау білімнің тұнық та
мөлдір бұлағынан шәкірттерді сусындатып, олардың рухани дүниесін молайтып,
тағылымы мен тәрбие ордасына айналып отырған мектебіміздің кітапханасына
түрлі көрмелер, стенділер, кітап туралы даналықтар, жаңа кітаптар, басылымдар
көрнекіліктер ретінде қойылып таныстырылды. Қатысқан ұстаздар бір сәт кітап
оқып, рухани жан-дүниемізді, білімімізді молайтуға уақыт бөлудің қажеттілігін сезі-
нгендей әсер алды. «Осы сәттен қандай ой түйдік?» - бөлімінде А.Ихсанова ,Д.И-
саева, И.Жауынбаева апайлар, «Кітап бізді арман биігіне самғатып, ақыл-ой әлемін
шарлатты, шындығында уақыт бөліп кітап оқығанға не жетсін!» - деп өз ойларын
саралады. «Кім көп біледі?», «Әдеби викторина», «Еркін сөз» бөлімдерінде ұстазда-
рымыз ой маржандарын зерделеп, тіл көркемдігін танытып, рухани бағыт пен күштің
білімде, білімнің күші - кітапта екенін дәлелдегендей болды.
Шара барысында орыс тілі пәнінің мұғалімі А.Ихсанова өзінің ізденімпаздығы-

мен, кәсіби шеберлігімен, ой жүйріктігімен танылғаны үшін марапатталды. Кітап -
біздің рухани жан азығымыз. Олай болса, бір сәт кітап оқуды ұмытпайық ағайын!

Жазира ӘЛИЕВА,
Ш.Берсиев атындағы орта мектеп

жанындағы кітапхана кеңесінің мүшесі.

КІТАП - САРҚЫЛМАС ҚАЗЫНА
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На должность заведующего госу-
дарственное казённое коммуналь-
ное предприятие «детский сад «Бал-
даурен»» государственного учреж-
дения  «Уилского районного отдела
образования»
Требования к участникам кон-

курса: высшее (или послевузовс-
кое) педагогическое образование;
стаж педагогической работы не ме-
нее пяти лет, в том числе стаж на
руководящей должности не менее
одного года, в малокомплектной шко-
ле не менее трех лет педагогичес-
кой работы, стаж работы на руково-
дящей должности не требуется, на-
личие первой или высшей квалифи-
кационной категории, и ( или) кате-
горий «педагог-модератор», «педа-
гог-эксперт», «педагог-исследова-
тель», «педагог-мастер» (за исклю-
чением государственных служащих,
работников организаций техническо-
го и профессионального, послесред-
него образования, высшего и (или)
послевузовского образования, мето-
дических служб), справка о состоя-
нии здоровья, справка об отсут-
ствии судимости.
Конкурс проводится на основании

«Правила конкурсного замещения
руководителей государственных
организаций среднего, технического
и профессионального, послесредне-
го образования и конкурсного назна-
чения на должность руководителей
государственных организаций обра-
зования, реализующих общеобразо-
вательные учебные программы дош-
кольного, среднего образования и
образовательные программы допол-
нительного образования утвержден-
ных»  приказом № 510 от 28.09. 2018
года Министерством образования и
науки Республики Казахстан.
Основные функции заведую-

щего: руководит деятельностью
организации дошкольного обучения
и воспитания (далее – ДО) в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами. Совместно с педаго-
гическим советом в установленном
порядке организует разработку и
утверждение рабочих учебных пла-
нов, основных (вариативных, автор-
ских), дополнительных дошкольных
образовательных программ, правил
внутреннего распорядка. Обеспечи-
вает реализацию образовательных
программ в соответствии с государ-
ственным общеобязательным стан-
дартом дошкольного воспитания и

обучения, создает необходимые ус-
ловия безопасности жизни и здоро-
вья воспитанников и работников
организации во время воспитатель-
но-образовательного процесса. Оп-
ределяет структуру управления
организацией, решает финансовые,
хозяйственные, научные, методи-
ческие и иные вопросы. Формирует
контингент воспитанников, обеспе-
чивает их социальную защиту. Со-
действует деятельности обще-
ственных педагогических организа-
ций и методических объединений.
Обеспечивает необходимые усло-
вия для организации питания и ме-
дицинского обслуживания детей, ук-
репления и охраны здоровья воспи-
танников. Распоряжается имуще-
ством и средствами ДО в установ-
ленном законодательством порядке,
представляет ежегодный отчет о
поступлениях и расходовании
средств учредителей. Обеспечива-
ет учет, сохранность и укрепление
учебно-материальной базы, соблю-
дение правил санитарно-гигиеничес-
кого режима, охраны труда и техни-
ки безопасности. Осуществляет
связь с общественностью, органи-
зациями, взаимодействие с родите-
лями (лицами, их заменяющими).
Осуществляет подбор и расстанов-
ку педагогических кадров и вспомо-
гательного персонала, разрабатыва-
ет должностные инструкции работ-
ников. Создает условия для повы-
шения профессионального мастер-
ства кадров. Проводит в установ-
ленном порядке аттестацию работ-
ников. Владеет компьютерной гра-
мотностью, информационно-комму-
никационной компетентностью.
Руководит работой педагогического
совета. Представляет ДО в государ-
ственных, общественных и иных
организациях. Обеспечивает подго-
товку и представление необходимой
отчетности о деятельности ДО.
Должностной оклад в зависи-

мости от стажа - от 75433 до 90255
тенге. Основная задача государ-
ственного учереждения- воспита-
ние и обучение детей школьного и
дошкольного возраста.
Желающие принять участие в кон-

курсе с момента публикации данно-
го объявления  в средствах массо-
вой информации  в течение 7 рабо-
чих дней со дня выхода объявления
могут представить свои документы
в  адресам 039000, с.Уил, ул Кокжар

«Ойыл аудандық білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің ««Балд-
әурен» балабақшасы» мемле-
кеттік коммуналдық қазыналық
кәсіпорнының меңгерушісі қыз-
метіне.
Конкурсқа қатысушыларға қой-

ылатын біліктілік талабы: жоғары
(немесе жоғары оқу орнынан кейінгі)
педагогикалық білім,  педагогикалық
жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның
ішінде басшылық лауазымдағы
жұмыс өтілі кемінде бір жыл, шағын
жинақты мектепте педагогикалық
жұмыс өтілі кемінде үш жыл, басшы-
лық лауазымдағы жұмыс өтілі талап
етілмейді, бірінші немесе жоғары
біліктілік санатының және (немесе)
« педагог-модератор», «педагог-са-
рапшы», «педагог-зерттеуші», « пе-
дагог-шебер» санатының болуы
(мемлекеттік қызметшілерді, техни-
калық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру, жоғары және (не-
месе) жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру ұйымдарының, әдістемелік
қызметтердің қызметкерлерін қоспа-
ғанда), денсаулық жағдайы туралы
анықтама, соттылығының жоқ екені
туралы анықтама
Конкурс Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің
28.09.2018 № 510 бұйрығы бекітілген
«Мемлекеттік орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім
беру ұйымдарының басшыларын
конкурстық орналастыру және мек-
тепке дейінгі, орта білімнің жалпы
білім беретін оқу бағдарламаларын
және қосымша білімнің білім беру
бағдарламаларын іске асыратын
мемлекеттік білім беру ұйымының
басшысы лауазымына конкурстық
тағайындау қағидалары»  негізінде
өткізіледі.
Меңгерушінің атқаратын негізгі

міндеттері: нормативтік құқықтық
актілерге сәйкес мектепке дейінгі
оқыту және тәрбие ұйымның (бұдан
әрі – МДҰ) қызметін басқарады. Пе-
дагогикалық кеңеспен бірге белгілен-
ген тәртіппен оқу жұмыс жоспарла-
рын, негізгі (вариативті, авторлық),
қосымша мектепке дейінгі білім беру
бағдарламаларын, ішкі тәртіп ереже-
лерін әзірлеу мен бекітуді ұйымдас-
тырады. Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытудың мемлекеттік жалпыға
міндетті стандартына сәйкес білім
беру бағдарламаларының іске асы-
рылуын қамтамасыз етеді, оқу-

тәрбие процесі барысында білім беру
ұйымдарының тәрбиеленушілері мен
қызметкерлерінің денсаулығы мен
өмірінің қауіпсіздігіне қажетті жағдай-
лар жасайды.
Білім беру ұйымын басқару құры-

лымын анықтайды, қаржылық, шару-
ашылық, ғылыми, әдістемелік және
басқа да мәселелерді шешеді. Тәрби-
еленушілердің контингентін қалыпта-
стырады, оларды әлеуметтік қорға-
уды қамтамасыз етеді. Қоғамдық
педагогикалық ұйымдар мен әдісте-
мелік бірлестіктердің қызметіне
ықпал етеді. Тәрбиеленушілердің ден-
саулығын сақтау мен нығайту, та-
мақтандыру және балаларға
дәрігерлік қызмет көрсету үшін ұйым-
ды қажетті жағдайлармен қамтама-
сыз етеді. Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқыту ұйымының мүлкі мен қара-
жатына заңнамада белгіленген
тәртіппен иелік етеді, жыл сайын
құрылтайшылардан түскен қаражат
пен оның жұмсалуы туралы есеп
береді.
Оқу-материалдық базаны сақтау

мен нығайтуды, есеп жүргізуді, са-
нитарлық-гигиеналық тәртіптің,
еңбекті қорғау және қауіпсіздік тех-
никасы ережелерінің сақталуын қам-
тамасыз етеді. Жұртшылықпен,
ұйымдармен, ата-аналармен (олар-
ды алмастырушылармен) өзара бай-
ланысты жүзеге асырады. Педагог
кадрларды және көмекші қызметші-
лерді іріктеу мен орналастыруды
жүзеге асырады, қызметкерлердің
лауазымдық нұсқаулықтарын
әзірлейді. Кадрлардың кәсіби шебер-
ліктерін арттыруға жағдай жасайды.
Белгіленген тәртіппен қызметкер-
лерді аттестаттаудан өткізеді. Ком-
пьютерлік сауаттылықты, ақпарат-
тық-коммуникациялық құзыретті
меңгерген болуы тиіс.
Педагогикалық кеңестің жұмысын

басқарады. Мемлекеттік, қоғамдық
және басқа да ұйымдарға мектепке
дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымын
танытады. МДҰ-ның қызметі туралы
қажетті есеп дайындауды және ұсы-
нуды қамтамасыз етеді.
Лауазымдық жалақысы еңбек

өтілдеріне байланысты 75433 теңге-
ден 90255 теңгеге дейін. Мемлекеттік
мекеменің негізгі қызметі –мектепке
дейінгі және мектеп жасындағы ба-
лаларды тәрбиелеу мен оқыту болып
табылады.
Конкурсқа қатысуға өтінім бергісі

келетін азаматтар қажетті құжатта-
рын осы хабарландыру бұқаралық
ақпарат құралдарында,  білім
бөлімінің ресми сайтында  жарияла-
нған сәттен бастап 7 күнтізбелік күн
ішінде  мына мекен жайға тапсыруы
қажет:  039000, Ойыл селосы, Көкжар
көшесі №64 үй  «Ойыл аудындық
білім бөлімі»ММ, №3 кабинет
Конкурсқа қатысуға тілек білдірген

азаматтар мына құжаттарды тапсы-
рады:

-  конкурстық комиссия төрағасы
атына тұрғылықты тіркеу орны, на-
қты тұратын жері, байланыс теле-
фондарын көрсетілген өтініш;

 - жеке тұлғаны куәландыратын
құжаттың көшірмесі;

- білім туралы құжат көшірмесі;
 - еңбек кітапшасының көшірмесі;
 - кадрды есепке алу жөніндегі жеке

парағы, суретімен қоса;
 - бұрынғы жұмыс орнынан жаза-

лары мен көтермелеулері көрсетіл-
ген өндірістік мінездеме;

 -  біліктілік санат немесе ғылыми
дәрежесі туралы құжат көшірмесі;

-  медициналық куәландырудан
өтуі туралы құжат;

-  сотты болмағандығы туралы
анықтама.

-  тестілеуден өткендігі туралы
анықтама (болған жағдайда);

-  мемлекеттік білім беру ұйымын
дамытудың перспективалық жоспа-
ры
Конкурсқа қатысу үшін ұсыныла-

тын құжаттардың көшірмелері
жұмыс орнының кадр қызметі неме-
се білім беру ұйымының жауапты
қызметкері тарапынан куәландыры-
лады және мөрмен куәландырыла-
ды.  Көзделген құжаттар топтамасы
толық ұсынылмаса, кандидаттың
конкурсқа қатысу үшін берген құжат-
тарын қабылдаудан бас тартылады.
Конкурсқа қатысушылар  өзінің

білімі туралы жұмыс тәжірибесі ,
кәсіби деңгейі ( біліктілік арттыру,
ғылыми дәрежелері мен атақтары
туралы құжаттардың көшірмелері ,
ғылыми жарияланымдар және т.б)
қосымша ақпараттар бере алады.
Ақпаратты нақтылау үшін анық-

тама телефондары: 8 (71332)  2-12-
63 ,  факс : 2-17-32,  электронды
пошта uil_raioo@mail.ru.
Қызметке қабылданғандарға көшіп-

қону, көтерме қаржысы төленбейді,
тұрғын үй және басқа да жеңілдіктер
берілмейді.

№64, ГУ  «Уилский районный отдел
образования», тел : 2-12-63, факс:2-
17-32, кабинет  №3
Желающие участвовать в конкур-

се должны представить следующие
документы:

-заявление на участие в конкурсе
на имя руководителя органа управ-
ления образованием с указанием
места регистрации, фактического
места проживания, контактных те-
лефонов;

- копию документа, удостоверяю-
щего личность

- копию документа государствен-
ного образца об образовании;

- копию документа, подтверждаю-
щего трудовую деятельность;

- личный листок по учету кадров и
фото;

- производственную характерис-
тику с прежнего места работы с ука-
занием имевшихся взысканий и по-
ощрений;

- копию документа об имеющейся
квалификационной категории и уче-
ной степени (при ее наличии);

- справку о состоянии здоровья
- справку об отсутствии судимо-

сти;
- справку о прохождении тестиро-

вания (при ее наличии);
- перспективный План развития

государственной организации обра-
зования.
Документы, представленные для

участия в конкурсе, должны быть
нотариально заверены или подтвер-
ждены кадровой службой с прежне-
го места работы. При предоставле-
нии неполного пакета документов
кандидату отказывается в приеме
документов на участие в конкурсе
Участник конкурса может пред-

ставить дополнительную информа-
цию о своем  профессиональном
уровне, о практике работы в сфере
образования (копии документов о
прохождении курсов повышения
квалификации, о научной степени и
знании, научные статьи и т.д).
Для уточнения информации:  ГУ

«Уилский районный отдел образова-
ния» с.Уил, ул Кокжар №64, контак-
тные телефоны: 2-12-63, факс: 2-17-
32, электронный адрес:
uil_raioo@mail.ru
Лицам, принятым на работу, рас-

ходы, связанные с переездом,
подъемные расходы не уплачивают-
ся, не предусмотрены жилищные и
другие льготы.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметкерлері тарапынан жемқорлық, құқық

бұзушылық фактілері анықталған жағдайда, «Сенім телефоны» 2-10-70, 2-10-61 нөмірлеріне хабарлау сұралады.
Сонымен қатар, мекемеде арыз-шағымдарға арналған жәшік орналасқанын хабарлаймыз.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі»

мемлекеттік мекемесінің 2-15-51 сенім телефонына хабарласуға болады. Сонымен қатар мекемеде ұсыныс-пікір
салу үшін жәшік орналастырылған.

КОНКУРС КОНКУРС   КОНКУРС
«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ» ММ-і

  бос лауазымға тағайындау үшін ашық конкурс жариялайды

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі, 69 үй,

216 бөлме

8(713-32)
2-17-46

Ойыл аудандық
ауыл шаруашы-
лығы бөлімі

Жергілікті
атқарушы

органның атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізетін адамның

Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Оскинбаев Суйендик
Толешевич,

бөлім басшысы

Әр аптаның бейсенбі күні сағ:
9:00-12:30, 14:00-18:30

2019 ЖЫЛҒА «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫ С.ОСКИНБАЕВТЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі,

43 үй

2-10-70
2-10-61

«Ойыл аудандық
қаржы бөлімі»
мемлекеттік
мекемесі

Жергілікті
атқарушы

органның атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізетін адамның

Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Әділханов Болатбек
бөлім басшысы, Ойыл
ауданы әкімдігінің әдеп

жөніндегі өкілі

Әр аптаның жұмасы күні
сағ.15-00-ден 17-00-ге дейін

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

КОНКУРС КОНКУРС   КОНКУРС
ГУ  «УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ»

объявляет открытый конкурс на занятие вакантной должности

АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛДЫҢ 10
ҚАҢТАРЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫН-
ДА ҚЫЗЫЛШАНЫҢ РАСТАЛҒАН 7
ЖАҒДАЙЫ ТІРКЕЛДІ. ОНЫҢ БӘРІ
ДЕ 14 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАР.
БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙЛАР ҚЫЗЫЛ-
ШАҒА ҚАРСЫ ӘРТҮРЛІ СЕБЕПТЕР-
ГЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕГІЛМЕГЕН БА-
ЛАЛАР АРАСЫНДА ТІРКЕЛГЕН.
ОСЫЛАЙША, АУЫРҒАН 7 БАЛА-
НЫҢ 2-УІ ДЕНСАУЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ-
НА БАЙЛАНЫСТЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ
ҚАРСЫ КӨРСЕТІЛІМДЕР БОЙЫН-
ША ЕГІЛМЕГЕН, ҚАЛҒАН БАЛАЛАР
ВАКЦИНАНЫ ЕНГІЗУГЕ РҰҚСАТ ЕТ-
ІЛГЕН КЕЗДЕ ЖАСҚА ТОЛМАҒАН.
ҚР ұлттық күнтізбесіне сәйкес

бірінші вакцинация қызылшаға қарсы
құрама вакцинамен құрамында анти-
гендер қызылшаға, қызамыққа және
эпидемиялық паротитке (ҚҚП) 12-15
айда жүргізіледі. Иммунитетті бекі-
ту үшін келесі вакцинациялау 6 жас
(1 сынып) жасында жүзеге асыры-
лады.
Бүгінгі күні барлық науқастар ста-

ционарлық ем алды. Инфекциялық
аурулардың одан әрі таралуын шек-
теу мақсатында Ақтөбе облысының
ҚДСД мамандары инфекциялық ауру
ошақтарында қызылшаға қарсы егіл-
меген балаларды анықтауға және
оларды вакцинациялауға бағыттал-
ған эпидемияға қарсы іс-шаралар

жүргізді, науқастармен байланыста
болған адамдарға медициналық ба-
қылау белгіленді.
Қазіргі уақытта Еуропа өңірінде,

сондай-ақ ҚР-мен шекаралас
көршілес мемлекеттерде қызылша
аурушаңдығының өсуі байқалады.
Сонымен, ҚР ДСМ ҚДСҰ мәліметтері
бойынша 2018 жылдың 1 қарашасы-
на Еуропалық аймақ елдерінде 70
мыңнан астам жағдай тіркелді. Ре-
сей мен Қырғызстанда біздің респуб-
ликамен тікелей шектесетін 2327
және 448 жағдай тиісінше.
Еуропадағы аурушаңдықтың өсуі

халықты вакцинациялаудың төмен
деңгейімен байланыстырады. Бұл
аурудың республикаға әкелінуіне
және инфекцияның одан әрі таралу-
ына әкелді. Егілмеген адамдардың
болуы, оның ішінде 90-шы жылдары
екпе алмаған болашақ аналар халық
арасында аурушаңдықтың өсуіне
себеп болды.
Қызылша – дене қызуының жоға-

рылауымен, катаральды құбылыс-
тармен сипатталатын жіті жұқпалы
вирустық ауру, олар: мұрын, тамақ-
тың ауруы, жөтел және бет, мойын,
дененің, аяқтың және одан әрі бүкіл
денеге ағатын дақты-папулезді
бөртпелер; ауыз қуысындағы ақ және
қызыл дақтар.
Қызылшадан кейінгі асқынулар:

«Өткен жылға өкпе жоқ», - де-
мекші өткен жылы Ойыл селосында
көптеген игілікті істер жүзеге асы-
рылды. Оның нақты айғағы - Ойыл-
дың алты көшесі асфальтталды.
Сонымен қатар көшелерді көгалдан-
дыру, абаттандыру жұмыстары бел-

сенді түрде жүргізілді. Бірнеше
көшенің бойынан балалар ойын алаң-
дары мен воркауттар жасақталды.
Әсіресе «Туған жерге тағзым!» ак-
циясы аясында жерлестердің деме-
ушілігімен бірлесіп жасалған жұмы-
стар көңіл қуантады. «Бақытты
бала» жобасы аясында балаларға
арналған жазғы жағажаймен қоса
бірқатар игілікті істер атқарылды.
Жыл бойы жасалған жұмыстардың
барлығы бейнебаян арқылы тұрғын-
дар назарына ұсынылды.
Алдымен өткен жылғы есептік

кездесуде көтерілген мәселелерге
тоқталған аудан әкімі Дастан Сағы-
ров «Ойыл-Қараой» автокөлік жо-
лын жөндеу мәселесі бойынша жо-
балау-сметалық құжаттары жасақ-
талып жатқанын жеткізіп, «Ойыл-
Қаратал» автокөлік жолын орташа
жөндеуге 2019 жылы облыстық бюд-
жеттен 115532,0 мың тенге, респуб-

ликалық бюджеттен 115532,0 мың
теңге қаржы бөлініп отырғанын ба-
яндады. Оған қоса ауданда интер-
нет жылдамдығын арттыру мәсе-
лесі бойынша 2019 жылы Қобда-
Ойыл» оптикалық-талшықты байла-
ныс желісі құрылысын бастауы жос-

парланған.
Сонымен қатар, Дастан Жарылқ-

асынұлы өткен жылғы есептік кез-
десуде көтерілген Сарбие дәрігерлік
амбулаториясына жедел-жәрдем
автокөлігін алу, «Ойыл-Сарбие-
Қараой» бағытына газ құбырын
жүргізуге жобалау-сметалық құжат-
тарын дайындау бойынша ұсыныс-
тар тиісті облыстық басқармалар-
да қаралып жатқанын ашық айтты.
Сондай-ақ Қаракемер, Ақшатау елді
мекендеріне орталықтандырылған
ауыз су тарту мәселесі бойынша
жобалық-сметалық құжаттары са-
раптамаға жолданғанын егер сәтті
өтсе, облыстан қаражат сұрау
жұмыстары жүргізілетіндігін
жеткізді.
Өткен жылдың жемісі мен табы-

сын теріп өткен аудан әкімі алдағы
міндеттерімен де бөлісті. Олардың
бірқатарына тоқталсақ, 2019 жылы

отит, пневмония, энцефалиттер,
аурудың өлімге ұшырауы мүмкін.
Қызылша ауруымен ауыратын на-

уқас айналасындағыларға бөртпе
пайда болғаннан кейін 4 күн бұрын
және 4 күн өткен соң қауіпті. Ауру
жұқтырғаннан кейін 7-18 күн ішінде
дамиды (инкубациялық кезең).
Жоғарыдағы айтылғанды қоры-

тындылай келе, тағы да қызылшаның
алдын алу іс-шаралары туралы:
1. Қызылшадан жалғыз және тиімді

қорғау әдісі - вакцинация болып та-
былады!

2. Ата-аналарға ұсынатынымыз:
- өз баласының қызылшаға қарсы

егу мәртебесін тексеру – вакцина-
ция болмаған жағдайда-тұрғылықты
жері бойынша емханаларда қызыл-
шаға қарсы профилактикалық егуді
алу;

- егер бала әр түрлі себептерге
байланысты вакцинацияланбаған
болса, оларды адамдар көп жинала-
тын жерлерде болуын шектеу (түрлі
мәдени-көпшілік іс-шараларға қаты-
су, сауда-ойын-сауық орталықта-
рында және т. б. ойын алаңдарына
бару);

- аурудың алғашқы белгілері пайда
болған кезде - дене қызуының көтер-
ілуі, мұрын, жөтел, денеде бөртпенің
пайда болуы дереу медициналық
көмекке жүгіну керек!

Ойыл аудандық білім бөлімі мен білім қызметкер-
лері кәсіподақ ұйымы Бектұрғанов Бақтығали Қозы-
байұлына інісі

Бектұрғанов  Мұхамбетқалидың (Мұқат)
қайтыс болуына байланысты оның ағайын-туыс-

тарына қайғырып көңіл айтады.

Ойыл қазақ орта мектебі және кәсіподақ бастауыш
ұйымы осы мектептің ардагер ұстазы Бақтығали Бек-
тұрғановқа

Інісі Мұхамбетқалидің
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақ-

тасып көңіл айтады.

ҚЫЗЫЛША - СӘБИЛЕРГЕ ҚАУІПТІ!

Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

әлеуметтік, экономикалық даму
көрсеткішін өткен жылмен салысты-
рғанда 105 пайызға жеткізуді меже-
леп отыр. Ауданға әлеуетті инвес-
торларды тарту арқылы ауыл ша-
руашылық өнімдерін қайта өңдеу
кәсібін ашып, асыл тұқымды мал
басын көбейтуге көңіл аудару ке-
ректігін баса айтты.
Есептік жиын соңында тұрғындар

тарапынан тазалық, ауылды абат-
тандыру, көшелерді жарықтанды-
рып, қатқыл төсеніш төсеу жұмыс-

тарын әлі де жалғастыра беру ке-
ректігі айтылды. Сонымен бірге
Ғұсман Жүмбергенұлы, Сәрсенбай
Аманғосов, Жаңбырбай Байдуллин-
дер аудан әкімінің атқарған жұмы-
сына оң бағасын берді. Серік Нұғы-
манов Екпетал елді мекеніне қарай-
тын Жаңабаз қыстағына ауыл
мәртебесі атағын беруді жазбаша
түрде жеткізсе, жиырма екі үйліктің
тұрғыны Жанат Сағатов қабаттаса
қойылған электр бағаналары қауіп
төндіріп тұрғандығын және электр
қуаты әлсіз екендігін жеткізді. Оған
қоса кәріз жүйесін реттеу жөнінде
көмек сұрады. Жиын үстінде қозға-
лған барлық сауалдарға жауап бер-
ген аудан әкімі айтылған мәселелер
алдағы уақытта кезең-кезеңімен
шешіле беретіндігін баян етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ!»

ӨТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ АУДАН БАСШЫСЫ ДАСТАН САҒЫРОВ КӨПТО-
ҒАЙ, ҚАРАТАЛ АУЫЛДАРЫМЕН ҚАТАР ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ДА ТҰРҒЫН-
ДАРМЕН КЕЗДЕСІП, АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕБІН
БЕРДІ. АУДАН ӘКІМІНІҢ КЕЗЕКТІ ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫ-
СТЫҚ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ КЕҢЕС ҚАНАТБА-
ЕВ ҚАТЫСТЫ.

ЖЕРЛЕСТЕРДІҢ ТАРТУЫ
Өткен аптада Шернияз көшесі 112

үйден өрт шығып, көп балалы отба-
сы дүние мүліктері мен құжаттары-
ның бәрі жалынға кетіп, бастары
аман қалғанына шүкірлік етті. Аталғ-
ан көшенің тұрғыны көмекке мұқтаж
болған кезде осы көшенің депутаты
А.Мамбетова халық қалаулылары
мен «Замандас» аналар клубы, Ойыл
қазақ орта мектебі ұжымы мен Ойыл
аграрлық колледж ұжымдарынан,
кәсіпкерлерді көмекке шақырды.
Халық қалаулылары бірден келісіп өз
тараптарынан азық-түлік керекті
заттар жинап берді. Г.Булаева бас-
таған аналар ыдыс-аяқ, көрпе, жай-
маларын алып көмекке құлшына

кірісті. Мұндай хабарды естіген аудан
әкімі Дастан Жарылқасынұлы уақыт-
ша баспанамен қамтыды.

«Жақсының жақсылығын айт,
нұры тасысын» - демекші, Шернияз
көшесінің депутаты А.Мамбетова
аудандық мәслихат депутаттарына,
«Замандас» аналар клубына, Арай
Қазбекқызына, Танкиева Гауһарға,
Маханова Гүлжанатқа, «Ойыл нан»
ЖШС ұжымына, Мәдениет және де-
малыс орталығы ұжымына, «До-
сым» шаруа қожалығының басшысы
Өмірғалиев Әлібекке, Ойыл қазақ
орта мектебі мен ойыл аграрлық кол-
ледж ұжымына шексіз ризашылығын
білдіреді.

КӨП ТҮКІРСЕ КӨЛ…
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ІЗГІЛІКТІҢ АНЫҚ КӨРІНІСІ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ.

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ— АДАМНЫҢ АСЫЛ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ БІРІ. КІСІНІҢ
АЙНАЛАСЫНДАҒЫ АДАМДАРҒА ДЕГЕН ЫҚЫЛАСЫ МЕН КӨМЕГІН, АДАМ-
ГЕРШІЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАРЫН БІЛДІРЕДІ.

БИЫЛҒЫ «ЖАСТАР ЖЫЛЫНА»
БАЙЛАНЫСТЫ, АЛҒАШҚЫЛАР-
ДЫҢ БІРІ БОЛЫП КӨПТОҒАЙ
АУЫЛДЫҚ КЛУБЫНЫҢ МӘДЕНИ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫСЫ МУСИНА-
НЫҢ БАСТАМАСЫМЕН «ЖАЛЫН-
ДЫ ЖАСТАР» АТТЫ КОНЦЕРТ
ӨТТІ.
Бұл концертке осы ауылдың сту-

денттері мен ауыл жастары атсалы-
сты. Атап айтсақ М.Қорғанбаева,
А.Жақсыкелдина, А.Хамит, З.Отаро-
валар ән шырқаса, «Падишах» би
тобы мен Толқынның билері халық-
ты жігерлендірді. Ал Мұратбек Сұңқа-
рұлының жетекшілігімен шыққан
«Бренд»  КТК командасы көрермен-
дерді күлкіге қарық қылды. Сонымен
қатар келген көрермендермен көңілді
ойындар ойнатылып сыйлықтар
берілді. Концерт соңы жастарды ын-
таландыру мақсатында студенттер
алғыс хаттармен марапатталып, би
кешімен жалғасты.

«ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАР»


