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Алдымен өткен жылдың жемісіне
тоқталсақ, ауданның барлық саласы
сияқты медициналық қамту қызмет-
інде де орын алған оң өзгерістер көп.
Бас дәрігер өз баяндамасында бар-
лық деректерді өткен жылмен салы-
стыра отырып талдады. Рас, кейбір
кемшін түскен тұстары да бар. Бірақ,
бұрынғы басты мәселе – кадр тап-
шылғы жойылып келеді. Былтырдың
өзінде Ойылға алты жас дәрігер келді.
Бұл атқарушы биліктің жас маман-
дарды қолдауының куәсі деуге бола-
ды. Әсіресе, әлеуметтік мәселенің
бастысы – баспана жайының шеші-
луі. Яғни, мемлекеттіку бағдарлама-
лармен салынған, барлық коммунал-
дық жағдайы жасалған пәтерлердің
дәрігерлерге кезексіз берілуі, немесе
қалауына орай тұрғын үйлерді сатып
алуына жеңілдетілген несиелер бер-
ілуі «ауылға жастар бармайды» - де-
ген қағиданы бұзды десе де болған-
дай. Өйткені, Елбасы өткен жылғы
Жолдауында да «Медициналық қыз-
мет сапасы халықтың әлеуметтік
көңіл-күйінің аса маңызды компо-
ненті болып саналады» - деп баса
айтқан еді.  

- Ең алдымен, әсіресе ауылдық
жерлерде алғашқы медициналық-са-
нитарлық көмектің қолжетімді болу-
ын қамтамасыз ету қажет.
Алғашқы медициналық-санитар-

лық көмек көрсететін қызметкер-
лерді ынталандыру үшін 2019 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап аурулар-
ды емдеу ісін басқарудың жаңа
тәсілдерін енгізген учаскелік меди-
цина қызметкерлерінің жалақысын
кезең-кезеңмен 20 пайызға көбей-
туді тапсырамын. Осы мақсатта-

рға келесі жылы 5 миллиард теңге
бөлінеді. 2019 жылдың 1 қаңтары-
нан бастап барлық емханалар мен
ауруханалар медициналық құжат-
тарды қағазсыз, цифрлық нұсқада
жүргізуге көшуге тиіс. Бұл 2020
жылға қарай бүкіл тұрғындардың
электронды денсаулық паспортта-
рын жасауға, кезектерді, бюрокра-
тияны жоюға, қызмет көрсету са-
пасын арттыруға мүмкіндік береді.
Осыған дейін жасалған кардиологи-
ялық және нейрохирургиялық клас-
терлердің тәжірибесін пайдаланып,
2019 жылы Астанада Ұлттық ғылы-
ми онкологиялық орталықтың құры-
лысын бастау керек. Осылайша біз
көптеген адам өмірін сақтап қала-
мыз, - деген Жолдаудағы Елбасы
сөзінің жемісі қазірдің өзінде көрініс
бере бастады. Тек біздің аудан үшін
әзірге интернет жылдамдығының
әлсіздігі қолбайлау болып отыр. Бірақ,
бұл мәселе таяу уақытта шешімін
табады. Өйткені, ауданға оптикалық-
талшықты байланыс желісін тарту
жұмысы биыл қолға алынбақ.
Ал, бас дәрігердің келтірген стати-

стикалық деректеріне сүйенсек,
ауданда демографиялық өсім бар. Ең
бастысы өткен жылы ана өлімі мен
сәбидің шетінеуіне жол берілген жоқ.
Рас, кейбір созылмалы сырқаттар-
дың кейінгі сатыларда анықталуы бұл
дәрігерлердің кінәсі емес. Адамдар-
дың өз денсаулығына салғырт қара-
уынан болып отыр. Дегенмен, скри-
нингтік тексеру арқылы алғашқы са-
тыларда анықталған сырқаттардың

Астана қаласында Мемлекет бас-
шысының қатысуымен өткен Жас-
тар жылының ресми ашылуында
Тәуелсіздік ұрпақтары өздерінің жет-
істіктерімен және ұсыныстарымен
бөлісті. Оның ішінде 23 жасында 21
мейрамхана ашқан кәсіпкер Расул
Абдуллаев болашақта маркетингті
дамытуды ұсынды. Ешкі сүті
өндірісімен айналысып отырған Та-
мила Розметова «Ауыл – ел бесігі»
бағдарламасының шалғайдағы жас-
тарға жасалған жарқын жоба екенін
атап өтті.
Мен 2017 жылы Ойыл аграрлық

колледжін аяқтап, Темір ауданы, Ал-
тықарасу ауылдық округіне «Дип-
ломмен - ауылға» бағдарламасы
бойынша жұмысқа орналастым. «Ту-
ған жерді түлетсем!» - деген мақсат-
пен еңбек етіп, мемлекеттік қолдау-
дың аясында жүзеге асырылып
отырған бағдарлама арқылы көтер-
меақыға қол жеткіздім. Алдағы
уақытта баспана алуға да құжаттар
тапсырдым.
Бүгінде ауылдық жерлерде мал

шаруашылығымен айналысатын ша-
руалар жеткілікті. Ал, мал дәрігері
мамандығы тапшы. Бүгінде елімізде
ауыл шаруашылығына қажетті вете-
ринар, басқа да техникалық сұраны-
сқа ие мамандықтарға гранттар
саны көп бөлінуде. Сондықтан жас-
тар мемлекет тарапынан бөлініп жа-

тқан тиімді мүмкіндіктерді ұтымды
пайдалану керек деп ойлаймын.
Биылғы жылдың «Жастар жылы»

болып жариялануы біз үшін үлкен
мәртебе. Осыған сәйкес,жастардың
түрлі жобаларды жүзеге асыруына,
жоғары оқу орнын бітіріп, жұмысқа
орналасуына, кәсіпкерлікпен айналы-
суына, сондай-ақ салауатты өмір
салтын ұстануына бағытталған
жұмыстар жүргізіледі деген ойдамын.
Бүгінде біздің алдымызға қойылып

отырған ортақ міндет – дамыған 30
елдің қатарына ену болса, осы жол-
да жастардың қосар үлесі зор.

Ислам АЙСАҰЛЫ.

Жастар жылы

МЕНІҢ ДЕ БЕСІГІМ – АУЫЛ

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «2019 - Жас-
тар жылы» деп  жариялауы жастарға
үлкен мүмкіндік. Елбасы Н.Ә.Назарбаев-
тың қатысуымен біздің жыл, яғни “Жа-
стар жылын” ресми түрде ашты. Осын-
дай тарихи оқиғамен Қазақстанның бар-
лық жастарын құттықтаймын! Біз үшін
үлкен құрмет және жауапкершілік!
Бірлескен күш- жігеріміз арқылы осы
жыл біз үшін маңызды болып табыла-
тындығын және мемлекет басшысының
бізге берген сенімін бағалайтындығы-
мызды көрсетейік. Менің ойымша, Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың  “2019 жыл
Жастар жылы” деп жариялауының өзі
біз үшін үлкен мүмкіндік. Елбасымыз әрдайым жастарды қолдап,еліміздің бо-
лашағы жастардың қолында деп айтып жүреді. Жастардың өз күш жігерлерін
көрсететін кез келген сияқты. Болашақ қазірден басталады, тарих бүгіннен
жазылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Тәуелсіздік жылында талай жеңіске
жеттік. Елімізді дүниежүзінің картасына енгіздік. Әлем таңданған Астанамыз-
ды тұрғыздық. Бірақ, ең негізгі жетістігіміз-сендерді, жаңа буынды тәрбиелеп
шығардық», -деп сенім артып отыр! Ендеше үлкен мүмкіндіктер, биік арман-
дар әлі алдымызда. Мемлекеттің тұрақты дамуының негізі-бәсекеге қабілетті
жастар буыны, ал бұл тікелей жас қазақстандықтардың білім мен білік сапа-
сына, олардың ұмтылысы мен ынтасына байланысты. Біз жастар білім мен
инновацияға құштар болсақ тек қана биктен көрінеміз. Елбасымыздың қолда-
уымен 2019 жылы мемлекет жастары жаңа әлемге жол салатынына сенімдімін.
Мен де теңізге түскен тамшыдай өз үлесімді қосу мақсатында қажырлы еңбек
етуге сөз беремін. Барлық жастарға табысты жыл болғай...

Әбділда САҒЫНОВ,
Ж.Жүсібалиев атындағы

Ойыл қазақ орта мектебінің ағылшын тілі
пәнінің мұғалімі, «Достық» қоғамдық бірлестігінің төрағасы.

БІЗ ҮШІН ҮЛКЕН МҮМКІНДІК!

АЛҒЫС ПЕН АБЫРОЙ

КЕШЕ АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН
САҒЫРОВ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ
АУРУХАНАНЫҢ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ-
МЕН КЕЗДЕСТІ. КЕЗДЕСУ БАРЫ-
СЫНДА АУДАНДЫҚ ЕМДЕУ
МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ 2018 ЖЫЛДА
ЖАСАЛҒАН ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ
ҚОРЫТЫНДЫСЫ ЖӘНЕ 2019
ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚЫЗМЕТТЕРІ
ТУРАЛЫ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ
АУРУХАНАНЫҢ БАС ДӘРІГЕРДІҢ
СӘНДІБЕК НҰРБАЕВ БАЯНДАМА
ЖАСАСА, АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАР-
МАСЫ ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ
БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ ГҮЛБАР-
ШЫН ЕСЕНБАЕВА ДӘРІГЕРЛЕР
ТАРАПЫНАН ҚОЙЫЛҒАН СҰРАҚ-
ТАРҒА ЖАУАП БЕРДІ.

нәтижелі ем алуына мүмкіндік туғыз-
ды. Тек, тұрғындарды флюрография-
лық тексеруде кедергілер көп.
Біріншіден арнаулы көлікті көрші
ауданнан шақыру, екіншіден тұрғын-
дардың сан түрлі шаруаны сылтау-
ратып ауылына барып тұрған флю-
рографиялық тексеруге бармауы бұл
қызметтің көрсеткішін кері тартып
қана қоймай, әлеуметтік сырқаттың
асқынуына соқтырып отырған жайы
бар.
Алайда, облыс әкімінің бастамасы-

мен жүзеге асып жатқан «Туған жер-
ге – тағзым» акциясына үн қосқан
жерлестеріміздің үлесі көп. Оны
мына бір деректерден-ақ көруге бо-
лады. Облыстық штаттан тыс бас
балалар неврологі, нейрореабилито-
лог Әдемі Демеуова Ақтөбе облы-
сының әкімі Б.Сапарбаевтың «Ба-
қытты бала» жобасы аясында, өз

БИІККЕ ЖЕТЕЛЕГЕН ЖЫЛ

Жылына екі дүркін Қазақстан аза-
маттарын әскери борышын өтеуге
жинайтын маусымдық есепке көз
жүгіртсек, әр маусымда орта есеп-
пен елімізде 40 мыңға жуық бозбала
шақырылса, осылардың үштен бірі
ғана әскерге аттанады. Мысалы,
өткен жылдың алғашқы шақырылы-
мы кезінде әскер қатарына алынған
17 мыңға жуық сарбаздың 6000-нан
астамы Қазақстан Қарулы Күштері-
не, 7000 мыңға жуығы Ұлттық Ұла-
нға, 4000-ы ел шекарасын қорғауға,
300-і Мемлекеттік Күзет қызметіне
алынғаны жайлы ақпармен қанық-
тық.
Ойыл ауданы Қорғаныс істері

жөніндегі бөлімі мен жергілікті
әкімшілікпен бірлесе отырып 2019
жылдың қаңтар-наурыз айлары ара-
лығында Қазақстан Республикасы-
ның 2012 жылғы 16 ақпандағы «Әске-
ри қызмет пен әскери қызметші-
лердің мәртебесі туралы» заңға
сәйкес, азаматтарды тіркеу учаске-
леріне алдын-ала шақырып, тізімдеу
науқаны басталды. Қорғаныс Ми-
нистрлігінің 2017 жылғы 24 қаңтар-
дағы №28 «Әскери міндеттілер мен
әскерге шақырушыларды әскери
есепке алу қағидаларын бекіту тура-
лы» қаулысына сәйкес шақырыла-
тындар-жасы 17-ге толған азамат-
тар. Мұндағы мақсат - алдағы күндері
әскери борышын өтеуі тиіс бозбала-
ларды есепке алып, олардың саны
мен әскери қызметке жарамдылық
деңгейін анықтау. Сонымен қатар
шара кезінде шақырушылардың ма-

мандығы, алған білімі және денсау-
лық жарамдылығы жайлы толық
ақпар жинау мәселесі де бар. Нәти-
жесінде алдағы уақытта әскер қата-
рына алынатын азаматтардың жос-
парлы тізімі анықталып, олардың
денсаулық жағдайы сараптаудан
өткен соң, жарамды деп табылған
азаматтар маусымдық әскери шақы-
ру науқанына дайын тұрады. Яғни,
олар Отан қорғау жолындағы абы-
ройлы парызын орындауға аттана-
ды.

2018 жылы Ойыл ауданы бойынша
174 әскерге шақырылушы жігіттер
әскери комисариатқа шақырылып,
126-сы дәрігерлік тексеруден өтті.
Келмей жүрген әскерге шақырушы-
лар мекен жайы бойынша аралап
түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Де-
генмен әскери борышын өтеуден
жалтаратын, дәрігерлік тексеруге
келмейтін жастардың барлығы да
рас. Ойыл ауданы Қорғаныс істері
жөніндегі бөлімі аудандық Ішкі Істер
бөлімімен бірлесе отырып іздестіру
нәтижесінде 25 әскерге шақырылу-
шы әкелінді. Осы себепті ата-аналар
мен аға буыннан, білім қызметкер-
лерінен ер азаматтың міндетін жас-
тарға түсіндіруді өтінеміз. Осы рет-
те Ойыл ауданнан әскер қатарында
міндетін атқарып жүрген азаматтар-
дың үлгілі сарбаз болып жүргенін де
айта кету жөн.

Мирамбек ДУРИСИН,
Ойыл ауданы қорғаныс істері

жөніндегі бөлім сержанты.

Біздің ауданымыздағы білім са-
ласы бойынша көрсеткіш деңгейі
жоғары. Атап айтар болсақ, ауда-
нымыз облыста білім сапасы бой-
ынша 55% көрсеткіш көрсетсе, об-
лыс бойынша дарынды оқушыла-
рымыздың жетістіктері алдыңғы
үштіктен орын алады. Тарқатып
айтсақ ,  республикалық  ғылыми
жобалар бойынша 58 оқушы қаты-
сып, 18 оқушы бірінші орынмен, 20
оқушы екінші орынмен, 8 оқушы
үшінші орынмен марапатталған.
Жалпы интеллектуалды ойын-сай-
ыстарда  аудан  бойынша  1295

оқушының 475-і жүлделі орыннан
көрінді.

«Жастар жылы» аясында аудан-
дық білім бөлімінің ұйықты болуы-
мен өткен «Менің елімнің болашағы
– менің  қолымда» атты  шараға
ауданның барлық мектептерінен
өнерпаз оқушылар мен жас спорт-
шылар және жас ғалымдар қатыс-
ты. Онда алғаш болып сөз алған
аудан әкімі Дастан Жарылқасынұ-
лы еліміздің болашағы бүгінгі жас-
тардың қолында екендігін жеткізе
отырып, барша оқушыларды бірінші
кезекте білім алу керектігін баса

айтты. Одан кейін тәртіпті түзеу
арқылы еліміздің абыройлы азама-
ты болуға үндеп, жаппай оқуға ша-
қырды. Сонымен бірге облыстық,
республикалық байқауларда топ
жарып , жоғары  нәтиже  көрсетіп
жүрген дарынды жастарды арнайы

алғыс хаттарымен марапаттады.
Жалпы біздің ауданда озат оқушы-
лар мен өнерлі оқушылардың қата-
ры көбейіп келеді. Уақыт көшімен
ілгері  ілескен  бүгінг і  буынның
білімге деген бетбұрысы түзу, бо-
лашаққа қадамы нық. Олай дейтін
себебіміз, үш тілдік жүйесінде жақ-
сы меңгеру үстінде. Оған бүгінгі
шараның өзі нақты дәлел. Сондай-
ақ, мәдениет, спорт салаларынан
да жетістік мол. Ақтөбе, Алматы,
Астана, Тараз, Шымкент, Атырау
қалаларында  өткен  «Лаула»,
«Жұлдызай», «Зимняя  сказка  в

Алматы» сайыстарында жүлделі
орындардан көрініп жүр. Бүгінде
жастар қозғалысының көрнекті ой-
ындарының бірі «Жайдарман» ой-
ындары. Тапқырлық пен сөз ше-
берлігін, өнер мен ізденісті қажет
ететін өнерін түрінен біздің де жа-
старымыз кенде еместігін шара ба-
рысында көрсете білді. Әзілмен ас-
тарлап сөйлеген оқушыларымыз
еріксіз шапалақ пен бірге жиылған-
дарды ду күлкіге қарық қылды. Ал,
спорт  мектебінің  жас  каратэшы
оқушылары аталған спорт түрінің
іс-қимылдары арқылы баршамыз-
ды тәнті етті.  Сонымен бірге кез-
десуге жиналған дарынды оқушы-
ларымыз  аудан  әкіміне  ғылыми
жобаларын таныстырып, өз ұсы-
ныстарын  жеткізді .  Жас  ғалым
М.Нұрқасова мен Ә.Есенов үйеңкі
шырынының  биологиялық  және
экономикалық маңызы жөнінде жо-
баларымен бөлісіп, үйеңкі орманын
көбейту арқылы еліміздегі табиғи
таза  өнімді  өндіру  жұмыстарын
жандандыруға  ұсыныстарын
білдірсе , Ойыл  қазақ  орта мек-
тебінің оқушысы Олжас Жәрдемов
«Түйе шаруашылығын дамытудағы
жаңашылдық» бойынша  өзінің
ғылыми жобасымен таныстырды.

Шара соңында бірқатар оқушалы-
рымыз аудан әкімінің балалық ша-
ғынан сыр тартып, өздерінің туған
жерлерін көркейту жолындағы игі
тілектерімен бірге ұтымды ұсыныс-
пікірлерімен бөлісті.

P.S.
Менде бүгінгі күннің жалынды

жасы ретінде бір шараның өзінен
қазіргі қоғамда бастамашылдық,
шығармашылық және еңбекқорлық
рухын  көтеру  керек  деген  ой
түйдім.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

жерлестеріне «Туған жерге тағзым»
атты акциясын өткізді. Бір күн ішінде
барлығы 45 бала қарап, 2 баланы
мүгедектікке шығаруға, 12 баланы
стационарға жатқызуға, 23 балаға
амбулаторлы ем тағайындаса, облы-
стық денсаулық сақтау басқармасы-
ның бас хирургі Ерлан Сұлтангереев
пен профессор Базылбек Жакиев,
балалар хирургі Бақыт Медетбаев-
тар аудандағы әлеуметтік жағынан
әлсіз топтың балаларына тегін сау-
ықтыру оталарын жасап, жерлес-
терінің алғысына бөленді.

 Кездесу барысында аудан басшы-
сы дәрігерлердің кейбір сұрақтарына
жауап беріп, ақ халатты жандардың
абыройлы қызметі үшін алғыс
білдірді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

«ЖАСТАР ЖЫЛЫ» БАЯНДЫ БОЛАШАҚТЫҢ БАСПАЛДАҒЫ

ОСЫДАН ТУРА БІР АПТА БҰРЫН МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ӘР АЙМАҚ-
ТАН БЕЛСЕНДІ ЖАСТАРДЫ ЕЛОРДАНЫҢ ТӨРІНЕ ЖИНАП, АТАУЛЫ ЖЫЛ-
ДЫҢ АШЫЛУЫМЕН ҚҰТТЫҚТАП, БҰЛ ЖЫЛДЫҢ КЕЛЕШЕК ҰРПАҚ ҮШІН
МАҢЫЗЫ ЗОР ЕКЕНІН АТАП ӨТКЕН ЕДІ. ОСЫ ОРАЙДА АСТАНАДАН БАС-
ТАУ АЛҒАН ШАРАНЫҢ ЖАЛҒАСЫ КЕШЕ АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН САҒЫ-
РОВТЫҢ «ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫ» АТЫНДАҒЫ МӘДЕНИЕТ
ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА АУДАНДАҒЫ ДАРЫНДЫ ОҚУШЫЛАР-
МЕН ЖӘНЕ ЖАЛЫНДЫ ЖАСТАРМЕН КЕЗДЕСУІМЕН ҰШТАСТЫ.



   030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4052
06 2   Әлеуметтiк көмек          229078

  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі          229078

06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы          117412
06 2 451 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

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

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

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек            41676
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 7082
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

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

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

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

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

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

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

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 3806

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық          176496
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы           37239
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

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

құрылыс бөлімі           35647
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе)

салу, реконструкциялау            35647
07 2   Коммуналдық шаруашылық          137830
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

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

әкімінің аппараты 1427
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1427
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк          212032
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет            97960

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі            97960

  455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау            97960
08 2   Спорт            14680
08 2 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі          8680
08 2 465 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6053
08 2 465 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу        1064
08 2 465 007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)

құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1563

466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі 6000

008 Спорт обьектілерін дамыту 6000
08 3   Ақпараттық кеңiстiк             69957

08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі             61400

08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi             61081
08 3 455 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 319

08 3 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 8557
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8557
08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру

жөнiндегi өзге де қызметтер             29435
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі             11215
  455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер             11215
08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі            18220
08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер            10134

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8086
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары          123869
10 1   Ауыл шаруашылығы             96680
  462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі            14532

   001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер            14532

10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі            82148
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 6980
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 2833
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1213
   008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу            10000
10 1 474 010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі

іс-шараларды өткізу 811
   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу             60311
10 6   Жер қатынастары            15049
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі            15049
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9835
10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 5214

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер            12140

  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            12140

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру            12140
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16876
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16876

11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі            16876

11 2 466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің
сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла және
тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            10876

11 2 466 013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 6000

12    Көлiк және коммуникация          240934
12 1   Автомобиль көлiгi          240934
12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі          240934
12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 9870

051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру          231064
13    Басқалар            52530
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 7424
13 3 469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік  бөлімі 7424

   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 7104

3 46 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар             45106

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 7620
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7620
453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджетті

жоспарлау бөлімі            30048
003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономикалық

негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың, оның
ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын әзірлеу
немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-
жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық жобаларды
консультациялық сүйемелдеу            30048

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі 6087

   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру               6087

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 1351
  452 041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 1351

15    Трансферттер           229476
15 1   Трансферттер           229476
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі           229476
   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын

өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер           137500
   038 Субвенциялар            89168
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 2808
    III. Таза бюджеттік кредит беру            50157

2 31 қаңтар 2019 жыл

  030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4052
 2 Социальная помощь          229078
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)          229078
  002 Программа занятости           117412
  004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам

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

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

решениям местных представительных органов            41676
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 7082
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

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

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения            31174
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения          20825
  451 Отдел занятости и социальных программ района

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

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения            15831

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

  054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 3806

07  Жилищно-коммунальное хозяйство          176496
 1 Жилищное хозяйство            37239
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог района (города областного значения) 1592
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1592

  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения)            35647

  003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья
коммунального жилищного фонда            35647

 2 Коммунальное хозяйство          137830
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

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

населенных пунктах          128655
 3 Благоустройство населенных пунктов 1427
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,

сельского округа 1427
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1427
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство          212032
 1 Деятельность в области культуры            97960
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)           97960
  003 Поддержка культурно-досуговой работы            97960
 2 Спорт            14680
  465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 8680
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере физической культуры и спорта 6053
  006 Проведение спортивных соревнований на районном

(города областного значения) уровне 1064
  007 Подготовка и участие членов сборных команд района

(города областного значения) по различным видам спорта
на областных спортивных соревнованиях 1563

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 6000

008 Развитие объектов спорта 6000
 3 Информационное пространство             69957

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)           61400
  006 Функционирование районных (городских) библиотек            61081
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 8557
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 8557
 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и

информационного пространства             29435
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)           11215
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры            11215
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения)            18220
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан            10134

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8086
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения          123869

 1 Сельское хозяйство            96680
  462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)           14532
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере сельского хозяйства            14532
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)            82148
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере ветеринарии 6980
  006 Организация санитарного убоя больных животных 2833

  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1213
  008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых

больных животных, продуктов и сырья животного происхождения            10000
  010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 811
  011 Проведение противоэпизоотических мероприятий             60311

 6 Земельные отношения             15049
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения)             15049
  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования

земельных отношений на территории района (города областного значения) 9835
  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов

областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 5214
 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,

охраны окружающей среды и земельных отношений            12140
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            12140
  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов            12140
11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность            16876
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность            16876
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения)            16876
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов
и населенных пунктов области и обеспечению рационального и
эффективного градостроительного освоения территории района
(города областного значения)            10876

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков
и иных сельских населенных пунктов 6000

12  Транспорт и коммуникации          240934
 1 Автомобильный транспорт          240934
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения)           240934
  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 9870

051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры          231064
13  Прочие            52530
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 7424
  469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 7424
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства 7104
  003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие            45106

452 Отдел финансов района (города областного значения) 7620
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7620
453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            30048
003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых

экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение проектов государственно-частного
партнерства и концессионных проектов            30048

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 6087
  040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6087
 464 Отдел образования района (города областного значения) 1351

  041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов
в рамках Программы развития регионов до 2020 года 1351

   15  Трансферты          229476
 1 Трансферты          229476

  452 Отдел финансов района (города областного значения)          229476
  024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи

с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня
государственного управления в вышестоящий         137500

  038 Субвенции           89168
  051 Трансферты органам местного самоуправления 2808

  III. Чистое бюджетное кредитование            50157

(Жалғасы келесі санда)

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД



Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8-(71332)-2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1725 дана. Тапсырыс №52
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«А-Полиграфия» баспаханасында басылды.
Т.Рысқұлов көшесі, 190.

Басылу сапасы жөнінде 56-21-54
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

331 қаңтар 2019 жыл

ӨТІНІШ
Қоғамдық кеңесті құру жөніндегі жұмыс тобының мүшелігіне қосу үшін өз

кандидатурамды ұсынамын.
Мен осы өтініш арқылы «Қоғамдық кеңестер туралы» 2015 жылғы 2 қара-

шадағы Қазақстан Республикасы Заңының ережелерімен танысқанымды ра-
стаймын және оның талаптарын сақтауға міндеттенемін.
Мынадай құжаттарды қоса беремін:
1)______________________________________________________________
2)_______________________________________________________________
3)_______________________________________________________________
4)_______________________________________________________________
5)_______________________________________________________________
6)_______________________________________________________________
7)_______________________________________________________________
20___ ж. «____» ___________ Өтініш берушінің қолы _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Выдвигаю свою кандидатуру для включения в состав Рабочей группы по

формированию Общественного совета ________________________________.
Настоящим заявлением подтверждаю, что я ознакомлен с положениями

Закона Республики Казахстан от 2 ноября 2015 года «Об общественных
советах» и обязуюсь соблюдать его требования.
Прилагаю следующие документы:
1)_________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________
6)_________________________________________________________________
7)_________________________________________________________________
«____»____________20___ г. Подпись заявителя _______________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы «3» қыркүйектегі № 548 қаулысымен өзгерістер енгізілді
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы «18 » қыркүйек_______ № 983_қаулысымен бекітілген

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК БАҒДЩАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
2018 ЖЫЛЫ АТҚАРҒАН ЖҰМЫСЫ ЖӘНЕ МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР ТІЗІЛІМІ

№
р/р

Мемлекеттік
көрсетілетін
қызметтің

коды

Мемлекеттік көрсетілетін
қызметтің атауы

Көрсетілетін
қызметті алушы

(жеке және
(немесе) заңды
тұлға) туралы
мәліметтер

Көрсетілетін
қызметті бе-
рушінің атауы

Өтініштер қабылдауды
және мемлекеттік қызмет

көрсету нәтижелерін
беруді жүзеге асыратын
ұйымдардың атауы және
«электрондық үкіметтің»
веб-порталына көрсету

Мемлекеттік
қызметті
көрсету
нысаны

(электронды/
қағаз түрінде)

2018 жылы
көрсетілген

қызметтер саны

1 00404002 Мүгедек балаларды үйде оқытуға
жұмсалған шығындарды өтеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
«электрондық үкіметтің»
веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

9 баланың отба-
сына 568,2 мың
теңге

2 00701002 Адамдарға жұмыспен қамтуға
жәрдемдесудің белсенді шаралары-
на қатысуға жолдамалар беру

Жеке тұлғалар Халықты жұмыспен
қамту орталығы

Халықты жұмыспен қамту
орталығы, «электрондық
үкіметтің» веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

1612 жолдама
берілді

3 00703003 Мынадай әлеуметтік тәуекелдер
жағдайларына әлеуметтік төлем-
дер тағайындау: еңбекке қабі-
леттілігін жоғалту, асыраушысынан
айырылу, жұмысынан айырылу,
жүкті болу мен босануға байланыс-
ты табысынан айырылу, жаңа ту-
ған баланы асырап алуға байланы-
сты табысынан айырылу, бала бір
жасқа толғанға дейін оның күтіміне
байланысты табысынан айырылу

Жеке тұлғалар Мемлекеттік
әлеуметтік сақтан-
дыру қоры» және
оның филиалдары

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО, «электрондық
үкіметтің» веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

-

4 00704002 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек тағайындау

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

ауылдық округ әкімі, «Ха-
лықты жұмыспен қамту ор-
талығы» МҚМ

қағаз түрінде 1469 адамы бар
269 отбасына
58,754 млн теңге
тағайындалды

5 00704004 Жергілікті өкілді органдардың шеші-
мдері бойынша мұқтаж азаматтар-
дың жекелеген санаттарына әлеу-
меттік көмек тағайындау

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

ЖАО, ауылдық округтің
әкімі, «электрондық

үкіметтің» веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

852 адамға
28618,4 мыңтең-
ге көлемінде
көмек көрсетілді

6 00704005 Ауылдық елді мекендерде тұратын
және жұмыс істейтін әлеуметтік
сала мамандарына отын сатып алу
бойынша әлеуметтік көмек тағай-
ындау

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
аудандардың және облыс-
тық маңызы бар қалалар-
дың ЖАО, ауылдық округ
әкімі

қағаз түрінде Мамандарға 1267
өтініш бойынша
12188,5 мың
теңге көмек

тағайындалды

7 00704006 Семей ядролық сынақ полигонында
ядролық сынақтардың салдарынан
зардап шеккен азаматтарды тіркеу,
біржолғы мемлекеттік ақшалай өте-
мақы төлеу, куәлік беру

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
Астана, Алматы және
Шымкент қалаларының,
аудандардың және облыс-
тық маңызы бар қалалар-
дың ЖАО

қағаз түрінде -

8 00704009 Ақталған адамға куәлік беру Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация Қағаз түрінде -

9 00705002 Мүгедектерге протездік-ортопедия-
лық көмек ұсыну үшін оларға құжат-
тарды ресімдеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 31 адамға
жолдама берілді

10 00705003 Мүгедектерді сурдо-тифлотехника-
лық және міндетті гигиеналық құрал-
дармен қамтамасыз ету

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 101  адам
құралдармен
қамтылды

11 00705004 Жүріп-тұруы қиын бірінші топтағы
мүгедектерге жеке көмекшінің және
есту кемістігі бар мүгедектерге
ымдау тілі маманының қызметтерін
ұсыну үшін мүгедектерге құжаттар-
ды ресімдеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 2 өтініш бойынша
қызмет көрсетілді

12 00705005 Мүгедектерге кресло-арбалар беру Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 7 адамға
берілді

13 00705006 Мүгедектерді санаторий-курорттық
емдеумен қамтамасыз ету

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 20 адамға
жолдама берілді

14 00705007 Үйде күтім көрсету жағдайында
арнаулы әлеуметтік қызмет көрсе-
туге құжаттар ресімдеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде 29 адамға арнау-
лы әлеуметт iк
қызмет көрсеті-
луде

15 00705008 Медициналық-әлеуметтік мекеме-
лерде (ұйымдарда) арнаулы әлеу-
меттік қызмет көрсетуге құжаттар
ресімдеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
ЖАО

Қағаз түрінде -

16 00706002 Өтініш берушінің (отбасының) ата-
улы әлеуметтік көмек алушыларға
тиесілігін растайтын анықтама беру

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
«Халықты жұмыспен қамту
орталығы» МҚМ, ЖАО,
ауылдық округтің әкімі,
«электрондық үкімет» веб-
порталы

Электронды/
қағаз түрінде

Анықтама 8
адамға берілді

17 00706005 Жұмыс іздеп жүрген адамдарды
тіркеу

Жеке тұлғалар Халықты жұмыспен
қамту орталығы

Мемлекеттік корпорация,
халықты жұмыспен қамту
орталығы, «электрондық
үкіметтің» веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

1461 адам
тіркелді

18 00706006 Жұмыссыздар ретінде жұмыс іздеп
жүрген адамдарды тіркеу

Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Халықты жұмыспен қамту
орталығы

қағаз түрінде 1078 адам
тіркелді

19 00706007 Жұмыссыз ретінде тіркелгендігі ту-
ралы анықтама беру

Жеке тұлғалар Халықты жұмыспен
қамту орталығы

Халықты жұмыспен қамту
орХалықты жұмыспен
қамту орталығыталығы

қағаз түрінде -

20 02701001 Тұрғын үй көмегін тағайындау Жеке тұлғалар Жергілікті атқарушы
орган

Мемлекеттік корпорация,
«электрондық үкіметтің»

веб-порталы

Электронды/
қағаз түрінде

-

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ЖӨНІНДЕГІ ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ БОЙЫНША

КОНКУРСТЫ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА
Ойыл аудандық мәслихаты Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптас-

тыру бойынша Жұмыс тобының мүшелігіне конкурстық іріктеуден өтуге ниет
білдіруші, коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері, азаматтардың арасын-
да конкурс өткізілетіндігі туралы хабарлайды.(31.01.2019-13.02.2019, 10 жұмыс
күні)
Конкурсқа қатысу үшін коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және аза-

маттар, Жұмыс тобының мүшелігіне конкурстық іріктеуді өткізу үшін канди-
датуралар бойынша ұсыныстарды, 2019 жылғы 31 қаңтардан бастап 13 ақпа-
нға дейін, аудандық мәслихатқа жолдайды.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар, коммерциялық емес ұйым-

дардың өкілдері белгіленген мерзімде мынадай құжаттарды ұсынады:
1) нысан бойынша өтініш (азаматтар және өзін-өзі ұсынушылар үшін);
2) жұмыс тобының мүшесіне кандидатура (болған жағдайда) ұсыну туралы

коммерциялық емес ұйымның жазбаша ұсынысы;
3) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігінің көшірмесі.
Коммерциялық емес ұйымдардан және азаматтардан ұсыныстар жазба-

ша түрде мына мекен-жай бойынша қабылданады: «Ойыл аудандық мәсли-
хатының аппараты» ММ, 030900, Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы,
Құрманғазин көшесі, 43, І- қабат, сағат 09.00-ден 18.00 дейін, үзіліс 12.30-дан
14.00 дейін, анықтама үшін телефондар: 2-13-70, 2-11-78. электрондық пошта
– maslihat.uil@mail.ru

Нысан
Кімге __________________________

(республикалық деңгейдегі
мемлекеттік органның және

(немесе) жергілікті деңгейлердегі
өкілетті органның атауы)

___________________________
тұратын (елді мекен, көше,

үй, пәтер)кімнен
__________________________
__________________________

(өтініш берушінің А.Ә.Т., жеке куәлік
№ ____, берілді (қашан, кім))

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ИЗБРАНИЮ ЧЛЕНОВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

УИЛСКОГО РАЙОНА

Уилский районный маслихат сообщает о проведении конкурса среди пред-
ставителей некоммерческих организаций и граждан, желающих пройти кон-
курсный отбор в члены Рабочей группы по формированию Общественного
совета Уилского района. (31.01.2019-13.02.2019, 10 рабочих дней)
Для участия в конкурсе представители некоммерческих организаций и

граждане направляют в районный маслихат, с 31 января по 13 февраля
2019 года, предложения по кандидатурам для проведения конкурсного отбо-
ра в члены Рабочей группы.
Граждане, представители некоммерческих организаций, желающие при-

нять участие в конкурсе, подают в установленные сроки следующие доку-
менты:
1) заявление по форме (для граждан и выдвигающим свою кандидатуру);
2) письменное предложение некоммерческой организации о выдвижении

кандидатуры (при наличии) в члены рабочей группы;
3) копию удостоверения личности гражданина Республики Казахстан.
Предложения принимаются от некоммерческих организаций и граждан в

письменном виде по адресу: ГУ «Аппарат Уилского районного маслихата»,
030900, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица Курмангази-
на, дом 43, І-этаж, с 09.00 до 18.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов,
телефоны для справок: 2-13-70, 2-11-78, электронная почта –
maslihat.uil@mail.ru

Форма
Кому _______________________

(наименование государственного
органа на Республиканском уровне

или наименование местного
представительного органа)

от ______________________________
_________________________________

(Ф.И.О. заявителя, удостоверение
личности № ____, выдано (когда, кем))

проживающего (ей): ___________
(населенный пункт, улица, дом, квартира)

2019 жылдың 8 қаңтарынан бас-
тап БЖЗҚ-да міндетті зейнетақы
жарналарын (МЗЖ) есепке алу бой-
ынша жеке зейнетақы шотын
(ЖЗШ) ашу үшін жеке тұлғаға ЖЗШ
ашу жөніндегі өтінішті рәсімдеу үшін
БЖЗҚ-ға, оның ішінде Қордың веб-
сайты арқылы жүгінудің қажеті жоқ.
Енді жеке тұлғаның БЖЗҚ-да МЗЖ
есепке алу бойынша ашылған зей-
нетақы шоты жоқ болса, алғашқы
жарна келіп түскен кезде зейнетақы
шоты Қордың ақпараттық жүйесін-
де автоматты түрде ашылады. Бұл
туралы Қазақстан Республикасы-
ның зейнетақы заңнамасына (ҚР
26.12.2018ж. №203-VI Заңы) тиісті
өзгерістер енгізілді.
Бұл ретте жеке тұлға МЗЖ ауда-

ру кезінде төлем тапсырмасының
электрондық форматында көрсеті-
лген дербес деректер (тегі, аты,
әкесінің аты, жеке сәйкестендіру
нөмірі, туған күні) бойынша сәйкес-
тендіріледі. Ал жеке тұлғаның жеке

басын куәландыратын құжаттың
деректемелері бойынша қажетті
мәліметтерді Қор мемлекеттік
органдардың ақпараттық жүйелер-
інен алатын болады.
Еске саламыз, бұған дейін жеке

тұлға МЗЖ есепке алу бойынша
ЖЗШ ашу үшін шот ашу жөнінде
тиісті өтінішті рәсімдеуге міндетті
болатын.  Ескере кететін жәйт,
міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
лары мен ерікті зейнетақы жарна-
ларын есепке алу бойынша ЖЗШ
ашу тәртібі бұрынғыша өзгеріссіз
қалады. Айта кетелік, электрондық
цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) бар болғ-
ан жағдайда, ерікті зейнетақы жар-
наларын (өз пайдасына) есепке алу
бойынша жеке зейнетақы шотын
БЖЗҚ сайтында онлайн тәртібінде
ашуға болады. Бұл салымшылар
мен алушылар үшін өте ыңғайлы.
БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда

«ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрыл-
ды. БЖЗҚ құрылтайшысы және ак-

ционері – Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігінің «Мемле-
кеттік мүлік және жекешелендіру
комитеті» ММ арқылы Қазақстан
Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ
зейнетақы активтерін сенімгер-
лікпен басқаруды Қазақстан Рес-
публикасының Ұлттық Банкі жүзе-
ге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап зейнетақы активтерін
басқару тиімділігін арттыру бой-
ынша ұсыныстар жасау қызметі
Ұлттық қорды басқару кеңесіне
берілді. Зейнетақы заңнамасына
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы
жарналарын, міндетті кәсіптік
зейнетақы жарналарын, ерікті
зейнетақы жарналарын тартуды,
зейнетақы төлемдерін, зейне-
тақы жинақтары мен төлемдерін
жеке есепке алуды жүзеге асыра-
ды, салымшыға (алушыға) зейне-
тақы жинақтарының жай-күйі ту-
ралы ақпарат береді (толығырақ
www.enpf.kz сайтында).

БЖЗҚ-ДА ЗЕЙНЕТАҚЫ ШОТЫН АШУ РӘСІМІ ОҢАЙЛАТЫЛДЫ
С 8 января 2019 года в соответ-

ствии с внесенными изменениями
в пенсионное законодательство
Республики Казахстан (ЗРК от
26.12.2018г. №203-VI) для открытия
в ЕНПФ индивидуального пенсионно-
го счета (ИПС) по учету обязатель-
ных пенсионных взносов (ОПВ) фи-
зическому лицу не нужно обращать-
ся в ЕНПФ с целью оформления за-
явления об открытии ИПС, в том
числе посредством веб-сайта ЕНПФ.
В случае отсутствия у физичес-

кого лица в ЕНПФ открытого ИПС по
учету ОПВ счет будет открываться
в информационной системе ЕНПФ
автоматически при поступлении
первого взноса.
При этом идентификация физичес-

кого лица будет осуществляться по
персональным данным (ФИО, ИИН,
дате рождения), указанным в элект-
ронном формате платежного пору-
чения при перечислении ОПВ, а все
необходимые сведения о реквизитах

действующего документа, удосто-
веряющего личность физического
лица, о месте постоянного прожива-
ния ЕНПФ будет получать из инфор-
мационных систем государствен-
ных органов.
Напоминаем, что ранее для откры-

тия ИПС по учету ОПВ физическому
лицу необходимо было оформить
заявление об открытии ИПС. Отме-
тим, что порядок открытия ИПС по
учету обязательных профессио-
нальных и добровольных пенсион-
ных взносов остается прежним. При
этом для удобства вкладчиков (по-
лучателей) открытие ИПС по учету
добровольных пенсионных взносов
(в свою пользу) возможно осуще-
ствить онлайн на сайте ЕНПФ при
наличии актуального ключа ЭЦП.
ЕНПФ создан 22 августа 2013 года

на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредите-
лем и акционером ЕНПФ является
Правительство Республики Казах-
стан в лице ГУ «Комитет государ-

ственного имущества и приватиза-
ции» Министерства финансов Рес-
публики Казахстан. Доверительное
управление пенсионными активами
ЕНПФ осуществляет Национальный
Банк Республики Казахстан. С 1 ян-
варя 2016 года функции по выработ-
ке предложений по повышению эф-
фективности управления пенсион-
ными активами переданы Совету по
управлению Национальным фондом,
который возглавляет Президент
Республики Казахстан. В соответ-
ствии с пенсионным законодатель-
ством ЕНПФ осуществляет привле-
чение обязательных пенсионных
взносов, обязательных профессио-
нальных пенсионных взносов, доб-
ровольных пенсионных взносов,
пенсионные выплаты, индивидуаль-
ный учет пенсионных накоплений и
выплат, предоставляет вкладчику
(получателю) информацию о состо-
янии его пенсионных накоплений
(подробнее на www.enpf.kz).

УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ ПЕНСИОННОГО СЧЕТА В ЕНПФ

Пресс-центр АО «ЕНПФ»БЖЗҚ АҚ баспасөз орталығы
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Ойыл ауылы Құрманғазин көшесі
43, Ойыл ауданы әкімдігінің ғима-
раты 1-қабат қабылдау бөлмесі

2-11-651

қ/с Тегі, аты, әкесінің аты Қабылдайтын күні,
уақыты

Орыны Байланыс
телефоны

Өткелбаев Сансызбай
Өткелбайұлы

Әр айдың екінші аптасының
сәрсенбі күні, сағат 10.00-ден 12.00-
ге, 15.00-ден 17.00-ге дейін

Жамбыл мектеп-балабақшасының ұжымы  Жамбыл мектеп-балабақ-
шасының директоры Ертемирова Нұрзия Сәдуақасқызының анасы

Рахиланың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейі
ұжымы аяулы апамыз, өлкетанушы, облыстық тарихи-өлкетану музейін-
де аға ғылыми қызметкер болған, Қазақстан Республикасының Мәдениет
қайраткері

Досова Рысты Кемелханқызының
қайтыс болуына орай, бауырларына, ағайын-туыс, жекжаттарына қай-

ғысына ортақтасып көңіл айтады.
Рухани қолдаушымыз, ақылшымыз, өз туған жерін сүйе де, құрметтей

білген Рысты апамыздың бейнесі мәңгі біздің есімізде сақталады.

ЕСКЕРТУ: Ауылдық жерден келген азаматтарға әр аптаның бейсенбі күндері кезектен тыс қабылдау сағат 10.00-
ден 12.00-ге дейін жүргізіледі.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Ойыл аудандық ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметкерлері тарапынан жемқорлық,

құқық бұзушылық фактілері анықталған жағдайда, «Сенім телефоны» 2-11-53, 2-20-19 нөмірлеріне хабарласу сұра-
лады және мекемеде арыз-шағымдарға арналған жәшік орналасқанын хабарлаймыз.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША
ҚОҒАМДЫҚ КӨМЕКШІСІНІҢ 2019 ЖЫЛҒА ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл ауылы,
Құрманғазин көшесі

№43

8(71332)
21153

«Ойыл аудандық
ішкі саясат бөлімі»

ММ

Жергілікті
атқарушы

органның атауы

Азаматтарды қабылдау-
ды жүргізетін адамның

Т.А.Ж., лауазымы

Азаматтарды қабылдау күні
мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Айдарбаев Мұратбай
Болатұлы,

бөлім басшысы

Әр аптаның сәрсенбі күні
сағат: 9.00 – 12.30-ға дейін

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

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы
Досовтар әулетіне

аяулы апалары Рыстының
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жоламано-
ва Шамшырақ Сәдуақасқызына аяулы анасы, мәдениет саласының арда-
гері

Әлижанова Рахиланың
өмірден озуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім бөлімі мен білім қызметкерлері кәсіподағы Жам-
был мектеп  балабақшасының директоры Ертемирова Нұрзия Сәдуақасқ-
ызының анасы

Рахиланың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Комитет по делам гражданского общества Министерства общественно-
го развития РК информирует об очередном отчетном периоде предостав-
ления сведений в Базу данных НПО. Срок предоставления организациями
сведений о своей деятельности в текущем году истекает           1 апреля
2019 года, в связи с тем, что 31 марта выпадает на воскресенье (согласно
ст.175 Гражданского кодекса РК, если последний день срока приходится
на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следую-
щий за ним рабочий день).
В связи с этим, неправительственным организациям в форме частного

учреждения, общественного объединения (за исключением обществен-
ных объединений, созданных в виде политических партий, религиозных
объединений и профессиональных союзов), некоммерческого акционерно-
го общества (за исключением некоммерческих акционерных обществ, уч-
редителем или акционером которых является государство), обществен-
ного, корпоративного и частного фондов, объединения юридических лиц в
форме ассоциации (союза), а также филиалам и представительствам ино-
странных и международных некоммерческих организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории Республики Казахстан, рекомендуется
своевременно заполнить электронную форму отчетности на веб-портале
infonpo.kz
Напоминаем, что в согласно действующего законодательства, регист-

рация в Базе данных НПО является обязательным условием для участия в
конкурсе на реализацию социальных программ и (или) социальных проек-
тов в рамках государственного социального заказа и государственных
грантов, а также на получение премии для НПО.
Для предоставления сведений о деятельности НПО в электронном виде

через веб-портал infonpo.kz необходимо получить электронную цифровую
подпись (ЭЦП) в ближайшем отделении Центра обслуживания населения
(ЦОН).
Сдача сведений через почту либо нарочно на бумажном и электронном

носителях (CD-дисках либо USB-флэш-накопителях в формате DOC, DOCX)
остается как альтернативный вариант для тех граждан, у кого нет воз-
можности сдать сведения через интернет.
Сведения о деятельности НПО через почту либо нарочно необходимо

направлять с сопроводительным письмом по адресу: 010000, г.Астана,
Есильский район, проспект Мәңгілік Ел, 8, подъезд 15, Комитет по делам
гражданского общества Министерства общественного развития Рес-
публики Казахстан.
За несвоевременное представление сведений в Базу данных НПО пре-

дусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Рес-
публики Казахстан.

Ойыл ауданының төтенше жағдай-
лар бөлімімен түрлі сипаттағы
төтенше жағдайлардың алдын алуға,
өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге
бірқатар іс-шаралар атқарылып ке-
леді. Соның ішінде тұрғын үй секто-
рында өрттерді болдырмау мақса-
тында Ойыл аудандық №14 өрт
сөндіру бөлімі қызметкерлерімен
бірлесіп тұрғын үй аумақтары ара-
ланып, тұрғындарға 11 түрлі тақы-
рыпта 10700 дана жадынамалар мен
парақшалар таратылды. «Қазпошта»
АҚ Ойыл аудандық пошта байланыс
торабы арқылы ауылдық округтерде
таратылатын газеттермен қоса 2500
дана және «Қазақтелеком» АҚ, «Ақт-
өбеэнергоснаб» ЖШС мекемелері
арқылы төлемақы төлеу түбіртегімен
1800 дана ескертпе жадынамалары
жеткізілді. Сонымен қатар аудандық
«Ойыл» газетінде өрт қауіпсіздігі бой-
ынша 22 мақала жарияланды.
Алайда, өкінішке орай ауданымыз-

да 2018 жыл ішінде 19 өрт оқиғасы
тіркеліп, 2017 жылдың көрсеткішімен
салыстырғанда 42%-ға көбейіп отыр
(2017 жылы 11 өрт). Орын алған
өрттердің басым бөлігі тұрғындардың
от қолдану кезіндегі қарапайым өрт
қауіпсіздік ережелерін сақтауға не-
мқұрайлы қарауынан (17 жағдай)
және 2 жағдай автокөлік құралдарын-
да орын алды. Сонымен қатар 2019
жылдың басталысымен қаңтар ай-
ында 1 өрт оқиғасы тіркеліп отыр.
Себебі – электр тоқ желісін пайдала-
ну кезінде өрт қауіпсіздігі ережелерін
сақтамау. Жоғарыдаларды сарап-
тай келе аудан тұрғындарынан өрт
қауіпсіздігін сақтау қай уақытта да
маңызды екендігін ескертеміз!

Д.ӨЛҒАСЫРОВ,
Ойыл ауданының төтенше

жағдайлар бөлімінің
бас маманы, азаматтық қорғау

капитаны.

ҚР Қоғамдық даму министрлігі Азаматтық қоғам істері комитеті Үкіметтік
емес ұйымдар дерекқорына мәліметтерді ұсынудың кезекті есеп кезеңінің
өтуі туралы хабарлайды. Ағымдағы жылы 31 наурыз жексенбіге түскеніне
байланысты ұйымдардың өз қызметі туралы мәліметтерді ұсыну мерзімі
2019 жылғы 1 сәуірде аяқталады (ҚР Азаматтық кодексінің 175-бабына
сәйкес егер мерзімнің соңғы күні жұмыс істемейтін күнге тура келсе,
содан кейінгі ең таяу жұмыс күні мерзімнің аяқталған күні болып санала-
ды).
Осыған байланысты жеке мекеме, қоғамдық бірлестік (саяси партиялар,

діни бірлестіктер мен кәсіптік одақтар түрінде құрылған қоғамдық бірле-
стіктерді қоспағанда), коммерциялық емес акционерлік қоғам (құрылтай-
шысы немесе акционері мемлекет болып табылатын коммерциялық емес
акционерлік қоғамдарды қоспағанда), қоғамдық, корпоративтік және жеке
қорлар, қауымдастық (одақ) нысанындағы заңды тұлғалар бірлестігі ныса-
нындағы үкіметтік емес ұйымдарға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының
аумағында қызметін жүзеге асыратын шетелдік және халықаралық ком-
мерциялық емес ұйымдардың филиалдары мен өкілдіктеріне infonpo.kz. веб-
порталында электрондық есептілік нысанын уақтылы толтыруды ұсынады.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес ҮЕҰ дерекқорында тіркелу мемлекеттік

әлеуметтік тапсырыс және мемлекеттік гранттар шеңберінде әлеуметтік
бағдарламаларды және (немесе) әлеуметтік жобаларды іске асыруға, сон-
дай-ақ ҮЕҰ үшін сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысу үшін міндетті
шарт болып табылады.
ҮЕҰ қызметі туралы мәліметтерді электрондық түрде infonpo.kz веб-пор-

тал арқылы ұсыну үшін Халыққа қызмет көрсету орталығының жақын жер-
дегі бөлімшесінде (ХҚКО) электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) алу қажет.
Интернет арқылы тапсыруға мүмкіндігі жоқ азаматтар үшін мәліметтерді

пошта арқылы немесе қолма-қол қағаз және электрондық тасығыштарда
(DOC, DOCX форматында CD-дискілерде немесе USB-флэш-жинақтағыш-
тарда) тапсыру мүмкіндігі қалды.
ҮЕҰ қызметі туралы мәліметтерді ілеспе хатпен бірге пошта арқылы не-

месе қолма-қол мына мекенжайға жіберу қажет: 010000, Астана қаласы,
Есіл ауданы, Мәңгілік Ел даңғылы, 8, 15-кіреберіс, Қазақстан Республика-
сы Қоғамдық даму министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитеті.
ҮЕҰ дерекқорына мәліметтерді уақтылы ұсынбағаны үшін Қазақстан Рес-

публикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік көзделген.

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАЙЫҚ!

МОР РК ИНФОРМИРУЕТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
О СДАЧЕ СВЕДЕНИЙ В БАЗУ ДАННЫХ НПО

ҚР ҚДМ ҮКІМЕТТІК ЕМЕС ҰЙЫМДАРДЫ ҮЕҰ ДЕРЕКҚОРЫНА
МӘЛІМЕТТЕРДІ ТАПСЫРУ ТУРАЛЫ ХАБАРДАР ЕТЕДІ

Жаңа жыл Ойыл балалар–жасөс-
пірімдер спорт мектебі үшін балғын
балуандардың тұғырлы жетістіктер-
мен басталды. Олай дейтін себебіміз
қаңтардың ортасында Ақтөбе қала-
сында өткізілген қазақ күресінен 2004
– 2005 жылы туған жасөспірімдер
арасында Ақтөбе облысы чемпиона-
тына біздің жерлес 6 балғын палуан
қатынасып, боз кілемде бақтарын
сынады. Ақтөбе қаласы және Ойыл,
Мәртөк, Алға, Қобда, Байғанин, Ырғ-
ыз аудандарынан 400-ге жуық жас
палуан қатынасқан чемпионатта 55
кг салмақ дәрежесінде дзю-до күре-
сінен СШҮ, мектебіміздің тәрбиеле-
нушісі Айбекұлы Асылбек чемпион
атанып, Қазақстан Республикасы
чемпионатына жолдама алды. Жең-
іске жеткен жас палуандар облыс-
тық дене шынықтыру және спорт
басқармасының мақтау қағаздары-
мен медалдарымен марапатталды.

Г.ТАҢЖАРБАЙҚЫЗЫ,
Ойыл балалар-жасөспірімдер

спорт мектебінің әдіскері.

АСЫЛБЕК -
ОБЛЫСТЫҢ ЧЕМПИОНЫ

Облыс әкімі Б.Сапарбаевтың төра-
ғалығымен өткізілген құқық бұзушы-
лық профилактикасының ведом-
ствоаралық комиссия отырысында
берген тапсырмасын орындау мақ-
сатында Ойыл аудандық білім
бөліміне қарасты білім беру ұйымда-
рындағы құрылған  барлық қамқор-
шылық кеңесінің отырыстары
өткізілді.
Кеңес отырысында «Кәмелетке

толмағандар арасындағы құқық бұзу-
шылық пен қылмыстық алдын алу

Атқа міну мәдениеті мен жылқы
шаруашылығы жер жүзінде Ұлы да-
ладан тарағаны тарихтан белгілі. Ел-
басымыз Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы
даланың жеті қыры» атты мақала-
сында атқа міну мәдениетіне ерек-
ше тоқталып өтті. Өйткені ата-баба-
мыз атқа міну мәдениеті мен салт
атты жауынгердің ықшам киім үлгісін
дүниеге әкелді. Тері, киіз, кендір,
жүннен жасалған киім мен ер тұрман-
дар салт атты адамдардың ат құла-
ғында ойнауына, ұрыс кезінде еркін
қимылдауына мүмкіндік берді. Қазір-
ге дейін жеткен киім үлгісінің база-
лық компоненттері Дала өркениетінің
ерте кезеңінен тамыр тартады.
Тарих сахнасының қай кезеңіне көз

жүгіртсек те, «қазақтар» ат үстіндегі
жауынгер халық аталады. Өйткені
жабайы жылқыны алғаш қолға үйрет-
кен де қазақтар екені нақты дәлел-
денген. Міне оның айғақты көрінісі
бабалардан жалғасып келе жатқан ат
үстіндегі ұлттық ойындарымыз.
Қазіргі таңда ат үстіндегі ұлттық ой-
ындарымызды дәріптеп жүрген жас-
тарымыз көп емес. Бұл жерде атқа
мінуге машықтанбаған дегендік емес.
Әрине ауылдың әр баласы ат құла-
ғында ойнайтыны рас. Әйтсе де
ұлттық ойындардың ережелерінен
бейқам келеді. Оның басты себебі
бұрын ат спортына деген қолдаудың
аздығы. Тек соңғы жылдары ғана
жанданып, яғни Елбасымыздың «Ру-
хани Жаңғыру: Болашаққа бағдар»,
«Ұлы даланың Жеті қыры» атты ма-
қалаларынан кейін орасан қолдауға
ие болған ат спортынан біздің де жа-
старымыз кенде еместігін байқадық.
Солардың бірі аударыспақтан спорт
шеберлігіне үміткер, бір кездері түз
тағысын тірілей ұстап, талайға таң-
дай қақтырған марқұм Смағұл қария-
ның немересі Ринат Смағұлов. Ри-
натты атасы 4-5 жасынан бастап
атқа отыруға үйреткен. Алайда ауыл-
дастары аңшының немересі атқа
мінсе таңырқайтын несі бар десе ке-
рек. Оны елемеген ойын баласы үшін
атасының алдынан шығып атқа міну
тіптен қызық еді. Осылайша атқа міну-
ге әбден шыныққан Ринат он жасы-
нан бастап ауылдың асауларын
үйреткен. Кейін Ш.Берсиев атын-
дағы Қаратал орта мектебінен 9 жыл
білім алып, Ақтөбе техникалық кол-
леджіне оқуға түседі. Алайда асау
мініп, ит жүгірткен ауыл баласы үшін
қаланың тірлігіне үйренісіп кету бірден

оңай болмайды. Ауылды, бір жағы-
нан ат жалын аңсаған Ринат Болат-
бекұлы аударыспақтан Азия, Қазақ-
стан чемпионы Шыңғыс Ержанов
деген азаматқа жолығып, аталған
ұлттық спорт түріне қатысып,
үйренгісі келетінен айтады. Ринат-
тың атқа отыру шеберлігіне тәнті
болған Шыңғыс Ержанов оны бірден
қабылдайды. Осылайша Ринат Смағ-
ұловтың негізгі мамандығы көлік
құралдарына қатысты болғанымен,
көп уақытын ат спортына арнайды.
16 жасынан бастап аударыспақ ой-
ынының қыр-сырын меңгерген Ри-
наттың облыстық деңгейдегі жарыс-
тардан жеңіске деген жол ашылады.
60 килограмм салмақ дәрежесі бой-
ынша Елордамыз Астанадан және
Ақтөбе, Тараз, Шымкент, Маңғыстау
облыстарынан екінші, үшінші орын-
дарды еншілейді. Сонымен бірге жи-
ырмадағы жас жігіт Ринат Болатбек-
ұлы облыстық деңгейдегі құрама ко-
мандамен бірге көкпар тартудан да
топ жарып жүр. Ринаттың айтуынша
ол атқа отырып топқа түскенде әкесі
Болатбек пен анасы Бағдагүл үйлер-
інде тақымын қысып, баласына үлкен
үміт артып отырады екен. Ол сон-
дықтанда «жарысқа шыққанда үрей,
қорқынышты сілкіп тастап, жеңіске
ғана ұмтыламын», - дейді. Ендеше
бізде Ринаттың чемпион атанып,
ауданымыздағы ат спортын дамыта
беруіне үлкен сенім артамыз.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«Ұлы даланың жеті қыры»

шаралары», «Педагог мәртебесі ту-
ралы Заң жобасын талқылау» мен
«Бос білім беру ұйымдары басшыла-
рын тағайындаудағы қамқоршылық
кеңесінің ролі» сынды  мәселелер
талқыланды. Кеңес мүшелері айты-
лған мәселелер бойынша ой қозғап,
ұсыныстарын айта отырып, шешім
шығарды.

Гүлмира ЖАҚЫПБЕКОВА,
аудандық білім

 бөлімінің әдіскері.

Жақсылық жасау адамгершіліктің бастауы. Биылда Құрман орта мектебін-
де 10-қаңтар мен 10-ақпан аралығында дәстүрлі  республикалық «Қамқор-
лық» ақциясы өз жалғасын тапты.
Акция шеңберінде іс-шаралар жоспары жасалып, мектеп директорының

бұйрығымен құрылған комиссия мүшелері жоспар негізінде жұмыстар атқар-
ды. Аталмыш шараның мақсаты әлеуметтік жағдайына байланысты мектеп-
ке бара алмай отырған, көмек қажет ететін оқушыларды қолдау. Мейірімділікті
насихаттау.                     Нәтижесінде мектеп мұғалімдері мен оқушыларының
қолдауымен әртүрлі шаралар өтті, соның ішінде атап өтетін болсам «Шын
жүректен» атты қайырымдылық концерті ұйымдастырылып, жәрмеңке жа-
салып, 5 оқушыға оқу-құралдарынан және 2 оқушыға қысқы аяқ киімнен көмек
берілді.
Біз бұл шара арқылы жас ұрпақтың бойында жақсылық жасау қасиеттерін

оятып қана қойған жоқпыз аталмыш акцияға аз да болса өз үлесімізді қостық,
көмек қажет ететін оқушыларға көмектестік. Қай уақытта да жақсылықтың
жаршысы боп жүретін ұстаздар қауымы бұл жолы да қолдау көрсетті.

Э.ҚАЛДЫҒҰЛОВА,
Құрман орта мектебінің әлеуметтік педагогы.

Дүниедегі ең ауыр және ең маңыз-
ды іс-адам өсіріп жетілдіру. Бір адам-
ның жетілуін де көптеген факторлар-
дың әсері болады. Бұлардың ішінде
ең маңыздылары: жанұя, қоршаған
орта, оқу орны және бұқаралық ақпа-
рат құралдары. Адамның жақсы өсіп
жетілуі үшін ешбір шығыннан және
қиыншылықтан қашпағандар
жетістіктің және мәдениеттің шыңы-
на көтеріледі. Мемлекетіміздің адам-
ның өсіп жетілуі үшін ең маңызды
рөлді атқаратын факторларды қолға
алуда. Әйтсе де әрбір ата-ананың да
өз кезегінде бала тәрбиесіне атсалы-
суы, қарап жатпауы маңызды мәсе-
ле.
Ата-ана бала тәрбиесінде басты

тұлға. Сондықтан да әке де, ана да
балалардың бос уақытын қалай
өткізетінін бақылап, зерігулеріне жол
берілмеуі керек, егер балалар не
істерін білмей босқа сенделіп жүретін

болса, олар тәртіп бұза бастайды,
бетімен кетуге әдеттенеді. Бос
уақытты өткізудің жақсы түрі-мектеп
өміріне араласуға ықпал ету, қоғам
жұмыстарына қатысуларына ықпал
жасау болып табылады. Қоғамдық
тәрбиені отбасының тәрбиесімен
ұштастыру тамаша ұрпақты қалып-
тастырады.
Бала - әр жанұяның бақыты. Бала-

ның бойына жақсы қасиеттерді да-
рыту ата-ананың басты парызы. Ен-
деше бала тәрбиесінде ата-аналар-
дың ештенеден қателесуге құқығы
жоқ. Бала – адамзаттың өміріндегі ең
қымбаттысы, көзқуанышы. Олардың
болашақта қандай тұлға болып
қалыптасуы ата-ананың қолында
екенін ұмытпайық ағайын!

Т.ҚАЛНИЯЗОВА,
Ойыл қазақ орта мектебінің

Қамқоршылық кеңесінің
төрайымы.

Сыбайлас жемқорлық мәселесі
еліміздің әлеуметтік-экономикалық
дамуын, нарықтық экономиканың
толыққанды қалыптасуын, инвести-
циялар таратуды тежеп, демократи-
ялық мемлекеттің саяси және қоғам-
дық институттарына кері әсер  етіп,
мемлекеттік биліктің беделіне нұқсан
келтіреді, елдің болашағына айтар-
лықтай қауіп  төндіреді. Мемлекеттік
қызмет жүйесінде жемқорлықтың
туындауы құқықтық, экономикалық,
ұйымдастыру-бақылау, психология-
лық, мәдени-әлеуметтік себептер-
мен байланыстырылады.
Қазақстан Республикасының пре-

зиденті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақ-
стан-2050» Стратегиясы және жем-
қорлықпен күрес және оны жою мақ-
сатында Ойыл аудандық соты қыз-
меткерлері бірқатар шаралар атқа-
руда. Атап айтқанда сыбайлас жем-
қорлық зардаптары және келтірер
зияны туралы түсіндірме жұмыста-
рын жүргізу мақсатында арнайы
жоспар құрып, аталған жоспар не-

гізінде тиісті шараларды орындауда.
Сонымен қатар аудандық сотта

судьялар мен сот қызметкерлерінің
тараптармен процестен тыс қарым-
қатынасына жол бермеу үшін сот
ғимаратында жүріп-тұру ережесі
жасақталған. Жемқорлыққа қатыс-
ты мәселе туындаған жағдайда аза-
маттардың шағымдану мүмкіндігі
қамтамасыз етілген. Барлық сот про-
цестері дыбыс-бейне жазба құрылғ-
ыларын қолдану арқылы жүргізілуде.
Осы аталған шаралардың өзі де сы-
байлас жемқорлықтың азаюына әкеп
соқтырары анық. Яғни ашықтық бар
жерде сыбайлас жемқорлық факті-
леріне орын болмайды деп есеп-
теймін. Сыбайлас жемқорлық мәсе-
лесі қазіргі таңдағы күрделі мәселе-
лердің бірі болып табылады. Сондық-
тан аталған мәселемен күресуде
барлығымыз өз үлесімізді қоссақ ғана
тиісті нәтижесін берері анық.

Ж.МАЙЖАНОВ,
Ойыл аудандық сотының

аға сот приставы.

Елбасының «Болашаққа бағдар:
«Рухани жаңғыру» мақаласында жа-
стардың білім алуына, заманауи
Қазақстанның келбетін танытуға
мүмкіндік беретін «100 жаңа есім»
жобасы ұсынылған болатын. Бұл
жоба жайында Елбасы «Жастар
өмірге шынайы көзбен қарап, өз тағ-
дырларына өздері иелік ете алатын
азаматтар болуы үшін оларға үлгі
ұсынуымыз керек»-  деп ескерткен
еді.
Осы мақсатта Саға мектеп-бала-

бақшасында «100 есім» атты апта-
лық жұмыс өтті. Апталық жұмыста
сыныптарда түрлі іс-шаралар
жүргізілді. Атап айтсақ, бастауыш 3-
4 сыныптарда ашық тәрбие сағатта-
ры ұйымдастырылды. 3-сыныпта
жетекшісі Ж.Татебаева «Жаныңда
жүр жақсы адам» атты тақырыпта
тәрбие сағатын өткізді. Сынып
оқушылары Қазақстандағы «100
есім» тізіміне кірген адамдармен та-
нысты және ақтөбелік азаматтарды
атады.
Г.Бікірова 4-сыныппен «Ел таны-

тар пір тұлғалар» - деген тақырыпта
Ақтөбе облысынан шыққан есімдер
туралы айту, жаңа ұғым туралы
мәлімет беріп, түсінік қалыптастыру
мақсатында танымдық сабақ өткізді.

Оқушылар бейнебаян тамашалап,
түсініктерін айтты, постермен
жұмыс жасады, шығармашылық
жұмыстарын қорғады.

6-7 сыныптарда сынып жетекші-
лері А.Тілектесова мен М.Кенжеға-
зина «Еңбегі елге танылған есім»,
«Бірегей тұлға – Исламбек Салжа-
нов» тақырыптарында тәрбие саға-
ты өтті. Тәрбие сағаты барысында
оқушылар аталған тұлға туралы
мәлімет алып, оның жасаған игі істе-
рімен танысты. Әсіресе оқушыларға
ұнағаны Қобда ауданында салынған
«Нұрлы болашақ» балабақшасы еді.
Тәрбие сағаты  барысында оқушы-
лармен топтық жұмыс жүргізіліп,
миға шабуыл әдісін пайдаланылды
және бейнесюжет көрсетілді. Мек-
тебіміздің кітапханашысы Зверзат
Шайгозқызы «Еңбегі еленген тұлға-
лар» атты тақырыпта  тәрбие саға-
тын өткізді. Тәрбие сағатына өзіміздің
ауылымыздағы «100 жаңа есімге»
лайықты азаматтар мен азаматша-
ларды шақырды. Қонақтардың
өмірбаянын, еңбегін слайд арқылы 5-
сынып оқушылары таныстырып өтті.

Мира БАИМБЕТОВА,
Саға мектеп – балабақшасы-

ның педагог-психологы.

Биылғы жылдың басталысымен
қатар келген Ұлттық бірыңғай тесті-
леудегі өзгеріс оқушыларды бір
серпілтіп алды. Қаңтар айының 15-
20 аралығында алғаш рет өткізілген
ҰБТ-ға ауданымыздан 54 бала қаты-
сты. Бұл дегеніміз мектеп бітіргелі
отырған оқушылардың 30 пайызы.

«2019 жылдан бастап ҰБТ 4 рет
өткізіледі. Оқушыларға қаңтар, на-
урыз айында ақылы түрде ақылы
оқуға түсетін тестілеуге қатысуға
мүмкіндік бар. Сонымен қатар олар
бұл ақылы оқуға түсуге арналған те-
стілеуге қатыса отырып, маусым
айында негізгі ҰБТ тапсыру және білім
гранттарын тағайындау конкурсына
қатысу мүмкіндігін жоғалтпайды.
Сондай-ақ тамыз айында ақылы
түрде тағы бір мүмкіндік берілетіні»,-
туралы ақпарат  республикалық
БАҚ-да, «Ойыл» аудандық газетінде,
аудандағы барлық әлеуметтік желі-
лерде кеңінен тарады. Сондай-ақ
аудан орталығында орналасқан Ойыл
аудандық филиалының басшысы мен
сарапшысы жалпы білім беретін 13

мектептің 11 сынып бітіргелі отырғ-
ан түлектерімен және ата-аналар-
мен жиналыстар өткізіп, ақпаратты
кеңінен түсіндірді.
Енді наурыз айында өтетін ҰБТ-ға

құжат қабылдау басталады.  Құжат-
тарды қабылдау уақыты 1-15 ақпан.
Тестілеуді өткізу уақыты 24-29 на-
урыз. Маусым айына дейін ұлттық
бірыңғай тестілеу тапсыру  арқылы
оқушы бейіндік пәндердің комбинаци-
ясын өзгертуге мүмкіндік алады.
Мысалы, қаңтар айында дүниежүзі
тарихы-географиядан тапсырып, ба-
ғын сынап көрсе, наурыз айында
математика-физикадан өз деңгейін
анықтауына болады. «Жеті рет
өлшеп, бір рет кес» демекші, негізгі
(маусым) ҰБТ-ға дейін өз білімдерін
қайта тексереді.  Тестілеуді өткізудің
шарттары мен белгіленген ережеле-
ріне бейімделеді. Және де жоғары оқу
орнының ақылы бөліміне таңдаулы
сертификатпен қабылданады.

Ә.ШӘКЕНОВА,
Ойыл аудандық

филиалының басшысы.

ТӘРТІПКЕ БАС ИГЕН ҚҰЛ БОЛМАЙДЫ…

АЛҒАШҚЫ ҰБТ НӘТИЖЕСІ

ҚАМҚОРШЫЛЫҚ КЕҢЕСТЕРІНІҢ
ОТЫРЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ

ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕС -
БАРШАМЫЗДЫҢ МІНДЕТІМІЗ!
ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВ ӨЗІНІҢ «ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫН-

ДА «МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҚОҒАМ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ БІР КҮШІ
БОЛУЫ ТИІС» - ДЕП АТАП ӨТКЕН БОЛАТЫН. СОНДЫҚТАН СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІ БАРШАМЫЗ БІРІГІП ЖҮРГІЗУІМІЗ ҚАЖЕТ.
СЕБЕБІ, «ЖАЛҒЫЗДЫҢ ҮНІ ШЫҚПАС, ЖАЯУДЫҢ ШАҢЫ ШЫҚПАС» -
ДЕГЕНДЕЙ, БАРШАМЫЗ БІРАУЫЗДАН АТСАЛЫССАҚ, БІР НӘТИЖЕГЕ
ЖЕТЕТІНІМІЗ БАРШАМЫЗҒА МӘЛІМ.

«100 ЕСІМ» ЖОБАСЫ
БІЗДІҢ МЕКТЕБІМІЗДЕ

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАУ – ПАРЫЗ!

АТ  СПОРТЫ
АУЫЛ  БАЛАСЫНА  ЖАТ  ЕМЕС


