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Тарқатып айтсақ, таңертеңнен

Ашықбайға қарай асыға ағылған
көліктің санында шек болмады. Ал,
адам қарасы одан төрт есе көп бол-
ды. Тіпті тайға мініп келген балғын-
дар, арнайы тігілген ағаш үй маңына
айрықша сән берді. Фестивальдің
ашылу салтанатына арнайы қатыс-
қан аудан әкімі Дастан Сағыров өз
сөзінде әуесқой балықшылардың ба-
сын біріктіріп отырғанымыздың
бірінші себебі Ақтөбе шаһарының 150
жылдық мерейтойына арналса,
екінші себебі өзеннің жағалауларын
таза ұстап, қоқыстан тазартуға
үндеу, үшінші себебі балық аулау
кәсібімен айналысып отырған әуес-
қой балықшыларды паш ету арқылы
қысқы балық аулау өнерін дәріптеп,
ұлықтау», - десе, аудандық ардагер-
лер қоғамының төрағасы Сәрсенбай
Аманғосов барлық қатынасушыла-
рға сәттілік тілеп, бата берді. Ал,
фестивалдың бас төрешісі жергілікті
аңшы, балықшы қоғамының төраға-
сы Еркін Медетов айтулы сайыстың

шарттарын түсіндіріп, командалар-
дың ұйымшылдықпен ереже бағыну-
ларын қадағалады. Барлық қатынасу-
шылар фестивальдің ережесіне
сәйкес балықты алдымен белгіленген
аймақтан қармақпен аулады. Балық
аулаудың қыр-сырын толық меңгер-
ген балықшылар үшін жарыстың та-
лаптары мен ережелері еш қиындық
тудырмады. Бәрі де балықты бірінші
болып ұстауға асықты. Ол үшін әуелі
суға жем шашты, құрт салды, әйтеуір
қармағын қаптырудан аянып қалма-
ды. 60-тан астам балықшының ішінен
бірінші балықты Әлия-1 командасы-
ның мүшесі Ерболат Ерниязов ұста-
са, екінші балық берсиевтік Ербол
Құлтеміровтың қармағын қапты.
Айта кетсек, барлық қатынасушылар
су жағасына тігілген ағаш үйден
түстенді. Фестивальдің келесі кезең-
інде балықшылар балықты тастама
арқылы аулады. Бұл кезеңде ең сал-
мақты балықты ойылдық Аманбек
Бақытов ұстаса, одан кейінгі салмақ-
ты балық екпеталдық Жалғас Төлеуі-

ОЙЫЛ АУДАНЫ ХАЛҚЫНЫҢ
НЕГІЗГІ БӨЛІГІ ҮШІН ТӨРТ ТҮЛІК
КҮНКӨРІС КӨЗІ. ӘСІРЕСЕ, СОҢҒЫ
КЕЗДЕРГІ ХАЛЫҚТЫҢ МАЛ БА-
СЫН КӨБЕЙТУІ ҚУАНТАДЫ.
ӘСІРЕСЕ, ТӨРТ ТҮЛІКТІҢ ТӨРЕСІ
ҚЫЛҚҰЙРЫҚТЫҢ ТҰҚЫМЫ
СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ЕСЕЛЕП АР-
ТЫП КЕЛЕДІ.
Бірақ, «Жесең ет, мінсең көлік,

сатсаң пұл!» - дейтін жылқы қашан-
нан «Ысқырса желдікі, айдаса жа-
удікі!» Атам қазақта оны бұрыннан
«Мал баққанға бітеді» - деген. Тек осы
жерде енжарлығымыз ұстап қалаты-
ны жасырын емес. Малдан өнім
алып, төлін сатып, табысын жақсы
көреміз. Алайда, бағуға келгенде,
бәрі де «бір құдайға» тапсыра сала-
ды. Жоғалса, алдымен сәлем айтып
іздейді. Одан кейін «жүрген шығар»
деген сеніммен өз бетінше іздейді.

Конференцияға шақырумен Саяси
кеңес мүшелері, партия ардагерлері,
депутаттар, бастауыш партия ұйы-
мының төрағалары, мемлекеттік ме-
кеме басшылары, қоғамдық ұйым
жетекшілері және «Жас Отан» ЖҚ
белсенді жастары қатысты. Өз
жұмысын басшы органдарын сайла-
удан бастаған конференцияда алды-
мен мандат комиссиясының төраға-
сы Шолпан Изматова хабарлама
жасады. Филиал төрағасы «ҚР Пре-
зидентінің «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс

сапасын арттыру» атты 2018 жылғы
5 қазандағы Жолдауын іске асыру
барысы туралы баяндады. «Елбасы
өткен жылғы Жолдауында жастарға
үлкен мән беріп, биылғы жылы жас-
тардың атсалысуымен жастарды
қолдайтын бірқатар игі жұмыстар ат-
қарылатынын айтқан еді. Сонымен
қатар, осы Жолдауда «Ауыл-елдің
бесігі» жобасы туралы айтты. Сон-
дықтан, туған жерді, ауылды көркей-
туге әрбір тұрғын үлес қосу қажет.
Өйткені, Мемлекет басшысы қазіргі
кездегі өте маңызды мәселелерді
қозғап, жолдарын ұсынды. Бұл бас-
тамалар еліміз тұтас, қоғамымыз
тұрақты болса ғана табысты жүзеге
асады. Ортақ міндеттерді тек бірлік
және ынтымақ арқылы орындалады
деп  сенемін!» - деген Дастан Жары-

лқасынұлы ауданда алдағы уақытта
атқарылатын жұмыстармен таныс-
тырды.
Ойыл аудандық мәслихатындағы

«Нұр Отан» партиясының депутат-
тық фракция жетекшісі Айсұлу Мам-
бетова «Нұр Отан» партиясының 20
жылдығы». «Жасампаздық және
әлеуметтік даму кезеңі» - атты ба-
яндамасында негізінен партияның
қысқа мерзімдегі қызметіне шолу
жасады.

«Осыншалықты күрделі қоғамдық-
саяси жағдайға қарамастан Қазақ-

стан Елбасының кемеңгерлігінің арқ-
асында елдік пен егемендікті сақтап
қалды. Аз уақыттың ішінде қуатты
мемлекеттің берік іргесі қаланып, эко-
номикада құрылымдық реформалар
жүргізілді. «Алдымен – экономика,
одан кейін – саясат» қағидасы сол
кездің өзінде-ақ өзінің тиімділігі мен
ұтымдылығын айқын көрсетіп берді.
Олардың мүдделерін қорғай отырып
партия әуел бастан жергілікті жер-
лерде сайлау, сайлауаралық кезең-
дерде де білікті әрі жүйелі жұмыс
істей білді. Азаматтық қоғамның
көшбасшысы ретінде партия ірі
үкіметтік емес ұйымдармен өзара
ықпалдастық жасап, жалпыхалық-
тық диалог құра алды» - деген Айсұ-
лу Кенесарықызы партияластары-
ның осы уақыттағы аудандағы атқа-

рған қызметтеріне де тоқталса, «Нұр
Отан» партиясы  Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Е.Жиеналин конференция
делегаттарының назарына «Нұр
Отан» партиясының 2030 жылға
дейінгі Бағдарламасы жобасының
негізгі ережелерін ұсынды.

«Осы жылдар ішінде партия өзінің
қалыптасуы мен дамуы үдерісінде
жеңістерге жетелеген қиын жолдар-
дан өтті, соған қарамастан елдің же-
текші саяси күшіне айналды.  Жал-
пыұлттық көшбасшының партиясы
және елдің ең бұқаралық және ықпал-
ды саяси күші ретінде қалыптасты.
Партияның негізін қалаушы – Ел-

басы саясатының арқасында Қазақ-
стан экономикасы қарқынды дамып
келе жатқан қолайлы қоғам мен де-
мократиялық мемлекет құрды.
Біз бір жерде тұрған жоқпыз, да-

мыдық және елеулі нәтижелерге қол
жеткіздік. Жиырма жыл ішінде ел ха-
лқының саны 3,5 миллионнан астам
адамға көбейді – бүгінде елімізде 18
миллионнан астам адам бар. Қазақ-
стандықтардың өмір сүру ұзақтығы
65,5-тен 73 жасқа дейін өсті. Біз аза-
маттарымыздың табысын 19 есеге
арттырдық. Орташа айлық жалақы
мен зейнетақы төлемінің мөлшері 13
есе өсті. 20 жыл ішінде 118 миллион
шаршы метр тұрғын үй салынды.
Қазақстан экономикасы осы жылдар
ішінде 26 есеге, жан басына шаққан-
дағы ЖІӨ – 22 есеге өсті» - деген ол
алдағы он жылдықтың он мақсатын
жеткізді.
Конференцияның күн тәртібіндегі

соңғы мәселе бойынша сөз делегат

«Қараой» бастауыш партия ұйымы-
ның жетекшісі Айбек Сұлтанов «Нұр
Отан» партиясы Ақтөбе аймақтық
филиалының конференциясына деле-
гаттарды ұсынды.
Елбасы өзінің кезекті Қазақстан

халқына Жолдауында 2019 жылды
«Жастар жылы» деп жариялаған бо-
латын. Қазіргі таңда еліміздің түкпір-
түпкірінде бастау алып, жастарды
жан- жақты қолдау шаралары жүзе-
ге асырыла бастады. Конференция
соңында аудан жастары атынан
«Жас Отан» жастар қанатының
мүшесі Нұрболат Тілегенұлына өз за-
мандастарына үндеу жолдаса, соңы-
нан конференция жұмысының хат-
шысы Сәндібек Дәулетқалиев жоға-
рыда қамтылған мәселелер бойын-
ша Қаулы жобасымен таныстырды.

Конференция

20 ЖЫЛДЫҢ ЖЕМІСІ ЖӘНЕ АЛДАҒЫ МІНДЕТТЕР
КЕШЕ АУДАН ӘКІМДІГІНДЕ «НҰР ОТАН» ПАРТИЯСЫНЫҢ 20 ЖЫЛДЫҒЫ

ҚАРСАҢЫНДА ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫНЫҢ КЕЗЕКТЕН ТЫС  ХХХV
КОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ. КОНФЕРЕНЦИЯНЫ АУДАНДЫҚ ПАРТИЯ ФИЛИА-
ЛЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ, АУДАН ӘКІМІ ДАСТАН САҒЫРОВ ЖҮРГІЗДІ. КОН-
ФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫ АСТАНАДАҒЫ ӨРТ КЕЗІНДЕ ҚАЗА БОЛҒАН БАЛА-
ЛАРДЫ БІР МИНУТ ҮНСІЗДІКПЕН ЕСКЕ АЛУМЕН БАСТАЛДЫ.

БАЛЫҚШЫЛАР БАС ҚОСҚАН ФЕСТИВАЛЬ

АҚТӨБЕ ШАҺАРЫНЫҢ 150 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛДЫ
ӨТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ АУДАНЫ-

МЫЗДА АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ
150 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН
АУДАНДЫҚ ӘУЕСҚОЙ БАЛЫҚ-
ШЫЛАР ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ.
АУДАНЫМЫЗДАҒЫ БІРНЕШЕ
КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ ДЕМЕУШІЛІГІ-
МЕН ӨТКЕН БАЛЫҚШЫЛАР
ФЕСТИВАЛІНЕ ЖЕРГІЛІКТІ 20-ҒА
ЖУЫҚ КОМАНДАМЕН БІРГЕ
КӨРШІЛЕС ТЕМІР, ҚОБДА
АУДАНДАРЫНЫҢ БАЛЫҚШЫ-
ЛАРЫ ҚАТЫНАСТЫ. КӨРШІЛЕС
ҚОБДА АУДАНЫНАН ҮШ БІРДЕЙ
КОМАНДАНЫҢ КЕЛУІ ОЙЫЛДЫҢ
БАЛЫҒЫНЫҢ ДӘМДІЛІГІМЕН
ҚОСА АУДАННЫҢ МЕРЕЙІН
АСҚАҚТАТТЫ.

ЖЫЛҚЫНЫ GPS-ТРЕКЕРМЕН
БАҚЫЛАУҒА БОЛАДЫ

шовтің қармағына ілінді. Нәтижесін-
де командалық есеп бойынша ІІІ орын-
ды Әлия-3 командасы қанжығаласа,
ІІ орыншы Берсиев командасы енші-
леді. Ал, І орынды Әлия-1 командасы
жеңіп алды. Арнайы кубокпен бірге
аудан әкімінің алғыс хатымен мара-
патталған жеңімпаз командаға Ақт-
өбе облыстық балықшылар мен
аңшылар қоғамының төрағасы Алек-
сей Алексеевич Гоголь 10 жыл
мерзімді аңшы, балықшы билетімен
бірге бір жылға тегін балық аулауға
жолдама берді. Ең қарт балықшы но-
минациясы бойынша темірлік Руд-
ченко Василий Иванович пен берси-
евтік Махан Мырзағұлов марапаттал-
са, ең кішкентай балықшы номина-
циясы ойылдық балғын Дәулет Ал-
тыбаевқа табысталды. Фестиваль
соңында барлық қатысушыларға
аудан әкімінің алғыс хаты мен балық
аулауға және аңшылыққа қажетті
бағалы сыйлықтар берілді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Әбден күдері үзіле бастағанда, араға
алды, соңы ай салып құқық қорғаушы-
лардың көмегіне жүгінеді. Кейбір жағ-
дайда, ол уақытта ұрылар ізін суытып
үлгереді. Яғни, жылқысы біреудің
қазанында бүлкілдеп жатады, болма-
са шекара асып кетеді. Ал, енді біреу-
лер тіпті өз малын бағуға ерінетіні
соншалық, өзі бақпаса да, сәл көзінен
таса болса, байбалам салып, бүкіл
елді дүрліктіреді. Ауданнан полиция
қызметкерлері басқа жұмыстың бәрін
қойып барғанда, жылқысы ауылдың
сыртындағы бір қырдың астында жа-
тады.
Ал, жылқы жоғалып кетсе, иесінің

іші күйгені өз алдына, бала-шағасы
нәпахасынан қағылады. Сондықтан,
аудандағы шаруашылық төрағалары
мен жеке мал иелеріне малдың бойы-
на GPS-трекерлер орнатып, оны ұялы
телефон арқылы бақылауға болаты-

нын ескертеміз! Ауданда қазірдің
өзінде бірнеше адамның малдарына
осындай қондырғылар қойдырып,
үйінен бақылап отырғандары бар.
Сонымен қатар, өткен жылдан ба-

стап Маңғыстау облысында жол бой-
ындағы ауылдар малдарының мой-
нына түнде көзге алыстан шалына-
тын, жарыққа жалтырап көрінетін
ленталар байлауды қолға алды. Сон-
дықтан, Ойыл-Қобда тас жолының
бойында орналасқан елді-мекендер
тұрғындары мен жайылымы жолға
жақын орналасқан шаруашылықтар-
дың да малдарының мойнына, дене-
сіне осындай ленталарды байлаула-
рын өтінеміз!

Дархан ҒАЛЫМЖАНОВ,
Ойыл аудандық полиция

бөлімі бастығының қызмет
жөніндегі орынбасары.

«ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТ» ТЕР-
МИНІ  БАРЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК
ОРГАНДАРДЫҢ  БАСЫН
БІРІКТІРІП ,  ОЛАРҒА  ИНТЕР -
НЕТТІҢ, ЭЛЕКТРОНДЫ ТЕРМИ-
НАЛДАРДЫҢ  НЕМЕСЕ  ТІПТІ
ҰЯЛЫ ТЕЛЕФОНДАРДЫҢ КӨМЕ-
ГІМЕН ТҰРҒЫНДАРҒА ҚЫЗМЕТ
КӨРСЕТУГЕ МҮМКІНДІК БЕРЕТІН
БІРТҰТАС ЖҮЙЕНІ БІЛДІРЕДІ.
Елімізде электронды үкімет құру

идеясын мемлекет басшысы өзінің
республиканы әлемдегі бәсекеге
қабілетті елу елдің қатарына енгі-
зу туралы ойын Қазақстан халқы-
на  жыл  сайынғы  Жолдауында
білдірген болатын. Қарапайым ха-
лықтың алтын уақытын үнемдеу-
де  электронды қызмет түрлерінің
тиімділігі орасан зор. Электронды
үкіметтің негізгі мақсаты - элект-
ронды түрде көрсетілетін мемле-
кеттік қызмет түрлерімен таныс-
тыру және Е-gov порталы туралы
мағлұмат беру.
Қазіргі таңда Ойыл ауданының

мемлекеттік қызметтер көрсетуші
жергілікті атқарушы органдарында
өзі-өзіне қызмет көрсету жүйесі
енгізіліп, қарапайым тұрғындардың
электронды  үкіметтің  қызмет

түрлерін пайдалануға мүмкіндіктер
бар. Барлық ауылдық округ әкімі
аппараттары мен мемлекеттік ме-
кемелерде электронды үкімет пор-
талынан қызметтер алу іске қосыл-
ды. Мемлекеттік мекемеге мемле-
кеттік қызмет алуға келген әрбір
азамат бөлімде жауапты маман-
дардың көмегімен де электрондық
қызметтерді  пайдалана  алады .
Аудан тұрғындары егерде элект-
ронды санды қолтаңбасы бар бол-
са, өздеріне керек мәліметтерді
аудан әкімдігі сайтындағы мемле-
кеттік  қызметтер  көрсету
бөлімінде электронды қызметтерді
үйден шықпай-ақ ғаламтор желісі
арқылы өзіңізге қажетті электрон-
ды анықтамаларды алуларына бо-
лады. Порталдың қызметін ғалам-
тор желісі арқылы республикамыз-
дың кез-келген азаматы пайдала-
на алады. Үйде отырып-ақ ғалам-
тор арқылы салық және айыппұл-
дарды  төлеп ,  некеңізді  тіркеп ,
әртүрлі  анықтамаларды  алып ,
аудан орталығындағыауруханаға
тіркелуге, дәрігердің қаралуына
кезекке тұруға немесе дәрігерді
үйге шақыруға болады. Дәл осы
порталдың көмегімен тұрғын үй

кезегі мен балаңызды балабақша
кезегіне тіркей  аласыз. Әсіресе
жүріп-тұруы қиын мүмкіндігі шекте-
улі жандар үшін үлкен көмек. Со-
нымен  қатар  www.el icense.kz
порталынан шаруа қожалықтары
және  жеке  тұрғындар  өздерінің
ауылшаруашылығы техникаларын
техникалық байқаудан өткізуге де
өтініш бере алады.
Электронды үкімет заманауи та-

лапқа сай, қазіргі нарықта керек
құрал деп білеміз. Е-gov - бұл мем-
лекеттік  қызметтерді  онлайн
түрінде пайдалануға арналған пор-
тал.
Е-gov порталын  пайдалануға

азаматтардың қызығушылығын ар-
ттыру ,  сонымен  қатар  халыққа
электронды үкімет порталы арқы-
лы мемлекеттік қызметтерді ұсыну
мүмкіндіктері туралы және элект-
ронды санды қолтаңба алу жұмы-
старын барлық ауылдық округ әкімі
аппараттары  ақпараттандыру
жұмыстарын жүргізуде.

С.МЕРУЕНОВ,
Ойыл ауданы әкімі аппараты-
ның мемлекеттік қызметтер

көрсету мәселелерін үйлестіру
бөлімінің басшысы.

«ЭЛЕКТРОНДЫ ҮКІМЕТТІҢ»
МҮМКІНДІГІ КӨП
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   Бюджеттік кредиттер            64388
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары            64388
10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер

қатынастары саласындағы басқа да қызметтер            64388
10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі            64388
10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік

кредиттер            64388
5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу             14231

 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу             14231
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу             14231
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет (профициті)тапшылығы           -50157
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану)             50157

7  2 Қарыздар түсімдері            64388
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар            64388

  Қарыз алу келісім-шарттары            64388
16    Қарыздарды өтеу             14231
16 1   Қарыздарды өтеу             14231
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі             14231
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу             14231

  Бюджетные кредиты            64388
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения            64388

10 1 Сельское хозяйство            64388
10 1 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            64388
10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов            64388
5  1 Погашение бюджетных кредитов            14231
 01 Погашение бюджетных кредитов            14231
  Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета        14231

    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета           -50157

    VI. Финансирование дефицита бюджета            50157
7 2 Поступление займа            64388

 01 Внутренние государственные займы            64388
  Договора займа            64388

16    Погашение займов            14231
16 1   Погашение займов            14231
16 1 452  Отдел финансов района (города областного значения)            14231
16 1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим

бюджетом            14231

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ

Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы
24  желтоқсандағы № 239 шешіміне2 қосымша

БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

Приложение 2 к решению районного
маслихата от 24  декабря  2018 года  №239
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НАИМЕНОВАНИЕ

   І. Кірістер        3097000
1   Салық түсімдері          317216
 01  Кiрiстерге салынатын табыс салығы          133885

  2 Жеке табыс салығы          133885
 03  Әлеуметтiк салық          125450

  1 Әлеуметтік салық          125450
 04  Меншiкке салынатын салықтар            47747
  1 Мүлiкке салынатын салықтар            33283
  3 Жеке тұлғалардың жер салығы 953
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 8911
  5 Бірыңғай жер салығы 4600
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 8219
  2 Акциздер 410
  3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3204
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 4605
 08  Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені
үшін алынатын міндетті төлемдер 1915

  1 Мемлекеттік баж 1915
2   Салықтық емес түсімдер            47484

 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 5098
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 5084

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 14
 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын
және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 1200

  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 1200

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер            41186
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер            41186
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2300

 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 390
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 390
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 1910
  1 Жердi және материалдық емес активтердi сату 1910
4   Трансферттердің түсімдері        2730000

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер        2730000
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер        2730000
   Ағымдағы нысаналы трансферттер 0

   Нысаналы даму трансферттері 0
   Субвенциялар        2730000

   I. Доходы        3097000
1   Налоговые поступления          317216
 01  Подоходный налог          133885
  2 Индивидуальный подоходный налог          133885
 03  Социальный налог          125450
  1 Социальный налог          125450
 04  Налоги на собственность            47747
  1 Hалоги на имущество            33283
  3 Земельный налог 953
  4 Hалог на транспортные средства 8911
  5 Единый земельный налог 4600
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 8219
  2 Акцизы 410
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3204
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 4605
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами 1915

  1 Государственная пошлина 1915
2   Неналоговые поступления            47484
 01  Доходы от государственной собственности 5098
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 5084

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 14
 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 1200

  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 1200

 06  Прочие неналоговые поступления             41186
  1 Прочие неналоговые поступления             41186

3   Поступления от продажи основного капитала 2300
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 390
  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 390
 03  Продажа земли и нематериальных активов 1910
  1 Поступления от продажи земельных участков 1910

4   Поступление трансфертов        2730000
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления        2730000
  2 Трансферты из областного бюджета        2730000
   Целевые текущие трансферты 0
   Целевые трансферты на развитие 0
   Субвенции        2730000

    II. Шығындар        3097000
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер          170241
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар          129220
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты            19729
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер            19729
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты            69384
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер            69384
01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты            40107
01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            40107
01 2   Қаржылық қызмет            16669
01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            16669
01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер            14983

01 2 452 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 312
   010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 1374
    01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет            14018

01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            14018

    01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру
және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер            14018

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер            10334
13 9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі            10334
  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер            10334

    02   Қорғаныс 4760
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 1832

  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 1832
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 1374
   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 458

04    Бiлiм беру        2183642
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту            21239

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі            21239
04 1 464 040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға            21239
04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру        1929318
04 2 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі        1849102
04 2 464 003 Жалпы білім беру                     1803616
04 2 464 006 Балаларға қосымша білім беру            45486
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

дене шынықтыру және спорт бөлімі            80216
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру            80216
04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер          233085
04 9 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі          233085
04 9 464 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске

асыру жөніндегі қызметтер            16492
04 9 464 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу            32954

  II. Затраты        3097000
01  Государственные услуги общего характера          170241
 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления          129220
  112 Аппарат маслихата района (города областного значения)           19729

  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района
(города областного значения)            19729

  122 Аппарат акима района (города областного значения)            69384
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)            69384
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа            40107
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа            40107
 2 Финансовая деятельность            16669

  452 Отдел финансов района (города областного значения)            16669
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения)            14983

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 312
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом,

 постприватизационная деятельность и регулирование споров,
связанных с этим 1374

 5 Планирование и статистическая деятельность            14018
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            14018
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования            14018

 9 Прочие государственные услуги общего характера            10334
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения)            10334
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог            10334

02  Оборона 4760
 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 1832
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 1832
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба

района (города областного значения) 1374
  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 458

04  Образование       2183642
 1 Дошкольное воспитание и обучение           21239

  464 Отдел образования района (города областного значения)           21239
  040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных

организациях образования            21239
 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование        1929318

  464 Отдел образования района (города областного значения)        1849102
  003 Общеобразовательное обучение        1803616
  006 Дополнительное образование для детей            45486
  465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)                80216

  017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту           80216
 9 Прочие услуги в области образования          233085
  464 Отдел образования района (города областного значения)          233085
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования            16492
  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов

для государственных учреждений образования района
(города областного значения)            32954



37 ақпан 2019 жыл
    04 9 464 007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және

мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткiзу 2235
04 9 464 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз

қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2980

023 Әдістемелік  жұмыс            17267
   113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер           161157
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру          240814
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру            48035
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі            43700
   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек            43700

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 4335
   030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4335
06 2   Әлеуметтiк көмек           175621
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі           175621
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы            76223
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            14569

06 2 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 287
    06 2 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек            44177
    06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 6817

06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті
гигеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге
қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну             11484

06 2 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету            22064
06 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де

қызметтер            17158
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі            17158
06 9 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер            15899

06 9 451 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1259

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            13032
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 1703
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1703
    07 1 458 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 1703
    07 2   Коммуналдық шаруашылық 9817

07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 9817

07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 9817
07 3   Елді-мекендерді абаттандыру 1512

    07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 1512

07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1512
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк          194248
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет            89675
08 1 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі           89675
08 1 455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау           89675
08 2   Спорт 8807
08 2 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

дене шынықтыру және спорт бөлімі 8807
08 2 465 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6180
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

08 3   Ақпараттық кеңiстiк            67381
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі            58310
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi            57991
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 9071
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 9071
08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi

өзге де қызметтер            28385
08 9 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 11108
08 9 455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11108
08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі            17277
08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 9109

    08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8168
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары           113279
10 1   Ауыл шаруашылығы            85581
  462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі            14374
   001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер            14374
10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі            71207
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 6897
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 3032
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1298

    10 1 474 010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі
іс-шараларды өткізу 868

   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу             59112
10 6   Жер қатынастары            15254
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі            15254
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9675
10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 5579

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер             12444

  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі             12444

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру            12444
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16792
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16792
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі            16792
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            10728

    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 6064

    12    Көлiк және коммуникация            10462
12 1   Автомобиль көлiгi            10462
12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі            10462
12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету            10462
13    Басқалар            57528
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 7785
13 3 469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік  бөлімі 7785
   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 7465
    13 3 469 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар            49743

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            34545

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            34545

13 9 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 7760
13 9 452 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7760
  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
   041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 1351
15    Трансферттер            92202
15 1   Трансферттер            92202
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            92202
   038 Субвенциялар            89201
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 3001
    III. Таза бюджеттік кредит беру         66544,5
    Бюджеттік кредиттер         78460,5

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба 2235

  015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2980

  023 Методическая работа           17267
  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов          161157
06  Социальная помощь и социальное обеспечение          240814

 1 Социальное обеспечение            48035
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)            43700
  005 Государственная адресная социальная помощь            43700

  464 Отдел образования района (города областного значения) 4335
  030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4335
 2 Социальная помощь          175621
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)          175621
  002 Программа занятости            76223
  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            14569

  006 Оказание жилищной помощи 287
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по

решениям местных представительных органов            44177
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 6817
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида            11484

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения            22064
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального

обеспечения            17158
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)            17158
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения            15899

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 1259

   07  Жилищно-коммунальное хозяйство           13032
 1 Жилищное хозяйство 1703
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 1703
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1703
 2 Коммунальное хозяйство 9817
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 9817
  012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 9817
 3 Благоустройство населенных пунктов 1512

  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,
сельского округа 1512

  008 Освещение улиц населенных пунктов 1512
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство          194248
 1 Деятельность в области культуры            89675
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения)            89675
  003 Поддержка культурно-досуговой работы            89675
 2 Спорт 8807

  465 Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения) 8807

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в сфере физической культуры и спорта 6180

  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

 3 Информационное пространство            67381
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)           58310
  006 Функционирование районных (городских) библиотек             57991

  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 9071
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 9071
 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и и

нформационного пространства            28385
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 11108

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в области развития языков и культуры 11108

  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения)             17277
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 9109

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8168
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения          113279

 1 Сельское хозяйство            85581
  462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)            14374
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере сельского хозяйства            14374
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)             71207
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере ветеринарии 6897
  006 Организация санитарного убоя больных животных 3032
  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1298
  010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 868
  011 Проведение противоэпизоотических мероприятий            59112
 6 Земельные отношения            15254
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения)            15254

  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования
земельных отношений на территории района (города областного значения) 9675

  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов
областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 5579

 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,
охраны окружающей среды и земельных отношений            12444

  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения)            12444

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов            12444
    11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность           16792
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность           16792
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения)            16792
  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)            10728

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков
и иных сельских населенных пунктов 6064

12  Транспорт и коммуникации            10462
 1 Автомобильный транспорт            10462

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения)           10462

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог           10462
   13  Прочие           57528

 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 7785
  469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 7785
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства 7465
  003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие            49743

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения)            34545

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            34545

  452 Отдел финансов района (города областного значения) 7760
  012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7760
  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            92202
 1 Трансферты            92202
  452 Отдел финансов района (города областного значения)            92202
  038 Субвенции            89201
   051 Трансферты органам местного самоуправления 3001

    III. Чистое бюджетное кредитование         66544,5
    Бюджетные кредиты         78460,5

   10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,



4 7 ақпан 2019 жыл
   10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары         78460,5
   10 1   Ауыл шаруашылығы         78460,5
   10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі         78460,5
   10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік

кредиттер         78460,5
5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу            11916
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу            11916
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу             11916

IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы        -66544,5

    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру         66544,5
7  2 Қарыздар түсімі         78460,5
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар         78460,5
  Қарыз алу келісім-шарттары         78460,5

16    Қарыздарды өтеу            11916
16 1   Қарыздарды өтеу            11916
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            11916
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу            11916

земельные отношения         78460,5
    10 1   Сельское хозяйство         78460,5
10 1 453  Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)         78460,5
    10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов         78460,5
5  1 Погашение бюджетных кредитов            11916
 01 Погашение бюджетных кредитов           11916
  Погашение  бюджетных  кредитов,  выданных  из  государственного

бюджета            11916
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0

    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета        -66544,5

    VI. Финансирование дефицита бюджета         66544,5
7  2 Поступление займа         78460,5
 01 Внутренние государственные займы         78460,5
  Договора займа         78460,5

   16    Погашение займов            11916
   16 1   Погашение займов            11916
    16 1 452  Отдел финансов района (города областного значения)            11916
16 1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим

бюджетом            11916

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ

Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы
24   желтоқсандағы № 239   шешіміне 3 қосымша

БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

Приложение 3 к решению районного
маслихата от 24  декабря  2018 года  № 239
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НАИМЕНОВАНИЕ

II. Шығындар        3158000
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер         175766
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар         134159
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты           20126
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер           20126
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты           71334
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер            71334
01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты            42699
01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            42699
01 2   Қаржылық қызмет           16835
01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            16835

    01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және
коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер            15031

01 2 452 003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 334
   010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 1470
01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет            14241

    01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            14241

01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру
және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер            14241

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер            10531
13 9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі             10531
  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер             10531

02   Қорғаныс 9480
02 1   Әскери мұқтаждар 3110
02 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3110
02 1 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3110
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 6370

  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 6370
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 1470
   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 4900

04    Бiлiм беру        2178320
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту            21921
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі            21921
04 1 464 040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға            21921
04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру        1918175

    04 2 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі        1835717
04 2 464 003 Жалпы білім беру        1789992
04 2 464 006 Балаларға қосымша білім беру            45725
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)

дене шынықтыру және спорт бөлімі            82458
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру            82458

    04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер                       238224
04 9 464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі          238224
04 9 464 001 Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске

асыру жөніндегі қызметтер            16720
04 9 464 005 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу            37400

04 9 464 007 Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және
мектептен тыс іс-шараларды және конкурстарды өткiзу 2391

04 9 464 015 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз

І. Кірістер        3158000
1   Салық түсімдері          305602
 01  Кiрiстерге салынатын табыс салығы          133907
  2 Жеке табыс салығы          133907

 03  Әлеуметтiк салық          107277
  1 Әлеуметтік салық          107277
 04  Меншiкке салынатын салықтар            53698
  1 Мүлiкке салынатын салықтар            37857

  3 Жеке тұлғалардың жер салығы 991
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық            10020

  5 Бірыңғай жер салығы 4830
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 8805
  2 Акциздер 420
  3 Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3550

  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 4835
 08  Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1915

  1 Мемлекеттік баж 1915
2   Салықтық емес түсімдер            58098
 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 5097

  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 5084
7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 13

 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын
және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар,
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 1260

  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 1260

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер            51741
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер            51741

3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 4300
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 1700

  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 1700
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 2600
  1 Жердi және материалдық емес активтердi сату 2600
4   Трансферттердің түсімдері        2790000

 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер        2790000
2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер        2790000

   Ағымдағы нысаналы трансферттер 0
   Нысаналы даму трансферттері 0

   Субвенциялар        2790000

I. Доходы        3158000
1   Налоговые поступления          305602
 01  Подоходный налог          133907
  2 Индивидуальный подоходный налог          133907
 03  Социальный налог          107277
  1 Социальный налог          107277
 04  Налоги на собственность            53698
  1 Hалоги на имущество            37857

  3 Земельный налог 991
  4 Hалог на транспортные средства            10020
  5 Единый земельный налог 4830

 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 8805
  2 Акцизы 420
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3550
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 4835
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами 1915

  1 Государственная пошлина 1915
2   Неналоговые поступления            58098
 01  Доходы от государственной собственности 5097
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности          5084

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 13
 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 1260

  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 1260

 06  Прочие неналоговые поступления            51741
  1 Прочие неналоговые поступления            51741
3   Поступления от продажи основного капитала 4300
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 1700
  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 1700
 03  Продажа земли и нематериальных активов 2600
  1 Поступления от продажи земельных участков 2600
4   Поступление трансфертов        2790000
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления        2790000
  2 Трансферты из областного бюджета        2790000
   Целевые текущие трансферты 0
   Целевые трансферты на развитие 0
   Субвенции        2790000

    II. Затраты        3158000
01  Государственные услуги общего характера          175766
 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления          134159
  112 Аппарат маслихата района (города областного значения)            20126
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения)            20126
  122 Аппарат акима района (города областного значения)            71334
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения)            71334
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа            42699
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа            42699
 2 Финансовая деятельность            16835
  452 Отдел финансов района (города областного значения)            16835
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения)            15031

  003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 334
  010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпривати-

зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 1470
 5 Планирование и статистическая деятельность            14241
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            14241
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования            14241

 9 Прочие государственные услуги общего характера            10531
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения)            10531
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог            10531

02  Оборона 9480
 1 Военные нужды 3110
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 3110
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 3110
 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 6370

  122 Аппарат акима района (города областного значения) 6370
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

(города областного значения) 1470
  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 4900

   04  Образование        2178320
 1 Дошкольное воспитание и обучение            21921
  464 Отдел образования района (города областного значения)            21921
  040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных

организациях образования            21921
 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование       1918175
  464 Отдел образования района (города областного значения)        1835717
  003 Общеобразовательное обучение                    1789992
  006 Дополнительное образование для детей           45725
  465 Отдел физической культуры и спорта района

(города областного значения)            82458
  017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту            82458
 9 Прочие услуги в области образования          238224
  464 Отдел образования района (города областного значения)          238224
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования            16720
  005 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов

для государственных учреждений образования района
(города областного значения)           37400

  007 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов
районного (городского) масштаба 2391

  015 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на
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қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 3189

023 Әдістемелік  жұмыс            17367
  113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер          161157
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру          251742
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру            50961

  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі            46322

   005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек            46322
  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 4639
   030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4639
06 2   Әлеуметтiк көмек          183154
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі          183154
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы            79042
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            15443

06 2 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 304
06 2 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек            46827
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 6831
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

гигеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге
қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну            12173

06 2 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету            22534
06 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де

қызметтер            17627
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі            17627
06 9 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер            16292

06 9 451 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 1335

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            13929
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 1822
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1822
07 1 458 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру 1822
07 2   Коммуналдық шаруашылық            10504
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі            10504
07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі            10504
07 3   Елді-мекендерді абаттандыру 1603
07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты 1603
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1603

   08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк          197360
   08 1   Мәдениет саласындағы қызмет            91090

08 1 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі            91090

08 1 455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау            91090
08 2   Спорт 8944
08 2 465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және

спорт бөлімі 8944
   08 2 465 001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 6317
   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

08 3   Ақпараттық кеңiстiк            68379
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі            58764
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi            58445
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 9615

    08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 9615
08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру

жөнiндегi өзге де қызметтер            28947
08 9 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі             11219
08 9 455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер             11219
08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі            17728

    08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың
әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 9198

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8530
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары           114857
10 1   Ауыл шаруашылығы             86021
  462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі            14374

   001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер            14374

10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі            71647
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 6973
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 3244
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1389
10 1 474 010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі

іс-шараларды өткізу 929
   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу            59112
10 6   Жер қатынастары            15645
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі            15645

    10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 9675

10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 5970

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер             13191

  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            13191

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру            13191
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16877
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі            16877
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі            16877
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            10748

    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 6129

12    Көлiк және коммуникация            11090
    12 1   Автомобиль көлiгi             11090
12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі            11090
12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету            11090
13    Басқалар            95435
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 8330

    13 3 469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік  бөлімі 8330
   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 8010
13 3 469 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар            87105
13 9 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 8225

    13 9 452 012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының
резерві 8225

453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі            71442

 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            71442

  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
   041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді

экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 1351
15    Трансферттер            93144
15 1   Трансферттер            93144
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі            93144
   038 Субвенциялар            89933
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 3211
    III. Таза бюджеттік кредит беру            76535
    Бюджеттік кредиттер            88380
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары            88380
   10 1   Ауыл шаруашылығы            88380

содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 3189

023 Методическая работа            17367
 113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов          161157

06  Социальная помощь и социальное обеспечение          251742
 1 Социальное обеспечение            50961
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)            46322
  005 Государственная адресная социальная помощь            46322
  464 Отдел образования района (города областного значения) 4639

  030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4639
 2 Социальная помощь          183154
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)          183154
  002 Программа занятости            79042
  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            15443

  006 Оказание жилищной помощи 304
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по

решениям местных представительных органов            46827
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 6831
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида            12173

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения            22534
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального

обеспечения            17627
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения)            17627
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для
населения           16292

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 1335

07  Жилищно-коммунальное хозяйство           13929
 1 Жилищное хозяйство 1822
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 1822
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1822
 2 Коммунальное хозяйство            10504
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения)            10504
  012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения            10504

 3 Благоустройство населенных пунктов             1603
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,

сельского округа 1603
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1603
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство          197360
 1 Деятельность в области культуры            91090
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения)            91090
  003 Поддержка культурно-досуговой работы            91090
 2 Спорт 8944

  465 Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения) 8944

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в сфере физической культуры и спорта 6317

  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

 3 Информационное пространство           68379
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения)            58764
  006 Функционирование районных (городских) библиотек            58445
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319

  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 9615
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 9615

 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и
информационного пространства            28947

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)          11219
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры            11219
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения)            17728
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 9198

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8530
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения         114857

 1 Сельское хозяйство           86021
  462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)           14374
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере сельского хозяйства            14374
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения)            71647
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере ветеринарии             6973
  006 Организация санитарного убоя больных животных 3244
  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1389

  010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных
животных 929

  011 Проведение противоэпизоотических мероприятий           59112
 6 Земельные отношения            15645
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения)            15645
  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования

земельных отношений на территории района (города областного значения) 9675
  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов

областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел 5970
 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,

охраны окружающей среды и земельных отношений            13191
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            13191
  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов            13191
11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность            16877
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность            16877
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения)            16877
  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)             10748

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков
и иных сельских населенных пунктов 6129

12  Транспорт и коммуникации            11090
 1 Автомобильный транспорт            11090
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения)            11090
  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог            11090
13  Прочие            95435
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 8330
  469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 8330
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства 8010
  003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие87105
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 8225
  012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 8225
453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения)            71442
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            71442

  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            93144
 1 Трансферты            93144
  452 Отдел финансов района (города областного значения)            93144
  038 Субвенции            89933
  051 Трансферты органам местного самоуправления 3211
    III. Чистое бюджетное кредитование            76535
    Бюджетные кредиты            88380
10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения            88380

10 1   Сельское хозяйство            88380
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   10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі            88380
10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік

кредиттер            88380
5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу            11845
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу            11845
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу            11845

    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0

    V. Бюджет тапшылығы           -76535
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру            76535

7  2 Қарыздар түсімі            88380
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар            88380
  Қарыз алу келісім-шарттары            88380

16    Қарыздарды өтеу            11845
16 1   Қарыздарды өтеу            11845
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі             11845
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу            11845

10 1 453  Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения)            88380

10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки
специалистов            88380

5  1 Погашение бюджетных кредитов            11845
 01 Погашение бюджетных кредитов            11845
  Погашение  бюджетных  кредитов, выданных из государственного бюджета      11845

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
   Приобретение финансовых активов 0
   V. Дефицит бюджета           -76535
   VI. Финансирование дефицита бюджета            76535

 7  2 Поступление займа            88380
 01 Внутренние государственные займы            88380
  Договора займа            88380

16    Погашение займов            11845
16 1   Погашение займов             11845

    16 1 452  Отдел финансов района (города областного значения)            11845
1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим

бюджетом            11845

жоба

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУҒА МЕМЛЕКЕТТІК
БІЛІМ БЕРУ ТАПСЫРЫСЫ, АТА-АНА ТӨЛЕМАҚЫСЫНЫҢ МӨЛШЕРІ

№ Мектепке дейінгі тәрбие және
оқыту ұйымдарының

әкімшілік-аумақтық орналасуы
/аудан, қала/

Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту ұйымдарының
 тәрбиеленушілер саны

Балабақша Мектеп
жанындағы
толық күндік

шағын-
орталықтар

Мектеп
жанындағы
жарты күндік

шағын-
орталықтар

Дербес толық
күндік шағын-
орталықтар

Дербес
жарты күндік

шағын-
орталықтар

1 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ойыл ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік меке-
месінің «Асанәлі» бөбекжай-бақ-
шасы» мемлекеттік коммунал-
дық қазыналық кәсіпорыны

100 - - - -

2 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ойыл ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік меке-
месінің «Балдырған» бөбекжай-
бақшасы» мемлекеттік комму-
налдық қазыналық кәсіпорыны

170 - - - -

3 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ойыл ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік меке-
месінің «Жолшы» бөбекжай-бақ-
шасы» мемлекеттік коммунал-
дық қазыналық кәсіпорыны

55 - - - -

4 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Көптоғай ауылдық округі әкімінің
аппараты» мемлекеттік меке-
месінің «Айгөлек» бөбекжай-бақ-
шасы» мемлекеттік коммунал-
дық қазыналық кәсіпорыны

42 - - - -

5 «Ойыл аудандық білім бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
«Әсем» бөбекжай-бақшасы»
мемлекеттік коммуналдық қазы-
налық кәсіпорыны

65 - - - -

6 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі әкімінің аппараты» мемле-
кеттік мекемесінің «Балбөбек»
бөбекжай-бақшасы» мемлекеттік
коммуналдық қазыналық кәсіпо-
рыны

75 - - - -

7 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Саралжын ауылдық округі
әкімінің аппараты» мемлекеттік
мекемесінің «Балдәурен» бөбек-
жай-бақшасы» мемлекеттік ком-
муналдық қазыналық кәсіпорыны

60 - - - -

Ойыл ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №43 «Ойыл ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға
мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулысына өзгеріс енгізу тура-
лы
Ақтөбе облысы Ойыл ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №43 қаулысы. Ақтөбе облысы Әділет департа-

ментінің Ойыл аудандық Әділет басқармасында 2018 жылғы 9 сәуірде № 3-13-111 болып тіркелді.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік бас-

қару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім
туралы» Заңының 6 бабының 4 тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Ойыл ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 15 наурыздағы №43 «Шалқар ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» қаулысына келесі
өзгеріс енгізілсін:
көрсетілген қаулының қосымшасы осы қаулының қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. «Ойыл аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ойыл аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

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

Аудан әкімі Д.Сагиров

Ойыл ауданы әкімдігінің 2019 жылғы
«     » ____________ №____ қаулысына қосымша

8 «Ақтөбе облысы Ойыл ауданы
Ойыл ауылдық округі әкімінің ап-
параты» мемлекеттік меке-
месінің «Асанәлі» бөбекжай-бақ-
шасы» мемлекеттік коммунал-
дық қазыналық кәсіпорыны жа-
нындағы санаториялық үлідегі
топ

15 - - - -

Барлығы 582 - - - -

БІР ТӘРБИЕЛЕНУШІГЕ ЖҰМСАЛАТЫН ШЫҒЫСТАРДЫҢ БІР АЙДАҒЫ ОРТАША ҚҰНЫ /ТЕҢГЕ/

Балабақша Мектеп жанындағы
толық күндік шағын-

орталықтар

Мектеп жанындағы
жарты күндік шағын-

орталықтар

Дербес толық күндік
шағын-орталықтар

Дербес жарты күндік
шағын-орталықтар

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

35056,62 - - - -

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДАРДА АТА – АНАЛАРЫНЫҢ БІР КҮНГЕ ТӨЛЕМАҚЫ МӨЛШЕРІ /ТЕҢГЕ/

Балабақша Мектеп жанындағы
толық күндік шағын-

орталықтар

Мектеп жанындағы
жарты күндік шағын-

орталықтар

Дербес толық күндік
шағын-орталықтар

Дербес жарты күндік
шағын-орталықтар

300 - - - -

300 - - - -

300 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

№ Административно-территори-
альное расположение органи-
заций дошкольного воспитания

и обучения /район, город/

Количество воспитанников организаций дошкольного
воспитания и обучения

Детский
сад

Мини-центр с
полным днем
пребывания
при школе

Мини-центр с
не полным
днем пребы-
вания при
школе

Мини-центр с
полным днем
пребывания
самостоятель-

ный

Мини-центр с
не полным
днем пребы-
вания само-
стоятельный

1 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Асанәлі» государственного уч-
реждения «Аппарат акима Уилско-
го сельского округа Уилского райо-
на Актюбинской области»

100 - - - -

2 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Балдырған» государственного уч-
реждения «Аппарат акима Уилско-
го сельского округа Уилского райо-
на Актюбинской области»

170 - - - -

3 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Жолшы» государственного учреж-
дения «Аппарат акима Уилского
сельского округа Уилского района
Актюбинской области»

55 - - - -

4 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Айгөлек» государственного уч-
реждения «Аппарат акима Копто-
гайского сельского округа Уилско-
го района Актюбинской области»

42 - - - -

5 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Әсем» государственного учреж-
дения «Уилский районный отдел
образования»

65 - - - -

6 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Балбөбек» государственного уч-
реждения «Аппарат акима сельс-
кого округа имени Ш.Берсиева Уил-
ского района Актюбинской облас-
ти»

75 - - - -

7 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Балдәурен» государственного
учреждения «Аппарат акима Са-
ралжинского сельского округа Уил-
ского района Актюбинской облас-
ти»

60 - - - -

8 Государственное коммунальное
казенное предприятие «Ясли-сад
«Асанәлі» государственного уч-
реждения «Аппарат акима Уилско-
го сельского округа Уилского райо-
на Актюбинской области» группа
санаторного типа

15 - - - -

Итого 582 - - - -

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ РАСХОДОВ НА ОДНОГО ВОСПИТАННИКА В МЕСЯЦ /ТЕНГЕ/

Детский сад Мини-центр с пол-
ным днем пребыва-

ния при школе

Мектеп жанындағы
жарты күндік

шағын-орталықтар

Мини-центр с пол-
ным днем пребыва-
ния самостоятельный

Мини-центр с не
полным днем пребыва-
ния самостоятельный

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

29 980,75 - - - -

35056,62 - - - -

РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕНЬ /ТЕНГЕ/

Детский сад Мини-центр с пол-
ным днем пребыва-

ния при школе

Мектеп жанындағы
жарты күндік

шағын-орталықтар

Мини-центр с пол-
ным днем пребыва-
ния самостоятельный

Мини-центр с не
полным днем пребыва-
ния самостоятельный

300 - - - -

3000 - - - -

300 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

250 - - - -

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ,
РАЗМЕР РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ПО УИЛСКОМУ РАЙОНУ

О внесении изменения в постановление акимата Уилского района от 15 марта 2018 года №43 «Об утверждении
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы по
Уилскому району» Постановление акимата Уилского района Актюбинской области от 15 марта 2018 года №43. Заре-
гистрировано Управлением юстиции Уилского района Актюбинской области 3 апреля 2018 года № 3-13-121  В соответ-
ствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан», подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27
июля 2007 года «Об образовании», акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести в постановление акимата Уилского района от 15 марта 2018 года №43 «Об утверждении государственного
образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы по Уилскому району»
следующее изменение:

 Приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Государственному учреждению «Уилский районный отдел образования» в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в Управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима района А.Казыбаеву.
4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.
Аким района Д.Сагиров

Приложение к постановлению акимата
Уилского района от «    » ________ 2019 года №_____



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 1739 дана. Тапсырыс №65
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.

77 ақпан 2019 жыл

Всестороннее,качественное рас-
смотрение обращений физических и
юридических лиц , восстановление
нарушенных прав граждан являет-
ся одним из главных приоритетов
работы прокуроров.
С начала года в органы прокура-

туры поступило более 198 тыс. об-
ращений граждан и юридических ли-
ц,по результатам рассмотрения ко-
торых защищены права более 18
тыс. заявителей,внесено свыше 300
актов прокурорского надзора об ус-
транении выявленных нарушений.
Прокурорами на личном приеме при-
нято более 63 тыс. граждан, из них
28,5 тыс. руководством органов про-
куратуры.
Почти половина всех обращений,

поступивших в органы прокуратуры,
или 45 % (90 тыс.) касалась вопро-
сов досудебной стадии уголовного
процесса, 22 % (43 тыс.) - социаль-
но-экономической сферы и 12 % (23
тыс.) связана с несогласием с су-
дебными актами по уголовным, граж-
данским и административным де-
лам.  Наибольшее число удовлетво-
ренных обращений или 54 % (10 тыс.)
составляют жалобы на акты и дей-
ствия (бездействие) органов досу-
дебного расследования. Треть обра-
щений (70 тыс.) направлены в дру-
гие органы и ведомства для рас-
смотрения по компетенции.
Адресуя свои вопросы в органы

прокуратуры, заявители в большин-
стве случаев не осведомлены о но-
вом порядке рассмотрения обраще-
ний прокурорами, введенном с про-
шлого года.
В соответствии с Законом «О про-

куратуре», органы прокуратуры
теперь рассматривают обращения

только если:
- есть поручение Президента ;
- возникла угроза необратимых

последствий жизни и здоровью
человека,экономики и безопасно-

сти общества и государства;
- человек не может защитить себя

сам,в силу физического или
психического расстройства здоро-

вья или иных обстоятельств;
- нарушены права неограниченно-

го круга лиц,т.е.когда объективно
невозможно определить круг лиц.

При этом указанная категория обра-
щений рассматривается прокурора-
ми лишь в случаях нарушения закон-
ности или угрозы их наступления в
деятельности правоохранительных
и специальных госорганов, а также
наличия конфликта интересов либо
обжалования решения контролиру-
ющего или надзорного органа. Поэто-
му, если обращения не соответству-
ют указанным критериям, то граж-

Об установлении
ограничительных мероприятий
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 10-1 Закона Республики Казахстан от 10
июля 2002 года «О ветеринарии» и на основании представлении главного
государственного ветеринарно – санитарного инспектора Уилской район-
ной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзо-
ра Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 25 января
2019 года № 2-13/13, аким Саралжинского сельского округа РЕШИЛ:
1. Установить ограничительные мероприятия на территории крестьянс-

кого  хозяйства «Сәттібек» в зимовке «Тассай» Саралжинского сельского
округа в связи с выявлением заболевания бруцеллез среди крупного рога-
того скота.

2. Государственному учреждению «Аппарат акима Саралжинского сельс-
кого округа » в установленном законодательством Республики Казахстан
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в территориаль-

ном органе юстиции;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистра-

ции настоящего решения направление его копии в бумажном и электронном
виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное
предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр
правовой информации» для официального опубликования и включения в
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики
Казахстан;

3) после официального опубликования данного решения обеспечить раз-
мещение в Интернет-ресурсе акимата Уилского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти кален-

дарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким Саралжинского сельского округа    А.Мубараков

Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін жан -жақты,сапалы
қарау,азаматтардың бұзылған

құқықтарын қалпына келтіру проку-
рорлар жұмысының басты бағыты-
ның бірі болып табылады.
Осы жылдың басынан прокурату-

ра органдарына азаматтар мен заң-
ды тұлғалардан 198 мыңнан астам
өтініш келіп түскен,оларды қарау
нәтижелері бойынша 18 мыңнан ас-
там арыз берушілердің құқықтары
қорғалды, анықталған бұзушылық-
тарды жою туралы 300-ден астам
прокурорлық қадағалау актілері
енгізілді.

63 мыңнан астам азамат проку-
рорлардың жеке қабылдауында бол-
ды , олардың ішінде 28 мың 500-ін
прокуратура органдарының басшы-
лығы қабылдады. Прокуратура орган-
дарына келіп түскен өтініштердің
жартысына жуығы немесе 45 % (90
мың)қылмыстық процестің сотқа
дейінгі сатысына қатысты болған, 22
% (43 мың) - әлеуметтік -экономика-
лық салаға және 12 % (23 мың) қыл-
мыстық, азаматтық және әкімшілік
істер жөніндегі сот актілерімен келі-
спеуіне байланысты. Қанағаттанды-
рған өтініштердің ең көп саны неме-
се 54 % (10 мың) сотқа дейінгі тер-
геп-тексеру органдарының актілері
мен әрекеттеріне (әрекетсіздігіне)-
берілген шағымдарды құрайды.
Өтініштердің үштен бірі (70 мың )

құзыреті бойынша қарау үшін басқа
органдар мен ведомстволарға жол-
данды. Өздерінің мәселелерін проку-
ратура органдарына жіберген кезде
арыз берушілер көп жағдайда өткен
жылдан бастап қолданысқа енгізіл-
ген прокурорлардың өтініштерді қара-
уының жаңа тәртібінен хабарсыз
екені байқалады.

«Прокуратура туралы» Заңға
сәйкес прокуратура органдары бұдан
былай өтініштерді мынадай, егер:
- Президенттің тапсырмасы болғ-

ан;
- адамның өмірі мен денсаулығы-

на,қоғамның және мемлекеттің
экономикасы мен қауіпсіздігіне

орны толмас салдарға алып келетін
қатер төнген;

- денсаулығының физикалық неме-
се психикалық бұзылуына және
өзге де мән -жайларға байланыс-

ты адам өзін -өзі қорғай алмаған;
- шектелмеген адамдар қатарының

құқығын бұзған , яғни объективті
түрде адамдар қатарын анықтау

мүмкін болмаған жағдайларда қарай-
ды. Бұл ретте,өтініштердің аталған
санатын прокурорлар құқық қорғау
органдарының және арнаулы мемле-
кеттік органдардың қызметінде заң-
дылықтың бұзылуы немесе оның
болу қатері,сондай -ақбақылаушы
немесе қадағалаушы органның

мүдделер қақтығысы болған не олар-
дың шешіміне шағымданған жағдай-
ларда ғана қарайды. Сондықтан,егер
өтініштер аталған критерийлерге
сәйкес келмесе, онда азаматтар мен
заңды тұлғалар өздерінің құқықтарын
қорғау үшін тікелей уәкілетті орган-
дарға не сотқа жүгінуі қажет.
Бұл талаптар қарау тәртібі қылмы-

стық процестік, азаматтық процестік,
әкімшілік құқық бұзушылық заңнама-
ларында, сондай -ақ жедел-іздестіру
және қарсы барлау қызметі саласын-
дағы заңнамаларда белгіленген
өтініштерге қолданылмайды.

2017 жылдан бастап азаматтық
істер бойынша соттар шешімдеріне
наразылық келтіру туралы прокурор-
лардың өтінішхаттарын қарау тәртібі
өзгергеніне сондай-ақ назарларыңыз-
ды аударамыз.
АПК-нің 435-бабының жаңа редак-

циясына сәйкес процеске қатысушы-
лардың өтінішхаттары бойынша Бас
Прокурор прокурорлардың қатысу-
ларымен қаралған азаматтық істер
бойынша ғана наразылық келтіруге
құқылы. АПК-нің 54-бабының 2-бөлігі
прокурорды үш жағдайда, егер дау
мемлекеттің, қоғамның немесе өзін-
өзі қорғай алмайтын азаматтардың
мүдделерін қозғайтын болса ғана,
қатысуға міндеттейді. Бұл Бас про-
куратура бұдан былай басқа даулар
бойынша сот актілеріне Жоғарғы
Сотқа наразылық келтіру туралы
өтінішхатты қарай алмайды дегенді
білдіреді. Азаматтар мен заңды тұлға-
лар заңды күшіне енген шешімдерге
Жоғарғы Сотқа шағымдануы тиіс.
Жоғарыда көрсетілген талаптарды
білуі арыз берушілерге бірден қажетті
адресатқа жүгінуге мүмкіндік береді,
бұл олар көтеріп отырған проблема-
ның шешілуін жылдамдатады.

2017 жылы 100 нақты қадам –
Ұлттық жоспарын іске асыру шеңбе-
рінде Бас прокуратураның және об-
лыс прокуратураларының жанынан
құрылған Құқық қорғау қызметтерінің
орталықтары азаматтарға олардың
құқықтық дауларын шешу кезінде еле-
улі көмек көрсетіп отырғанын атап
өту қажет.
Орталықтардың негізгі міндеттері

қол жетерлік қызмет көрсету, ша-
ғымдарды жедел шешу,құқық қорғау
органдарына азаматтардың сенім-
дерін арттыру, әкімшілік кедергілер
мен асыра бюрократизмді жою бо-
лып табылады. Оларда күн сайын
тәжірибелі прокурорлар қабылдауды
жүзеге асырады, адвокаттар, меди-
аторлар, сот орындаушылары, про-
бация қызметінің және басқа да мем-
лекеттік органдардың өкілдері білікті
және тегін құқықтық қызмет көрсе-
теді. Ағымдағы жылы республиканың
орталықтарында 27 мыңнан астам
азаматқа құқықтық көмек көрсетілді.

данам и юридическим лицам за за-
щитой своих прав необходимо об-
ращаться непосредственно в упол-
номоченные органы либо в суд.
Эти требования не распространя-

ются на обращения, порядок рас-
смотрения которых установлен уго-
ловно-процессуальным, гражданс-
ким процессуальным законодатель-
ством, законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, а
также в сфере оперативно-розыск-
ной и контрразведывательной дея-
тельности.
Обращаем внимание, что с 2017

года также изменен порядок рас-
смотрения прокурорами ходатайств
о принесении протестов на решения
судов по гражданским делам.
Согласно новой редакции статьи

435 ГПК, по ходатайствам участни-
ков процесса Генеральный Прокурор
вправе приносить протесты только
по гражданским делам, рассмотрен-
ным с участием прокуроров. Часть
2 статьи 54 ГПК обязывает прокуро-
ра участвовать в трех случаях, если
спор затрагивает интересы государ-
ства, общества и граждан, которые
самостоятельно не могут себя за-
щитить.
Это значит, что рассматривать

ходатайства о принесении протес-
тов в Верховный Суд на судебные
акты по другим спорам Генеральная
прокуратура уже не может. Гражда-
не и юридические лица должны об-
жаловать вступившие в силу реше-
ния в Верховный Суд. Знание выше-
указанных требований, позволит за-
явителям сразу обращаться к нуж-
ному им адресату, что ускорит ре-
шение поднимаемых ими проблем.
Следует отметить, что большая

помощь гражданам в разрешении их
правовых споров оказывается Цен-
трами правоохранительных услуг,
открытых в 2017 году при Генераль-
ной и областных прокуратурах в
рамках реализации 100 шага Плана
нации.
Основными задачами центров яв-

ляются доступное оказание услуг,
оперативное разрешение жалоб, по-
вышение уровня доверия граждан к
правоохранительным органам, уст-
ранение административных барье-
ров и лишней бюрократии. В них
ежедневно осуществляют прием
опытные прокуроры, квалифициро-
ванную и бесплатную правовую по-
мощь оказывают адвокаты, медиа-
торы, судебные исполнители, пред-
ставители службы пробации и дру-
гих госорганов.
В текущем году в центрах респуб-

лики правовую помощь получили
более 27 тыс. граждан.

Бас прокуратураның баспасөз қызметі

О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ
ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ

Пресс-служба Генеральной прокуратуры

Шектеу іс – шараларын
белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35 бабына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілде-
дегі «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабына және «Қазақстан Респуб-
ликасы ауыл шаруашылығы министрлігі ветеринариялық бақылау және қада-
ғалау комитеті Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік меке-
месінің 2019 жылдың 25 қаңтарындағы № 2-13/13 ұсынысына сәйкес, Сарал-
жын ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Саралжын ауылдық округінің «Тассай» қыстағында орналасқан «Сәттібек»

шаруа қожалығында мүйізді ірі қара малдары  арасынан жұқпалы бруцеллез
ауруының анықталуына байланысты, шектеу іс-шаралары белгіленсін.

2. «Саралжын ауылдық округі әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесіне
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте:
1) осы шешімді аумақтық әділет органында мемлекеттік тіркелуін;
2) осы шешімді мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн

ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі
көшірмесін «Республикалық құқықтық ақпарат» шаруашылық жүргізу құқығын-
дағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ресми жариялау және Қазақ-
стан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау
банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы шешімді ресми жарияланғанынан кейін Ойыл ауданы әкімдігінің ин-
тернет - ресурсында орналастыруын қамтамасыз етсін.

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
4. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн

өткен соң қолданысқа енгізіледі.    
Саралжын ауылдық округінің әкімі     А.Мубараков

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ АКИМА САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ
ЖОБА

Қалайсыз жеңге...
Сіз жақта бәрі жақсы ма?
Қыс жетіп аппақ, ақ ұлпа қар басты ма?
Періште сынды мейірбан едің тірлікте,
Қуанып жұмақ қақпасын Сізге ашты ма?
Қалайсыз жеңге...
Мінезге бай ең қымбатты.
Ажалдың оғы жалмады ма тым қатты?
Жұмада жерге жамбасың тиген еді ғой,
Сұраусыз кіріп араладың ба жұмақты?
Ата-енеңе кезігіп,
Пейішке кіріп...
Жайлылық жанға енді ме?
Гүл теріп енең,
Күлімдеп таяу келді ме?
Енеңіз өрген,
Мойыныңызға келіп асылып,
Жұмақтың гүлін ақырын тағып берді ме?
Білем ғой жеңге...
Алаңдап жүрсің қарайлап.
Өзіңмен бірге алыстап кетті талай бақ.
Орамалың желмен желбіреп өзің жүрмесең,
Сұрықсыз суық көрінеді екен сарай жақ.
Сағыныш деген,
Қажытты жеңге тек бізді...
Бақшаңа биыл ешкімде жеміс екпеді.
Сақылдап қайнап тұрса да сары шәйнегің,
Қолыңнан ішкен күрең шайыңа жетпеді.
Өзіңсіз мынау...
Шарпығандай ма ғаламды от.
Жүрердей көргем,
Қасымызда дәйім аман боп.
Аспан айналып жерге құлап жатса да,
«Қыздар-ау» деп ұмтылып келер ешкім жоқ.
Солай ғой Жеңге...
Үйіңнің кетті күйі шын.
Өзіңді іздеп шарқ ұрам кейде үй ішін.
Суреттегі бейнеңе қарап еске алам,
Жұмақтан жетіп жатқандай ғажап иісің.
Есімің есте,
Сағыныш қанша жырда жүр.
Қарайлап тұрсаң,
Қам көңілімді тыңда бір.
Омырауыңа басымды қойып соңғы рет,
Шерімді айтып жылағып келіп тұр қазір.
Осылай Жеңге...
Өткізген Сізсіз жайымыз.
Қалпымызға түсеміз.
Қайырылмай бізге қайтыңыз!
Жұмақта жүрсең жердегі бізде мәзбіз ғой!
Айтпақшы, Жеңге!
Әкем мен шешеме сәлем айтыңыз!
Еске алушылар: қайын апалары Нұржауған, Тұрсын және қайын сіңлілері
Талшын, Бибігүл, Разия, Айнагүл, Жайнагүл.

ЕСКЕ АЛУ

Асыл –жар, аяулы - ана мейірімді,
Адал жүрек, нәзік жан жаз көңілді,
Отбасым, ағайыным, бауырым, - деп
Арнадың айналаңа бар өмірді.
Құрбы, құрдас, достарды бағаладың,
Сыйлы болдың, сыйладың жеке бәрін,
Құда-жекжат бәрінде жақын көріп,
Күйеу бала, келіндерді бала қылдың.
Әкеміз бен анамыз қос бәйтерек,
Ортамызда жайқалып бақытты едік.
Осы жылы, әттең-ай, ортаға алып
40 жылдық тойларыңды тойлар едік!
Әкемізді тастап өзің кете бардың,
Көз жасы көл боп қалды-ау балаларың,
Немере, жиендерің, бәрі-бәрі,
Егіліп қимай қалды әжелерін.
Асыл-ана, адал-жар, бұлағымыз,
Енді өзіңді өмір бойы сағынамыз,
Бір иіскесек, шіркін-ай хош иісіңді,
Амал қанша, тағдырға бағынамыз.
Еске алушылары: жолдасы, бала-келіндері, қыз-күйеу баласы, немере,
жиендері.

Асқар тау әкем - жанашыр
Аяулы, асыл - анашым!
Сендерсіз өмір мұң-нала
Жандарымыз ең дара шың!
Мәңгі мекенге кеткелі,
Бір жыл өтті қарашы!
Еске аламыз сағынып,
Тағдырға жоқ қой таласым!
Жұмақтың төрін алыңдар,
Әкешім, асыл анашым!
Еске алушылар: балалары, немерелері.

Ойыл селосының,
Күнсарина Сара Майланқызы

(08.02.1958 ж - 09.05.2018 ж)

Ойыл ауданы, Көптоғай ауылы
Айса Хасанұлы Сатығали
(10.04.1947 – 13.02.2018 ж)

Дария Қасымқызы Тәжіғарина
(17.05.1948 – 7.05.2018 ж) Өмір деген шаттық мұңның өткелі,

Біз сағындық әке өзіңді кеткелі.
Мына өмірге бізді тастап кеткенің,
Қуаныштың мұңға айналды көктемі.
Дұға етеміз өзіңізге қол жайып,
Мекен болсын деп жұмақтың тек төрі.
Ашылғандай жүректегі жарамыз,
Сізді ойлап сан-сақта жүр санамыз.
Күліп жүріп кетіп қалдың өмірден,
Қайғы мұңмен сізді еске аламыз.
Сағынып еске алушылар: жолдасы: Сағира,
бала-келіні Еркінбек-Базаргүл, немерелері
Бекбол, Фархад, Әлішер, Досбол.

Ойыл ауданы,
Көптоғай селосы,
 Шұбарши ауылы

Жайлыбаев Боранғали Қолымбайұлы
(11.02.1956 ж – 26.02.2018 ж)

Ақшатау ауылы
Нұрмағанбетов Мадияр Жұмағалиұлы

(02.02.1979 ж – 31.04.2010 ж)

Күнсарина Сара Майланқызын
мүшел жасында еске аламыз.

(08.02.1958 – 09.05.2018 ж)

Көре алмай тіршіліктің көп қызығын
Тата алмай шаттық өмір тәттілігін.
Тірі болсаң толар едің 40 жасқа,
Болмасаң да бүгін біздің жанымызда,
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.
Жұбанышпен жанымыз жабырқаулы,
Сағынышпен туғандары еске алады.
Өзіңізбен өткен күндер,
Жадымызда мәңгіге сақталады.
Алла алды өзі берген жандарын,
Тілейміз біз жұмақтан орын болғанын.
Әке-шеше, бауыр, достарынан сұраймыз,
Дұға тілеп, естеріне алғанын.
Еске алушылар: әке-шешесі Жұмағали-Алтын, бауырлары Жанболат-
Мадина, Марина, Ануар-Айдана, Мерей-Нұрсауле, жиендері.

ПРОКУРАТУРА ОРГАНДАРЫНЫҢ ӨТІНІШТЕРДІ
ҚАРАУ ТӘЖІРИБЕСІ ТУРАЛЫ

Жыл толды жақсы жандар
  арамыздан кеткелі,

Сезбей де қалдық, уақыттың
        теп-тез өткенін.

Тірлікте мынау жүргенге сыйлы
     не жетсін!

Оларсыз міне, бұлттар да мұңды
          көктегі!

Еске алушылар: көршілері

Көре алмай тіршіліктің көп қызығын,
Тата алмай шаттық өмір тәттілігін.
Тоя алмай ұл-қызыңның қылығына,
Әттең-ай! Ерте сөнді-ау от ғұмырың.
Сен кеткелі бізде мұң мен бар қайғы,
Зор сағыныш өзіңе деген сыздайды.
Жоқтағаннан қолдан басқа не келеді,
Шүкір дедік ошағыңды ұл-қыздарың

         жалғайды.
Қолдан келер не шара бар қайтейік,
Қамал алар 40 жасың кеп жетті.
Әкем қашан кеп қалар деп Арманбегің

            ержетті,
Мейірімге толы еді жүрегің,
Күш қайратқа толы еді білегің.
Еске алып, біз өзіңе дұға етіп,
Барған жерің жұмақ болсын тілегім.
Еске алушылар: жұбайы Гүлдана, ұлы Арманбек, қыздары Индира,
Гүлзира, Инабат, Айзере.

Ойыл ауданы,
Көптоғай ауылы

Айса Хасанұлы Сатығали
(10.04.1947 – 13.02.2018 ж)

Дария Қасымқызы Тәжіғарина
(17.05.1948 – 7.05.2018 ж)

Ойыл ауданы әкімінің 2019 жылғы 8 қаңтардағы №3 қаулысына сәйкес,
«Ойыл аудандық кәсіпкерлік бөлімі» ММ-сі өзінің «Ойыл аудандық ауыл
шаруашылығы бөлімі» ММ-сіне қосылу арқылы қайта ұйымдастырыла-
тыны туралы хабарлайды.
Талаптар осы хабарлама берілген күннен бастап екі ай ішінде қабыл-

данады.
Мекен жайымыз: Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы, Ойыл село-

сы, Көкжар көшесі № 69 үй, 211 кабинет.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Көптоғай ауылы,
Иманғалиев Базарбай Ұзақұлы

(09.02.1979 ж - 29.01.2015 ж)
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Аудан тұрғындары мен қонақтары-
ның назарына 112 «Құтқару қызмет-
інен» дауылды-боран SMS хабарла-
ма ескертпелеріне немқұрайлы қара-
май, өзіңізді және жаныңыздағы адам-
дарды қауіпті жағдайда қалдырмас
үшін жауапкершілікпен қарауды ес-
кертеміз.
Сонымен қатар егер де Сіз жолда

келе жатқанда боран басталса, ке-
лесі қауіпсіздік ережелерін сақтаңыз:

- Жолдан адасып кетпес үшін тоқ-
тағаныңыз жөн және көлігіңізді желдің
бағытына қарсы қойуыңыз керек;

- Көлігіңіздің қозғалтқышын қар ба-
сып қалмас үшін брезент немесе
көрпемен жауып қойыңыз және ара-
сында көліктен шығып, қар аршыға-
ныңыз дұрыс;

- Түтін шығатын тұрбаның ішіне қар
толып қалмауын қадағалаңыз;

- Отынды үнемдеп, көлікті анда-
санда ғана қыздырғаныңыз жөн;

- Қолда бар материалдардан, жар-
қын түсті матадан құтқарушыларға
белгі беретіндей құрал жасап алыңыз
және оны көрінетіндей етіп орнаты-
ңыз.
Қысқы балық аулаушыларға кеңес:
- Балық аулау кезінде алдымен

өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлаңыз;
- Мұз үстінен өту кезінде әрдайым

тез арада жүктен арылуға дайын бо-
лыңыз;

- Мұз үстіндегі балық аулау кезінде
үнемі өзіңізбен тақтай, арқан ұзын-
дығы 12-15 метр, немесе үлкен бұтақ
алып жүріңіз;

- Өте қажет болған жағдайда
қауіпті жерлерде қорғану құралдары-
ның көмегімен сырғанай отырып
жылжу қажет.

- Аралдардың жиектеріндегі мұз
үстінен абайлап өтіңіз. Балық аула-
ғанда су жағасынан алыс ұзамаңыз.

Т.БАҚТЫГЕРЕЕВ,
Ойыл ауданының

ТЖБ бастығы.

Сапақкөл орта мектебі және кәсіподақ бастауыш ұйымы осы мекеменің
іс-қағаз жүргізушісі

Дүйсенова Гүлнар Ақсейілқызының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына қайғысына ортақтасып
көңіл айтады.

Ойыл аграрлық колледж ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы зей-
неткер ұстаз Габбасова Меруерт Сахиқызының жолдасы

Дінжанов Айбектің
қайтыс болуына  қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Балдырған» бөбекжай-бақшасының тәрбиешілері Салтанат Баймұха-
нова мен Жадыра Бақтыгерееваларға

әкелерінің
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аграрлық колледж ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы жұмыс-
шы қызметкер Халидоллин Нарымбайдың

әкесі Аралбайдың
қайтыс болуына  қайғысына ортақтасып көңіл айтады

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Нұрма-
ғамбетова Дидарға

ағасы Аралбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы  Аман-
ғосова Розаға

қайнысы Нұрланның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

«Балдырған» бөбекжай-бақшасының ұжымы осы мекеменің кіші қызмет-
кері

Аралбай Халидуллиннің
қайтыс болуына байланысты отбасымен ағайын-туыстарына қайғыла-
рына ортақтасып көңіл айтады.

ҚұттықтауҚұттықтау
Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңа

жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Қадамыңа - гүл, келбетіңе-
нұр, қиялыңа қанат бітсін. Жасыңа-жас, басыңа-бас қосылсын. Отбасыңа
амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманың асқақ, шығар биігің
асқаралы болсын. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға тола берсін. Ба-
қытты өмір сүруіңе шын жүректен тілектеспіз.
Құтты болсын келген туған күніңіз.
Тілекші көп, бізде соның біріміз.
Ортамызда жанашыр боп жүресің.
Болғаннан соң бірге шығар шыңымыз.
Үзілмесін өміріңнің жыр-әні.
Бақытыңның өрге тартып бұлағы,
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер.
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Тілек білдіруші:Сапақкөл орта мектебінің ұжымы.

Сарбие ауылының тұрғыны
Саржан Кәрімжанқызы!

Осы орайда ҚазҰУ жеткен жетіст-
іктер мен бағындырған белестер же-
терлік. Атап айтар болсақ, Аккредит-
теу және рейтингтің тәуелсіз
агенттігінің (АРТА) рейтингі бойынша
ҚазҰУ еліміздегі үздік ЖОО-лар көшін
бастап тұр. Сондай-ақ отандық уни-
верситеттер арасында алғаш болып
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ әлемдегі
800 ең үздік университеттер арасын-
да 220 орынға ие болып, QS «World
University Rankings» халықаралық
рейтингісінде тағы 16 орынға алға
шықты. Бұл топқа посткеңестік кеңі-
стіктен тек әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті және М.В.
Ломоносов атындағы Мәскеу мем-
лекеттік университеті (РФ) енген. QS
Агенттігінің 2018 жылы жүргізген дер-
бес бағалау қорытындылары бойын-
ша ҚазҰУ «QS Stars Development Road
map» халықаралық рейтингісінің
«Төрт жұлдыз» үстемдік белгісін
Қазақстанда алғаш әрі Орталық Азия
аймағында да тұңғыш иеленген уни-
верситет.
ҚазҰУ әлемнің 400-ден астам уни-

верситеттерімен халықаралық
әріптестік орнатып, бірлескен нәти-
желерге қол жеткізіп жатыр.
ҚазҰУ-да оқытушылар мен қыз-

меткерлердің корпоративті мәдени-
ет кодексі, ҚазҰУ студентінің ар-на-
мыс кодексі, ҚазҰУ оқытушысы мен
студенті туралы ереже сынды құнды
құжаттар қабылданған. ҚазҰУ ұжым-
дық мәдениеті қалыптасқан зама-
науи білім ордасы. Университет фа-
культеттерінде Этика бойынша ко-
миссиялар, Ар-намыс кодексін сақ-
тау бойынша студенттік комиссия-
лар құрылған. Білім ордасында
«Оқытушы – студенттер көзімен»,
«Куратор-эдвайзер – студенттер
көзімен», «Оқытушы – әріптестер
көзімен» сауалнамалары тұрақты
жүргізіледі. Сонымен қатар «Айна-
лаңды нұрландыр!», «100 кітап», «Са-
лауатты дене мәдениеті», «ҚазҰУ –
Гринкампус», «Отандық кино күні»,
«Веналық студенттік бал», «Ана тілі
аруы, Жігіт сұлтаны» сынды әлеу-
меттік жобалар жетістікпен жүзеге
асырылуда.
ҚазҰУ-да жастар ұйымдары мен

комитеттері жұмыс жасайды. Сту-
денттік сенат, «Сұңқар» студенттік
кәсіподақ ұйымы, Жатақхана сту-
денттері жоғары кеңесі, Тәртіп сақ-
тау жасағы, Болон үдерісі бойынша
студенттік бюро, Студенттік заң кли-
никасы, «Көмек» еріктілер қозғалы-
сы, Студенттер құрылыс жасағының
штабы (СҚЖ), Үш лигадан тұратын
дебаттық қозғалысы (қазақ, орыс,
ағылшын лигасы) және т.б. сту-

денттік өзін-өзі басқарудың шешуші
субъектісі болып табылады. Әлеу-
меттік өмірін ұйымдастыруда клуб-
тық үлгіні қолдану университеттің
маңызды құраушысы болып табыла-
ды. Бүгінде ҚазҰУ-да 180 клубтық
бірлестік қызмет етеді, оларға шама-
мен 60% студент тартылған. Олар
патриоттық, кәсіби және ғылыми ба-
ғыттағы клубтар, көркемөнерпаздар
үйірмесі, спорттық секциялар, ли-
дерлік мектептер, әлеуметтік және
ағартушылық клубтар. Жыл сайын
университет студенттері беделді
республикалық және халықаралық
ғылыми байқаулардың, фестиваль-
дардың, турнирлер мен спартакиа-
далардың жеңімпазы атанады.
Университет аумағында Wi-Fi

жүйесіне қосылған заманауи оқу
ғимараттары, Орталық Азиядағы ең
үлкен әрі жаңа әл-Фараби кітапхана-
сы, ҚазҰУ қалашығында «Керемет»
студенттерге қызмет көрсету орта-
лығы, мұражай, интернет-орталық,
тамақтандыру комбинаты, спорт ке-
шені, бассейн, стадион, Студенттер
сарайы мен кинотеатр, жайлы жа-
тақханалар орналасқан және универ-
ситеттің Ыстықкөл жағалауында
спорттық-сауықтыру лагері бар.
Және мен осы ҚазҰУ-дың тарих,

археология және этнология факуль-
тетінің «6М051500-Мұрағаттану,
құжаттану және құжаттар жүргізу»
мамандығының 2-курс магистранты,
«Дүние жүзі тарихы, тарихнама
және деректану» кафедрасының ұла-
ғатты оқытушыларынан алтыншы
жыл осы мамандықтың қыр-сырын
игеріп жатырмын. Бұл мамандық
қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие ма-
мандықтықтардың қатарында, сол
себепті жыл сайын бұл мамандыққа
бөлінетін мемлекеттік гранттар саны
есеюде. Болашақ мұрағаттанушылар
мен құжаттанушыларды даярлайтын
бұл мамандық Қазақстан универси-
теттерінің ішінде тек қана ҚазҰУ-да
бар. Жарқын болашағы бар осы ма-
мандыққа мектеп бітіргелі жатқан
талапкерлерді шақырғым келеді.
ҚазҰУ – талай дарындылар сусын-
дап, талай даралар ұшқан құтты ме-
кен. «ҚазҰУ», «тарих факультеті»,
«мұрағаттану, құжаттану және
құжаттамамен қамтамасыз ету»
мамандығы сіздерді күтеді. Егер
ҚазҰУ-ды және аталған мамандық-
ты таңдасаңыз, сіз өз болашағыңыз-
дың жарқын шағына алғашқы қадам-
ды басқаныңыз!

Гүлмаржан КӘДІРҒАЛИЕВА,
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2-курс магистранты.

«Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне халық-
тың жұмыспен қамтылуы мәселе-
лері бойынша өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» 2018 жылғы
26 желтоқсандағы № 203-VI Қазақ-
стан Республикасының Заңымен
2019 жылдың 1 қаңтарынан бірыңғай
жиынтық төлемнің енгізілуі қарасты-
рылған.
Салық кодексіне енгізілген түзету-

лерге сәйкес, бір мезгілде мынадай
шарттарға сай келетін:
1) бірыңғай жиынтық төлемді төле-

ген;
2) жалдамалы қызметкерлердің

еңбегін пайдаланбайтын;
3) тек қана жеке тұлғаларға қыз-

мет көрсететін және (немесе) ак-
циздік өнімдерді қоспағанда, өзінің
жеке қосалқы шаруашылығында
өндірген ауыл шаруашылығы өнiмiн
тек жеке тұлғаларға ғана өткізетін,
дара кәсіпкер ретінде тіркелмей
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын жеке тұлғалар бірыңғай жиын-
тық төлемді (бұдан әрі – БЖТ) төле-
ушілер деп танылады.
Осыған байланысты, басқа жеке

тұлғаларға қызмет атқаратын және
(немесе) жеке қосалқы шаруашылық
өнімдерді өткізетін жеке тұлғалар
БЖТ төлейді. Мысалы, егер заңды
тұлғаға және (немесе) дара кәсіпкер-
ге қызмет көрсетілсе, осындай қыз-
метті көрсететін жеке тұлғаның –
БЖТ қолдануға құқығы жоқ.
Сонымен қатар, бірқатар шектеу-

лердің заңнамамен қарастырылғаны-
на назар аударамыз.
БЖТ төлеушілері болып мыналар

танылмайды:
1) коммерциялық жылжымайтын

мүл iк объект iлер i аумағында,
кәсiпкерлiк қызметте пайдаланыла-
тын, оның iшiнде меншік құқығын-
дағы, жалдау, пайдалану, сенiмгерлiк
басқару сауда объектілерін қоса ал-
ғанда, қызмет түрлерін жүзеге асы-
ратын тұлғалар;

2) тұрғын үйді қоспағанда, мүлікті
жалға (мүл iкт iк жалдау) беретін
тұлғалар;

3) жеке практикамен айналысатын
адамдар;

4) оралмандарды қоспағанда,
шетелдiктер және азаматтығы жоқ
адамдар;

5)жеке кәсіпкер ретінде мемле-
кеттік тіркеуі бар адамдар бірыңғай
жиынтық төлемді төлеушілер ретін-
де танылмайды.
Жеке кәсіпкер ретінде тіркелген

немесе жекеше практикамен айна-
лысатын тұлғалар және стационар-
лық орындар арқылы қызмет атқа-
ратын (коммерциялық объектілер –
сауда объектілері, базарлар және
т.б),  (тұрғын үйді қоспағанда) мүлікті
жалға беретін тұлғалар БЖТ төлеу-
шілері бола алмайды.
Осыдан басқа, БЖТ төлеушінің

табыс мөлшері күнтiзбелiк жыл үшiн
республикалық бюджет туралы заң-
да белгiленген және тиiстi қаржы
жылының 1 қаңтарындағы айлық
есептік көрсеткіштің 1175 еселенген
мөлшерінен аспауы тиiс. Жеке тұлға-
лар, бірыңғай жиынтық төлем жаса-
лған күннен бастап мұндай төлем
жүргізілген айдың соңғы күніне дейін
БЖТ төлеушілер деп танылады.

Бірыңғай жиынтық төлемге жеке
табыс салығының және әлеуметтік
төлемдердің төленуге жататын со-
малары қосылады.
Бірыңғай жиынтық төлем 0,5 АЕК

яғни 1263 тенге құрайды.
Бюджет пен қорлар арасында

төлемдердің бөлінуі ыңғайлы болу
үшін, бiрыңғай жиынтық төлем банк-
тер немесе банк операцияларының
жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы аудару жолы-
мен «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының шо-
тына бір төлем тапсырмасымен жал-
пы сомамен төленуге жатады, ал
Азаматтарға арналған үкімет» мем-
лекеттік корпорациясы БЖТ –ді
ЖТС-на (бюджетке 10%), әлеуметтік
төлемдер ( 20 % ӘСМҚ), зейнетақы
аударымдары (БЖЗҚ- на 30 %) және
МӘМС –ға аударымдар (ӘМСҚ-на 40
%) бөледі.
БЖТ-мен жеке табыс салығы және

әлеуметтік төлемдер түрінде төлемді
төлеу, бөлу және аудару, сондай-ақ
оларды қайтару Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметімен белгіленген
тәртіпте жүзеге асырылады.
Сонымен бірге арнаулы салық ре-

жимі үшін салықтық кезеңдегі кіріс:
Патент негізінде жұмыс жасайтын-

дар үшін – ең төменгі жалақының 300
еселенген мөлшері 3528 еселенген
айлық есептік көрсеткішке (8908200)
өзгертілді.
Оңайлатылған декларация не-

гізінде – ең төменгі жалақының 2044
еселенген мөлшері 24038 еселенген
айлық есептік көрсеткішке
(60695950) өзгертілді.

ЗАҢДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР.
Бірыңғай жиынтық төлем

Бірыңғай жиынтық төлем жалпы
соманың төлеміне жатады. Бірыңғ-
ай жиынтық төлемді ақшалай неме-
се банктер және жекелеген банк қыз-
метін көрсететін ұйымдар арқылы
төлейді. Ол мемлекеттік корпораци-
яның банк есеп-шотына төленеді. Бұл
2016 жылдың 26 шілдесіндегі «Төлем-
дер және төлемдер жүйесі туралы»
ҚР Заңының талабы. Бұл орайда
көрсетілген ұйымдар бірыңғай жиын-
тық төлемді оның көлемі бірыңғай
жиынтық төлем көлеміне сәйкес кел-
месе қабылдамайды. Оның көлемі:
Төлеушінің төлейтін бірыңғай жи-

ынтық төлемінің көлемі: республика-
лық маңызы бар қалаларда, елорда-
да және облыстық маңызы бар қала-
ларда 1 АЕК (айлық есептік
көрсеткіш) көлемінде  белгіленген;
Ауылды мекендерде - 0,5 АЕК көле-

мінде.
БЖТ төлеу барысында айлық

есептік көрсеткіш көлемі, республи-
калық бюджет туралы заңмен бекіт-
ілген қаржылық жылдың көрсеткіш-
мен сәйкес болуы керек. Бірыңғай
жиынтық төлемді төлеушілер өз бе-
тінше төлей алады немесе олардың
пайдасы үшін үшінші тұлға төлейді.
Бірыңғай жиынтық төлемді жасалып
отырған айды көрсетіп, «ММГГГГ»
форматында яғни айын, жылын
көрсетіп төлейді. Сонымен қатар
ағымдағы және келер айдың төлемін
қосып БЖТ төлеуге болады.
Бірыңғай жиынтық төлемді ауда-

рудың және үлестірудің тәртібі.
Банктер мен жекелеген банк қыз-

меттерін көрсететін ұйымдарға
түскен бірыңғай жиынтық төлемдер
МТ-102 электронды төлем тапсыр-
масы бойынша Мемлекеттік корпо-

рацияға аударылады. МТ -102 төлем
тапсырмасының форматына бірың-
ғай жиынтық төлем төлейтін тұлға-
ның жеке сәйкестендіру нөмірі, тегі,
аты, жөні, тұлғаның туған күні, айы,
төлемнің көлемі кіреді. Бірыңғай жи-
ынтық төлем  (БЖТ) төлеушілер зей-
нетақымен қамтамасыз ету,
міндетті әлеуметтік сақтандыру
және міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру туралы ҚР заңдары-
на сәйкес, әлеуметтік төлемдерден
босатылып,  бір жерден төлем жаса-
лып Мемлекеттік корпорацияға жеке
табыс салығы ретінде аударылады.
Ол төлеушінің тұрғылықты жерінің
бюджетіне сәйкес бюджеттің сара-
лану кодына сәйкестендіріп төленеді.
ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету,
міндетті әлеуметтік сақтандыру
және міндетті әлеуметтік медицина-
лық сақтандыру туралы заңдарына
сәйкес, әлеуметтік төлемдерден бо-
сатылған тұлғалар туралы мәлімет
ЕХӘҚМ Автоматтандырылған ақпа-
раттық жүйесінен беріледі.
Мемлекеттік корпорация қаражат

түскен күннен бастап үш операция-
лық күні ішінде БЖТ сомасын
үлестіріп, тиісті салаларға аударады:
БЖТ-ң 10% - жеке табыс салығы;
- 20 %  - әлеуметтік сақтандыру

мемлекеттік қорына әлеуметтік
аударымдар;

- 30 % - Бірыңғайжинақтаушы зей-
нетақы қорына зейнетақы жарнасы

- 40 % - міндетті әлеуметтік-меди-
циналық сақтандыру қорына ауда-
рымдар;
БТЖ төлей отырып, бірден зейне-

тақы жүйесі, әлеуметтік және меди-
циналық сақтандыру жүйесіне авто-
матты түрде тіркеледі.

Единый совокупный платеж под-
лежит уплате общей суммой. Упла-
та единого совокупного платежа про-
изводится путем внесения платель-
щиком наличными деньгами либо
безналичным способом через банки
и организации, осуществляющие от-
дельные виды банковских операций,
на банковский счет Государствен-
ной корпорации с учетом требова-
ний Закона Республики Казахстан от
26 июля 2016 года «О платежах и
платежных системах» (далее – За-
кон о платежах).
При этом, указанные организации

не принимают единый совокупный
платеж в случае несоответствия его
размеру единого совокупного плате-
жа, установленного ниже.
Размер единого совокупного пла-

тежа, подлежащих уплате платель-
щиками, составляет:
1-кратный размер месячного рас-

четного показателя в городах рес-
публиканского значения, столице и
областного значения;

0,5-кратный размер месячного
расчетного показателя - в других
населенных пунктах.
При этом на момент уплаты еди-

ного совокупного платежа применя-
ется размер месячного расчетного
показателя, установленного на со-
ответствующий финансовый год за-
коном о республиканском бюджете.
Уплата единого совокупного плате-
жа плательщиками осуществляется
ими самостоятельно либо третьим
лицом в их пользу, с указанием ме-
сяца, за который производится уп-
лата единого совокупного платежа
в формате «ММГГГГ». При этом,
единый совокупный платеж может
уплачиваться за текущие и после-
дующие месяцы.
Порядок распределения и перечис-

ления единого совокупного платежа
Банки и организации, осуществля-

ющие отдельные виды банковских
операций, перечисляют поступив-
шую сумму единого совокупного
платежа в Государственную корпо-
рацию электронными платежными
поручениями формата МТ-102. Фор-
мат платежного поручения МТ-102

БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМДІ ТӨЛЕУ

УПЛАТА ЕДИНОГО СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА
(далее – платежное поручение МТ-
102) содержит индивидуальный
идентификационный номер, фами-
лию, имя, отчество (при его нали-
чии), дату рождения лица, период
(месяц, год) за который уплачива-
ется единый совокупный платеж, а
также сумму в размере, указанном
выше.
Единый совокупный платеж (далее

– ЕСП), уплаченный плательщиками,
освобожденными от уплаты соци-
альных платежей в соответствии с
законодательством Республики Ка-
захстан о пенсионном обеспечении,
об обязательном социальном стра-
ховании и обязательном социаль-
ном медицинском страховании, не
подлежит распределению на соци-
альные платежи и перечисляется
Государственной корпорацией  в
виде индивидуального подоходного
налога в соответствующие бюдже-
ты  по месту жительства платель-
щика по соответствующему коду
бюджетной классификации (далее –
КБК) на сумму таких социальных
платежей. Сведения о лицах, осво-
божденных от уплаты социальных
платежей в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан
о пенсионном обеспечении, об обя-
зательном социальном страховании
и обязательном социальном меди-
цинском страховании предоставля-
ются из АИС МТСЗН.
Государственная корпорация, в

течение трех операционных дней со
дня поступления средств распреде-
ляет сумму ЕСП и перечисляет пла-
тежными поручениями:
10 процентов от размера ЕСП, пре-

дусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, в виде индивидуального
подоходного налога по месту жи-
тельства плательщиков по соответ-
ствующему КБК;

20 процентов от размера ЕСП, пре-
дусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, в виде социальных отчис-
лений в ГФСС;

30 процентов от размера ЕСП, пре-
дусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, в виде обязательных пен-
сионных взносов в ЕНПФ;

Электронды еңбек биржасы –
бұл бос жұмыс орындарын енгізу
мен азаматтарды жұмысқа орна-
ластыру үшін сандық алаң. Элект-
рондық еңбек биржасы
www.enbek.kz интернет-ресурсы
негізінде жұмыс істейді.
Еnbek.kz порталында, жұмыс

берушілер халықты жұмыспен
қамту орталықтарына жолықпай,
бос жұмыс орындары туралы
мәліметтерді енгізіп, жұмыс іздеуші
тұлғалардың мәліметтеріне қол жет-
кізе алады, ал, жұмыс іздеушілер,
жұмыспен қамту орталықтарына
жолықпай, порталда өз түйіндеме-
лерін енгізіп, Қазақстан бойынша бос
жұмыс орындар мәліметтер базасы-
на қол жеткізе алады.
Бос жұмыс орындары мен түйінде-

мелерді енгізу үшін порталда тіркелу
қажет, яғни, өз жеке кабинетіңізді
құруыңыз қажет. Қарау үшін тіркелу
қажет етілмейді.

Enbek қосымшасын App Store и
Play Market жүктей аласыз.

Порталдың қызметтері тегін.

БЖТ-ң үлестірілген сомалары әле-
уметтік төлем және жеке табыс са-
лығы түріне қарамастан «Азаматта-
рға арналған үкімет»  Мемлекеттік
корпорациямен аударылады, бұл
орайда  ҚР Ұлттық Банкі Басқарма-
сының 2016 жылдың 31 тамыздағы
№ 203 «Экономика секторларының
және төлемдер белгілеу кодтарын
қолдану қағидаларын бекіту туралы»
қаулысына сәйкес,(нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде № 14365 тіркелді)
экономика секторларының және
төлемдер белгілеу кодтарымен
төлем белгіленген.
Әлеуметтік төлемдер бойынша

электронды төлемдер тапсырмасы-
на  төлем жасау кезеңіндегі бірыңғай
жиынтық төлем төйлейтін жеке
тұлғалардың тізімі ұсынылады.
Мемлекеттік корпорация күн сай-

ын аударылған БЖТ төлемдері бой-
ынша ЕХӘҚМ Автоматтандырылған
ақпараттық жүйесінен алынған жеке
тұлғалардың тізімін ҚР Қаржы ми-
нистрлігінің мемлекеттік кіріс коми-
тетіне жолдап отырады. Ол жерде
ЖСН, Аты-жөні, туған күні, айы,
төлем жасаған айлар, жеке табыс
салығы аударылған аймақтық мем-
лекеттік кіріс органдарының кодта-
ры(БИН) ұсынылады. Мемлекеттік
корпорациямен БЖТ аясында жеке
табыс салығын үлестіру Жеке тұлға-
лардың мәліметтерінің мемлекеттік
базасының және мемлекеттік кіріс
органдарының кодтарының анықта-
масының мәліметтеріне сәйкес
жүргізіледі. Мемлекеттік кіріс орган-
дарының кодтарының анықтамасын
жаңарту Мемлекеттік кіріс комитеті-
мен жүзеге асады.

40 процентов от размера ЕСП, пре-
дусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, в виде отчислений на обя-
зательное медицинское страхова-
ние в ФСМС.
Распределенные суммы ЕСП пере-

числяются Государственной корпо-
рацией без округления вне зависи-
мости от вида социального платежа
и индивидуального подоходного на-
лога соответствующими кодами на-
значения платежа согласно Прави-
лам применения кодов секторов
экономики и назначения платежей,
утвержденным постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 31 авгус-
та 2016 года № 203 «Об утвержде-
нии Правил применения кодов сек-
торов экономики и назначения пла-
тежей» (зарегистрирован в Реестре
государственной регистрации нор-
мативных правовых актов под №
14365).
К электронным платежным пору-

чениям по социальным платежам
прилагается список физических лиц,
за которых уплачиваются единые
совокупные платежи с указанием
периодов уплаты.
Государственной корпорацией

ежедневно по перечисленным пла-
тежным поручениям в рамках ЕСП
направляются списки физических
лиц из АИС МТСЗН в Комитет госу-
дарственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казах-
стан (далее – КГД)  с указанием ин-
дивидуальных идентификационных
номеров, фамилии, имени, отчества
(при его наличии), даты рождения,
месяца уплаты, кодов (или БИН) тер-
риториальных органов госдоходов,
куда были перечислены суммы ин-
дивидуального подоходоного налога
номеров платежей, референсов.
Распределение индивидуального

подоходного налога в рамках ЕСП
осуществляется Государственной
корпорацией согласно сведениям
ГБД ФЛ и Справочника кодов орга-
нов государственных доходов. Об-
новление справочника кодов орга-
нов государственных доходов осу-
ществляется КГД.

ҚЫСТА
ҚАУІП КӨП!

ЭЛЕКТРОНДЫ
ЕҢБЕК БИРЖАСЫ

ЭЛЕКТРОННАЯ
БИРЖА ТРУДА

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы.

Электронная биржа труда –
это цифровая площадка по

размещению вакансий и трудо-
устройству граждан. Электронная
биржа труда функционирует на

базе интернет-ресурса
www.enbek.kz

На портале Еnbek.kz работода-
тели, не посещая центр занятости,
могут разместить информацию о
наличии вакантных должностей, а
также получить доступ к базе дан-
ных лиц, ищущих работу, а, соиска-
тели, не посещая центр занятости,
могут разместить на портале свое
резюме, а также получить доступ к
самой большой в Казахстане базе
данных вакансий.
Для размещения вакансий или ре-

зюме необходимо регистрировать-
ся на сайте, то есть, создать свой
личный кабинет. Для просмотра ре-
гистрация не требуется.

  Приложение   Enbek можете ска-
чать на App Store и Play Market.

Услуги портала бесплатные.

КИЕЛІ ОРДАҒА ШАҚЫРАМЫН!
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ КӨПТЕГЕН ТА-

ЛАПКЕРДІҢ БІЛІММЕН СУСЫНДАП, ҒЫЛЫММЕН АЙНАЛЫСУҒА ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН ОЯТАТЫН ҚҰТТЫ МЕКЕН. УНИВЕРСИТЕТ ХАЛЫҚА-
РАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА САЙ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНА ТОЛЫҚ-
ТАЙ КӨШКЕН ЖӘНЕ 16 ФАКУЛЬТЕТ НЕГІЗІНДЕ БАКАЛАВР, МАГИСТРАТУ-
РА, ДОКТОРАНТУРА БІЛІМ САТЫЛАРЫНДА МАМАНДАР ДАЯРЛАЙДЫ.
УНИВЕРСИТЕТТІҢ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ACQUIN (АККРЕДИТ-
ТЕУ, СЕРТИФИКАТТАУ ЖӘНЕ САПА КЕПІЛДІГІ БОЙЫНША МЕКЕМЕ) ЖӘНЕ
ASIIN (НАҚТЫ ҒЫЛЫМ САЛАСЫ БОЙЫНША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМА-
ЛАРЫН АККРЕДИТТЕУ) АГЕНТТІКТЕРІНІҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АККРЕДИТА-
ЦИЯСЫН ИЕЛЕНГЕН.

Өзі кішкентай ғана үкі. Соны кейбір
біздің діндарларымыз, шала сауатты
сопыларымыз, тақуаларымыз «Үкі
деген – Құдайға серік қосу» деп жүр.
«Осы үкіні тақса, домбыраның үні
ғажап шыға ма соншалықты» деген
сияқты әңгімелер айтады. Мен ай-
там, «Айналайын-ау, үкінің ұясын
көрдің бе өзі?» - деп. Үкінің ұясы бір
құшақ болады. Оған шыбын-шіркей
түгілі, шаң қонбайды. Осындай
үлпілдеген таза қауырсынды ұясы-
нан алып, патшалардың қызына жа-
стық жасап берген, «түсінде жұмақ-
ты көрсін» - деп. Ал біздің қазақ
кішкентай баласы жатқан бесіктің
басына томардай қылып үкі тағады,
сосын өздері алаңсыз тіршілігімен
кете береді. Баланың аяғы шыға бер-
ген кезде де, аяғын керегеге байлап
қойып, арқасына томардай үкі тағып,
шешесі сырттағы тірлігіне шығып
жүре берген. Керегеден жылан кіреді,
қарақұрт кіреді дегендей. Ал үкінің
қауырсынына жылан жоламайды,
қарақұрт жоламайды, шыбын-
шіркейің де жоламайды. Үкіні қазақ
бесікке сәбиінің қауіпсіздігі үшін тақ-
қан. Біз білуге тиісті нәрсе көп.
Қазақ – өте данышпан халық қой.

Таным

ҮКІ


