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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ ДЕПУ-
ТАТЫ ӘЛИЯ САПАРОВА ҚЫСҚЫ
КАНИКУЛ КЕЗІНДЕГІ ЖҰМЫС СА-
ПАРЫНЫҢ БІР КҮНІН ӨТКЕН АПТА-
ДА ОЙЫЛ АУДАНЫНА АРНАДЫ.
АЛДЫМЕН САРАЛЖЫН АУЫЛ-
ДЫҚ ОКРУГІНДЕ ТҰРҒЫНДАРМЕН
КЕЗДЕСТІ.
Қазақша ағып тұрған халық қалау-

лысы еліміздегі заң шығарушы орган-
ның өткен жылдың қыркүйек айынан
бергі атқарған жұмыстарына шолу
жасады. Яғни, осы мерзімде
Мәжілістің назарына 83 заң жобасы
ұсынылса, оның 50-і талқыланып,
толықтырып, Сенатқа жолданды.
Оның 40-ын Сенат қуаттап, Елбасы-
ның қол қоюына ұсынылыпты. Ауыл-
дағы жаңа клубтағы жүздесуге жи-
налған жұртшылық көп мәселе
көтерген жоқ. Өйткені, жуырда ғана
аудан әкімінің есебіне арнайы қаты-
сқан Облыс басшысы Бердібек
Мәшбекұлы көп сауалға жауап берді.
Сондықтан, сұрақтардың негізі мәсе-
ле төңірегінде болды. Яғни, ұстаз,
дәрігер мәртебесі туралы, қазақ тілі

Қазақ халқының тарихында билер
кеңесінің алатын орны ерекше.
Көшпелі қазақ қоғамындағы билер
кеңесі даулы мәселелерді шешу бой-
ынша көптеген жұмыстар атқарған,
оған тарихымыз куә. 1680-1718 жыл-
дары Тәуке хан ордасында жиналып,
қазақ халқының заң кодексі «Жеті
жарғыны» қабылдаған. Рулық алау-
ыздықты жойып, қазақ ұлтын
біріктіру, мемлекеттік тәртіпті нығай-
ту мұратын көздеген Тәуке хан ел
ішіндегі беделді билерге сүйене оты-
рып, билік жүргізген. Тәуке хан қалып-
тастырған осы демократиялық
құқықтық қағиданы қазақ даласын
билеген кейінгі хандар да ұстанған.
Билер кеңесінің құрамы рубасыла-

рынан, батырлардан, жыраулардан
құрылған. Қарапайым халықтың да-
улы мәселелерін шешу барысында
әділдік туын басты назарға ала оты-
рып, өздерінің әділ шешімі арқылы
жер-жерлерге аттары таралған.
Қазақ елінің билер соты үлкендер
салған сара жолмен әділ де тәуелсіз
сот билігі ретінде сақталып келеді.
Қазақстан Республикасының Жо-

ғарғы Сотының бастауымен еліміз-
де «Билер кеңесі» құрылып, еліміздің
әр өңірі бойынша өз жұмыстарын ат-
қаруда. Осы аталған билер кеңесінің
қызметі Елбасы Жолдауында айты-
лған халықтың даулы мәселелерді
шешу барысында күшпен қаражат
жұмсамауының кепілі, яғни халыққа
деген жасалып отырған игі істердің
бірі. Билер кеңесін құру туралы жо-
баны жүзеге асыру мақсатында және

қарапайым халықтың даулы мәселе-
лерді шешіу негізінде ыңғайлы жағ-
дайлар туғызу барысында Ойыл
аудандық сотында бірқатар жұмыс-
тар атқарылуда. Атап айтатын бол-
сақ, дауды реттеу мәдениетін қалып-
тастыру, саналы ұрпағымызды осы-
ған тәрбиелеу мақсатында 2018
жылдың желтоқсан айында аудан-
дағы беделді ақсақалдардан жасақ-
талған «Билер кеңесі» құрылды. Құры-
лған билер кеңесінің мақсаты даулар-
ды сотқа дейін реттеу, халықтың
құжаттар жинау барысында уақыт-
тарын үнемдеп, билер кеңесіне
жүгініп, дауларының шешімін табу.
Осы аталған үрдіс қазақ халқына жат
емес. Себебі ерте заманда билеріміз
және ауыл ақсақалдары даулы мәсе-
лерді өздерінің көрегенділігімен, ақыл-
дарымен шешіп отырған. Біз бір ауыз
сөзге тоқтап, үлкендердің айтқан
ақылын жадымызға сақтап өскен
халықпыз.
Билер кеңесінің жұмысы туыстар

арасында, көршілер арасындағы ала-
уыздықты жою үшін керекті шаралар-
дың бірі болар еді. Себебі билер ке-
ңесінің құрамындағы сыйлы ақсақал-
дар өздерінің өмірден көрген тәжіри-
белерін, асыл мұраларымызды
бүгінге жеткізу, түсіндіру мен нәси-
хаттау жұмыстары алдағы уақытта
даулардың азаюына жол ашары
анық.

Сәуле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

Құқықтық актілердің жобаларын
әзірлеу, актіні тіркеуге ұсыну өте
күрделі мәселелердің бірі. Жеке
кәсіпкерлік субъектілерінің мүдде-
лерін қозғайтын нормативтік
құқықтық актілерді әзірлеуге Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық
кәсіпкерлер палатасы және жеке
кәсіпкерлік субъектілерінің аккре-
диттелген бірлестіктері өкілдерінің
қатысуы міндетті, дегенмен заңна-
маға енгізілген соңғы өзгерістерге
байланысты, яғни орталық және
жергілікті атқарушы органдардың,
сондай-ақ әкімдердің Қазақстан
Республикасының ветеринария
саласындағы заңнамасында
көзделген жағдайларда тиісті
аумақта карантиндік режимді енгі-
зе отырып, карантиндік аймақты
белгілеу (күшін жою) туралы, ка-
рантинді және (немесе) шектеу іс-
шараларын белгілеу (алып тастау)
туралы шешімдер қабылдауды,
сондай-ақ табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайды жа-
риялауды көздейтін нормативтік
құқықтық актілерінің жобаларына
қатысты бұл талап алынып тастал-
ды.
Әзірлеуші органдар кәсіпкерлік

субъектілерінің мүдделерін қозғай-
тын нормативтік құқықтық актінің
тиісті жобасын сараптама қоры-
тындыларын алу үшін, оның ішінде
осы жобаны мүдделі мемлекеттік
органдармен әрбір келесі келісу
кезінде ашық нормативтік құқықтық
актілер интернет-порталында ор-
наластырғаны туралы хабарлама-
ны сараптама кеңестеріне және
Қазақстан Республикасының
Ұлттық кәсіпкерлер палатасына
жібереді.

 Осындай сараптама қорытын-

дысын алу жөніндегі талап та жо-
ғарыда аталған нормативтік
құқықтық актілерінің жобаларына
қатысты алынып тасталды. Аза-
маттардың құқықтарына, бостан-
дықтары мен міндеттеріне қатыс-
ты нормативтік құқықтық акті-
лердің жобаларын әзірлеу процес-
іне коммерциялық емес ұйымдар-
ды, азаматтарды тарту мақсатын-
да «Қоғамдық кеңестер туралы»
Қазақстан Республикасының За-
ңында белгіленген тәртіппен қоғам-
дық кеңестер құрылатыны белгілі.
Еңгізілген өзгерістерге сәйкес ор-
талық және жергілікті атқарушы
органдардың, сондай-ақ әкімдердің
Қазақстан Республикасының вете-
ринария саласындағы заңнамасын-
да көзделген жағдайларда тиісті
аумақта карантиндік режимді енгі-
зе отырып, карантиндік аймақты
белгілеу (күшін жою) туралы, ка-
рантинді және (немесе) шектеу іс-
шараларын белгілеу (алып тастау)
туралы шешімдер қабылдауды,
сондай-ақ табиғи және техногендік
сипаттағы төтенше жағдайды жа-
риялауды көздейтін нормативтік
құқықтық актілерінің жобалары
қоғамдық кеңестерге жолданбай-
тын болды. Яғни, шектеу іс-шарла-
рын белгілеу (алып тастауға) бай-
ланысты шешім жобаларын әзірлеу
мен актілерді мемлекеттік тіркеу-
де бірқатар жеңілдіктер қолданы-
сқа енгізілді.

С.МАХАНОВА,
Ойыл аудандық Әділет
басқармасы басшысы,

«Қазақстан заңгерлерінің
одағы» РҚБ

Ақтөбе облыстық
филиалының мүшесі.

мәселесі... «Нұр Отан» партиясы
Ойыл аудандық филиалы төрағасы-
ның бірініші орынбасары Еркін Жие-
налин жастарды ауылға тұрақтанды-
ру жайын ұсынса, Аманғали Өмірға-
ли мен ауыл ақсақалы Жақсылық
Бисалиев ұлттың болашағы туралы
ой қозғады. Әсіресе, ауыл тұрғында-
рын мемлекеттік тіл мәселесі толғ-
андырады. Өзінің ана тілінде ашық
жарқын әңгіме толғаған депутатқа
осы мәселеге орай ұсынысын жетк-
ізген Аманғали Өмірғали жаһандану
мәселесінде тілдің ролі туралы ойын
айтты. Ал, Жәкең ақсақал отандық
өнімді қолдаудың алғышарты ауыл-
ды қолдаудан басталатынын өмірден
өзі өзі түйген тұжырымдарымен
түсіндірді. Ауданның бүгінгі басты
мәселесі – интернет жылдамдығын
аудан басшысы Дастан Жарылқасы-
нұлы жеткізді. Өйткені, бұл ауданның
уақыт ағымына ілесуіне көп кедергі
болып тұр.
Жұмыс сапарын аудан орталы-

ғында жалғастырған депутат Ойыл-
дағы білім ордалары мен әлеуметтік
нысандардың тынысымен танысты.

Құрметті Ауған соғысының ардагерлері
және жерлестер!

Ауған соғысының жылнамасы отандық жаңа тарихымыздың
ең қаралы парақтарының бірі болып қала береді.
Биыл Кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл.
Олар оқ пен оттың ортасында қолдарына қару алып, май-

дан даласында өз әскери міндеттеріне адал бола білді. Саясат-
тың салқын лебі тудырған сол соғысқа Қазақстаннан 22269
азамат қатысып, оның 924-і қаза тапқан. 1015 отандасымыз
мүгедек болып оралды.
Ауданымыздан интернационалистік борышын өтеуге Ауған

жеріне 23 сарбаз барды. Жерлес сарбаздардың барлығы қан-
шама қиын кезеңдерді артқа тастап, ерліктің нағыз үлгісін
көрсетіп, ортамызға аман-есен оралды.
Қазіргі таңда аудан аумағында 5 Ауған соғысының ардагері

бар.  Біз үшін бұл ардагерлеріміз бейбіт күннің батырлары.
Ауған соғысы ардагерлері II дүниежүзілік соғысын көрген

ақсақалдарымыздың лайықты ізбасары ретінде жастарымы-
зға Жаңа Қазақстанның болашағы үшін Мәңгілік Ел болу жо-
лында жастарымызды отансүйгіштікке баулитын бірден-бір
өмір мектебі, олар өскелең ұрпақтың бойында патриоттық сезім
тәрбиелеуде өз үлестерін қосуда.
Ауған соғысы ардагерлерінің Отан алдындағы атқарған бо-

рышы, жүріп өткен жолдары тарих беттеріне жазылатын ал-
тын әріп деп білеміз.
Тәуелсіз Қазақстан әлемдегі барлық елмен бейбітшілікті және

өзара тату көршілік ынтымақтастық қатынасты сақтау жо-
лын ұстанған ел болып саналады. Еліміздің жасампаз саясаты
Қазақстанда және бүкіл әлемде тыныштық пен өзара тату-
лықты сақтауға бағытталған.

Ардақты Ауған соғысының ардагерлері және жерлестер!
Сіздерге және отбасыларыңызға ізгіліктер мен игіліктер,

Елімізге тыныштық тілеймін. Қадамы батыл, қарышты дамы-
ған еліміздің Тәуелсіздігі тұғырлы болғай!

Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі Д.Ж.Сағыров.

КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ АУҒАН ЖЕРІНЕН ШЫҒАРЫЛҒАНЫНА
30 ЖЫЛ ТОЛУЫНА ОРАЙ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ

САҒЫРОВ ДАСТАН ЖАРЫЛҚАСЫНҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қазіргі таңда елімізде бұқаралық
спортты дамытуға қолдау көп. Жер-
жерден спорт кешендер салынып,
заманауи үлгідегі ашық алаңдар мен
воркауттар көбею үстінде. Ендеше
салауатты өмір салтын ұстану арқ-
ылы көзі ашық, көкірегі ояу, дені сау
ұрпақ қалыптастыру бүгінгі күннің
еншісінде. Оған әрине, сіз бен біз бо-
лып атсалысуымыз қажет. Мен
спорт саласында 1986 жылдан бас-
тап еңбек етіп келемін. Арасында
басқа салаға ауысқаныммен, көп ұза-
май өз салама қайта оралдым. Айта
кетсем, бұрынғы кездегі балғындар-
дың дайындалатын жерлері мен ма-
териалдық базалары бүгінгі күнмен
салыстыруға да келмейді. Әйтсе де,
ол кездерде де өлшеусіз еңбектің ар-
қасында палуандар шығардық. Ал,
бүгінгі күні аудандағы спорт мек-
тебінің материалдық базасы нығай-
тылған. Заман талабына сай жаб-
дықталып, спортшыларға барлық
жағдай жасалған. Жалпы спорттың
қай түрі болмасын дайындалуға то-

лықтай мүмкіндік бар. Бұл жағдай
балғындардың спортқа деген құлшы-
нысын арттырып келеді. Оның бір
айғағы-  село орталығындағы спорт
мектебіне, яғни еркін күрестен менің
жаттығу жұмыстарыма Екпетал елді
мекенінен 9 бала келіп қатысады.
Олардың арасында жаттығу жиын-
дарына кешігу, болмай қалу сынды
жағдайлар кездескен жоқ. Міне
спортқа деген балғындардың қызы-
ғушылығы осындай. Біз олардың бо-
лашағынан үлкен үміт күтеміз. Соны-
мен бірге осы балғындардың село
орталығына қатынауын Мақсат Қали-
ев, Дастан Мұхамбеталин бастаған
ата-аналар қадағалауға алғандығын
аңғарып жүрміз. Ендеше құрметті
жерлестер баршаңызды дені сау
ұрпақ қалыптастыруда бірлесіп қол-
дау көрсетуге шақырамын.

Құнанбай ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ,
 Ойыл балалар-жасөспірімдер

спорт мектебінің
жаттықтырушы.

ЖЫЛ БАСТАЛМАЙ ЖАТЫП
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА
ЖАСӨСПІРІМ ОҚУШЫЛАРДЫҢ
АРАСЫНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ
ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚ КӨБЕЙІП
БАРАДЫ. ЖАСЫ КӘМЕЛЕТКЕ
ТОЛМАҒАН ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ
АРАСЫНДАҒЫ ҚЫЛМЫСТЫҢ
АЛДЫН-АЛУ МАҚСАТЫНДА
ҚОЛҒА АЛЫНЫП ЖАТҚАН
ШАРАЛАР ДА КӨП. СОЛАРДЫҢ
БІРІ - ОҚУШЫЛАР АРАСЫНДА
ТҮСІНІК ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗУ
ЖӘНЕ ҚЫЛМЫС ЖАСАҒАН
ЖАҒДАЙДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН
ЖАЗАЛАРДЫ  ТҮСІНДІРУ.
Жасы кәмелетке толмаған

жасөспірім балалар қылмыстық
құқық бұзушылық жасаған уақытта
он алты жасқа толған есі дұрыс жеке
тұлға қылмыстық жауаптылыққа
жатады. Қазақстан Республикасы-
ның қылмыстық кодексінің 80 бабы
Кәмелетке толмағандардың қылмы-
стық жауаптылығы. Осы бөлімнің
күші қолданылатын кәмелетке тол-
мағандар деп қылмыстық құқық бұзу-
шылық жасаған уақытқа қарай жасы
он төртке толған, бірақ он сегізге тол-

маған адамдар танылады. Қылмыс-
тық құқық бұзушылық жасаған кәме-
летке толмағандарға жаза тағайын-
далуы немесе оларға тәрбиелік ықпа-
лы бар мәжбүрлеу шаралары қолда-
нылуы мүмкін. Олардың ата-анала-
ры кәмелетке толмаған жасөспірім
балаға дұрыс тәрбие бермегені үшін
ҚР ҚК-нің 140 бабында көрсетілген
«Кәмелетке толмаған адамды тәрби-
елеу жөніндегі міндеттерді орында-
мау» деп танылып, екі жүз айлық
есептік көрсеткішке дейінгі мөлшер-
де айыппұл салуға немесе сол
мөлшерде түзеу жұмыстарына, не бір
жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге
қоғамдық жұмыстарға тартуға, не
алпыс тәулікке дейінгі мерзімге
қамаққа алуға жазаланады. Сондық-
тан, ата-аналардың балалардың бей-
мезгіл уақытта, әсіресе түнде көше-
де орынсыз жүрулеріне жол бермеу-
лерін өтінеміз!

Асланбек ЕСЕНҒАЛИЕВ,
Ойыл аудандық жергілікті
полиция қызметі бөлімінің
кәмелетке толмағандар ісі

жөніндегі учаскелік полиция
инспекторы, полиция капитаны.

АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНЫҢ 150
ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ОЙЫЛ БАЛА-
ЛАР-ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ
МЕКТЕБІ ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ
СПОРТТЫҢ БІРНЕШЕ ТҮРІНЕН
АУДАН БІРІНШІЛІКТЕРІНЕ ҰЙЫТҚЫ
БОЛЫП КЕЛЕДІ.
Олардың біріне тоқталсақ, жасөс-

пірімдер арасында волейболдан
өткен аудан біріншілігіне ауданымыз-
дан 9 команда қатысты. Бұл дегенің
кезінде волейболдың отаны аталған
ойылдықтардың әлі де болса осы
спорт түрінен кенже еместігінің жар-
қын көрінісі. Олай дейтін себебіміз,
айтулы додада барлық командалар
белсенді ойын көрсетті. Ойын тар-
тысты өтті. Балғындардың қимылы
ширақ. Волейболдың ережесін әбден
меңгерген. Әр бала өз кезегінде ко-
манданың ұпайын еселеуге тыры-
сып-бақты. Бойларында намыстың
қаны қайнаған қара домалақтары-
мыздың спортқа деген құлшыныста-
ры мен жеңіске деген жігерлі ұмты-
лыстарын ойын алаңындағы әрекет-
терінен ақ аңғардық. Аудан
біріншілігінде топ жарған жасөспірім-
дердің жаттықтырушылары облыс-
тық, республикалық додаларда
төселген жалынды жас спортшылар.
Кейінгі буынды спортқа баулып, алға
қарай жетелеп келеді. Дамылсыз
дайындық пен тынымсыз төгілген тер
осы додадан-ақ өз нәтижесін
көрсетті. Тоқтала кетсек, ІІІ орынды
Ойыл қазақ орта мектебі командасы
иеленсе, ІІ орынды Ж.Жүсібалиев
атындағы Ойыл қазақ орта мектебі
командасы еншіледі. І орынды Ә.Дер-
бісәлин атындағы Саралжын орта

мектебі командасы алып, жеңімпаз
атанды. Орын алмаған командалар
дайындықсыз келді дегендік емес.
Әрине, ойын болғасын сәтсіздіктер
болады. Сондықтан барлық жасөспі-
рімдердің болашағынан үлкен үміт
күтеміз.
Сонымен қатар жуырда Ойыл ба-

лалар-жасөспірімдер спорт мектебі-
нде үстел теннисінен аудан біріншілігі
өтті. Оған біздің аудандағы мектеп-
терден бірнеше команда қатысты.
Сондай-ақ Алға ауданынан да арнайы
командалар келіп, бақтарын сынады.
Кіші жасөспірімдер арасында өткен
доданың деңгейі төмен болмады.
Керісінше нағыз теннис ойынының
кішкентай үздік ойыншылары көп бол-
ды. Нағыз шапшаңдық пен қырағы-
лықты, ептілік пен икемділікті қажет
ететін сайыс жоғары дәрежеде өтті.
Спорт мектебінің ойын залы жанкүй-
ерлердің шуына толды. Нәтижесінде
кіші жасөспірімдер бойынша І орын-
ды қыздардан көптоғайлық А.Шай-
мерденова алса, ұлдардан алғалық
М.Қабылашев ие болды. 2004 – 2006
жылдары туған жасөспірімдер мен
қыздар арасындағы тартыста І орын
ойылдық Н.Бітімбаева мен А.Хаким-
ге бұйырды.

P.S.
Қазіргі таңда, Ойыл балалар-

жасөспірімдер спорт мектебінде
айтулы аудан біріншіліктерінен
бөлек кешкілік уақытта жасөспір-
імдер арасында қол күрестен
қызу сайыс өтуде.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

БИЛЕР КЕҢЕСІНІҢ БЕРЕРІ МОЛ!

ЖАСӨСПІРІМДЕР ҚЫЛМЫСЫ:
АТА-АНАСЫНА ДА ЖАЗА БАР!

ЗАҢНАМАДАҒЫ ЖАҢА ӨЗГЕРІСТЕР

СПОРТҚА ҚҰШТАРЛЫҚ
ҚАШЫҚТЫҚҚА ҚАРАМАЙДЫ
«ШЫНЫҚСАҢ ШЫМЫР БОЛАСЫҢ» ДЕМЕКШІ, СПОРТ АДАМ ДЕНСАУ-

ЛЫҒЫ ҮШІН ӨТЕ ПАЙДАЛЫ. ҮНЕМІ ҚОЗҒАЛЫСТАҒЫ АДАМНЫҢ ДЕН-
САУЛЫҒЫ КӨПКЕ ДЕЙІН СЫР БЕРМЕЙТІНІ ҒЫЛЫМДА ДӘЛЕЛДЕНГЕН.
ДЕМЕК, СПОРТТЫҢ ҚАЙ ТҮРІН АЛСАҚ  ТА, ЕПТІЛІК, ШЫДАМДЫЛЫҚ,
ТӨЗІМДІЛІКТІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ. ОСЫ ҚАСИЕТТЕРГЕ ИЕ БОЛҒАН АДАМНЫҢ
ҚАН АЙНАЛЫМЫ ҚАЛЫПТЫ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ.

МӘЖІЛІС ДЕПУТАТЫ
ХАЛЫҚТЫҢ ТІЛЕГІН ТЫҢДАДЫ

Спорт

АУДАН БІРІНШІЛІГІ -
АҚТӨБЕ ШАҺАРЫНА АРНАЛДЫ



Жалпы білім беру

Аудандық мәслихатының 2018 жылғы
24 желтоқсандағы №239 шешіміне 4 қосымша

 Приложение 4 к решению районного
маслихата от 24 декабря 2018 года №239

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТТІ АТҚАРУ ПРОЦЕСІНДЕ
ҚЫСҚАРТУҒА ЖАТПАЙТЫН АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР ТІЗБЕСІ

ПЕРЕЧЕНЬ РАЙОННЫХ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ
СЕКВЕСТРУ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД
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04 Білім беру

Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі

Общеобразовательное обучение
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тор

Программа

2

464

003

04 Образование

Начальное, основное среднее  и общее среднее образование

Отдел образования района (города областного значения)

Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы
24 желтоқсандағы №239 шешіміне 5 қосымша

Приложения 5 к решению районного
маслихата от 24  декабря 2018 года №239

АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР ӘКІМДІКТЕРІ АППАРАТТАРЫНЫҢ 2019 ЖЫЛҒЫ
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЛЕМІ

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
АППАРАТОВ АКИМОВ СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ НА 2019 ГОД

Атауы 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің қызметін қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер»

008 «Елді мекендерде
көшелерді жарықтан-

дыру»

Барлығы Всего

Қараой ауылдық округі 13856 385 14241

Қайынды ауылдық округі 14147 631 14778

Сарбие ауылдық округі 14144 411 14555

Барлығы 42147 1427 43574

Наименование 001 «Услуги по обеспечению дея-
тельности акима  района в городе,
города районного значения, посел-

ка, села, сельского округа»

008 «Освещение
улиц населенных

пунктов»

Караойский сельский округ 13856 385 14241

Кайындинский сельский округ 14147 631 14778

Сарбийский сельский округ 14144 411 14555

Всего 42147 1427 43574

2 14 ақпан 2019 жыл

1) кiрiстер        184 711 мың теңге;
оның ішінде:
салықтық түсімдер

12 540 мың теңге;
салықтық емес түсімдер

1 230 мың теңге;
трансферттер түсімі

170 941 мың теңге;
2) шығындар

184 711 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу

0 мың теңге;
оның ішінде:
бюджеттік кредиттер

0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу

0 мың теңге;
4) қаржы активтерімен
операциялар бойынша сальдо

  0 мың теңге;
оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу

  0 мың теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті)
                                    0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржылан-

дыру (профицитін пайдалану)
0 мың теңге.

2. Ауылдық округ бюджетінің
кірісіне есептелетін болып ескерілсін:
жеке табыс салығы;
жеке тұлғалардың мүлкіне салына-

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
4 қаңтар 2019 жыл                      №248                             Ойыл селосы
2019-2021 жылдарға арналған Ойыл
ауылдық округ бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына Қазақстан Республикасының  2008 жылғы 4 желтоқсан-
дағы Бюджет Кодексінің 9-1 бабының 2-тармағына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2019-2021 жылдарға Ойыл ауылдық округ бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2019

жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

Аудандық мәслихат
хатшысы: Б.Бисекенов

тын салық;
жер салығы;
көлік құралдарына салық;
мемлекет меншігіндегі мүлікті жа-

лға беруден түсетін кірістер;
басқа да салықтық емес түсiмдер.
3. Қазақстан Республикасының

2018 жылдың 30 қарашасындағы
«2019-2021 жылдарға арналған рес-
публикалық бюджет туралы» Заңы-
ның 8 бабына сәйкес белгіленгені
мәліметке және басшылыққа алын-
сын:

2019 жылғы қаңтардан бастап:
1) жалақының ең төмен мөлшері -

42 500 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де

әлеуметтік төлемдерді есептеу, сон-
дай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес айыппұл санк-
цияларын, салықтарды және басқа
да төлемдерді қолдану үшін айлық
есептік көрсеткіш - 2 525 теңге;

3) базалық әлеуметтік төлемдердің
мөлшерлерін есептеу үшін ең төмен
күнкөріс деңгейінің шамасы - 29 698
теңге.

4. 2019 жылға арналған ауылдық
округ бюджетінде аудандық бюджет-
тен берілетін субвенция көлемі - 36
132 мың теңге сомасында ескерілсін.

5. Мемлекеттік бюджет есебінен

ұсталатын азаматтық қызметші-
лердің жекелеген санаттарының,
ұйым қызметкерлерінің, мемлекеттік
кәсіпорындар қызметкерлерінің ең
төменгі жалақы мөлшерінің азаюына
байланысты жалақысын арттыруға
республикалық бюджеттен - 12 921
мың теңге.

6. Мектепке дейінгі білім беру ұйым-
дарында мемлекеттік білім беру тап-
сырысын іске асыруға облыстық
бюджеттен - 19 619 мың теңге.

7. Жергілікті бюджеттен трансфер-
ттер - 92 294 мың теңге.

8. Елді мекендердің көшелерін және
аудандық маңызы бар автомобиль
жолдарын күрделі және орташа
жөндеуге - 10 074 мың теңге.

9. «Ойыл аудандық мәслихатының
аппараты» мемлекеттік мекемесіне
заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ойыл аудандық

Әділет басқармасында мемлекеттік
тіркеуді;

2) осы шешімді Қазақстан Респуб-
ликасы нормативтік құқықтық акті-
лерінің электрондық түрдегі эталон-
дық бақылау банкіне ресми жария-
лауға жіберуді қамтамасыз етсін.
10. Осы шешім 2019 жылғы 1

қаңтардан бастап қолданысқа енгізі-
леді.

Аудандық  мәслихаттыңсессия
төрағасы: И.Бергалиев

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 248 шешіміне 1 қосымша

1) доходы 184 711 тыс тенге;
в том числе:
налоговые поступления

12 540 тыс тенге;
неналоговые поступления

1 230 тыс тенге;
поступления трансфертов

170 941 тыс тенге;
2) затраты      184 711 тыс тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование                    0 тыс тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты

0 тыс тенге;
погашение бюджетных кредитов

0 тыс тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами

0 тыс тенге;
в том числе:
приобретание финансовых
активов                                  0 тыс тенге;
5) дефицит (прфицит) бюджета

0 тыс тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита)
бюджета    0 тыс тенге.
2. Учесть, что в доход бюджета

сельского округа зачисляются:
индивидуальный подоходный на-

лог;
налог на имущество физических

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 10 января 2019 года за № 3-11-156

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
4 января 2019 года                        №248                                      с.Уил

Секретарь районного
маслихата: Б.Бисекенов

 Председатель сессии районного
маслихата: И.Бергалиев

Об утверждении бюджета Уилского
сельского округа на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пунктом 2 статьи 9-1 статьей Бюджетного Кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Уилского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно,

в том числе на 2019 год в следующих объемах:
лиц;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
доходы от государственной соб-

ственности;
прочие неналоговые поступления.
3. Принять к сведению и руковод-

ству, что в соответствии со стать-
ей 8 Закона Республики Казахстан
от 30 ноября 2018 года «О Республи-
канском бюджете на 2019-2021 годы»
установлено:
с 1 января 2019 года:
1) минимальный размер заработ-

ной платы - 42 500 теңге;
2) месячный расчетный показа-

тель для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также приме-
нения штрафных санкций, налогов и
других платежей в соответствии с
законодательством Республики Ка-
захстан - 2 525 тенге;

3) величина прожиточного мини-
мума для исчисления размеров ба-
зовых социальных выплат - 29 698
тенге.

4. Учесть в бюджете сельского
округа на 2019 год субвенции, пере-
даваемые из районного бюджета в
сумме -  36 132 тыс тенге.

5. 12 921 тысяч тенге - на повыше-
ние заработной платы отдельных

категорий гражданских служащих,
работников организаций, содержа-
щихся за счет средств государ-
ственного бюджета, работников ка-
зенных предприятий в связи с изме-
нением размера минимальной зара-
ботной платы.

6. 19 619 тыс тенге - на реализа-
цию государственного образова-
тельного заказа в дошкольных орга-
низациях образования.

7. Трансферты из местного бюд-
жета - 92 294 тыс тенге.

8. 10 074 тыс тенге - на капиталь-
ный и средний ремонт автомобиль-
ных дорог районного значения и улиц
населенных пунктов.

9. Государственному учреждению
«Аппарат Уилского районного мас-
лихата» в установленном законода-
тельством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию

настоящего решения в управлении
юстиции Уилского района;

2) направление настоящего реше-
ния на официальное опубликование
в эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Рес-
публики Казахстан в электронном
виде.
10. Настоящее решение вводится

в действие с 1 января 2019 года.

Ойыл аудандық әділет басқармасында 2019 жылғы
10 қаңтарда № 3-11-156 болып тіркелді

1. Доходы          184711
1   Налоговые поступления            12540

 01  Подоходный налог 6600
  2 Индивидуальный подоходный налог 6600
 04  Налоги на собственность 5940
  1 Налоги на имущество 260

  3 Земельный налог 320
  4 Налог на транспортные средства 5360

    2 Неналоговые поступления 1230
01 Доходы от государственной собственности 1210

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1210
06 Прочие неналоговые поступления 20

1 Прочие неналоговые поступления 20
4   Поступления трансфертов          170941
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления          170941
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета          170941

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2019 ГОД
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Приложение 1  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 248

1. Кірістер           184711
    1   Салықтық түсімдер            12540
 01  Табыс салығы 6600

  2 Жеке табыс салығы 6600
 04  Меншікке салынатын салықтар 5940
  1 Мүлікке салынатын салықтар 260

  3 Жерсалығы 320
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 5360
    2 Салықтық емес түсімдер 1230

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1210
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

    4   Трансферттердің түсімдері           170941
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер           170941
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер           170941
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НАИМЕНОВАНИЕ

ІІ. Шығындар          184711
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер            32303
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар            32303
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            32303

   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            32303

04    Бiлiм беру          122098
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту          122098
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты          122098
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру          122098
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            13910
 3   Елді-мекендерді көркейту            13910
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            13910

   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру             7238
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасызету 1700

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4872
12 Көлік және коммуникация            10074

1 Автомобиль көлігі            10074
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты           10074

045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу           10074

13    Басқалар 6326
 9   Басқалар 6326

  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 6326
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 6326

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0

  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты          184711
01    Государственные услуги общего характера            32303

 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления            32303

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа                 32303
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа           32303
04    Образование          122098
 1   Дошкольное воспитание и обучение          122098

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     122098
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения          122098
07   Жилищно-коммунальное хозяйство           13910

 3   Благоустройство населенных пунктов                        13910
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       13910

   008 Освещение улиц в населенных пунктах 7238
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1700

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4872
12 Транспорт и коммуникации            10074

1 Автомобильный транспорт            10074
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       10074

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах             10074

13    Прочие 6326
 9   Прочие 6326
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 6326
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6326

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0

    V. Дефицит (профицит) бюджета 0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0



314 ақпан 2019 жыл
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы

4  қаңтардағы № 248 шешіміне 2 қосымша

1. Доходы          184711
1   Налоговые поступления            12540

 01  Подоходный налог 6600
  2 Индивидуальный подоходный налог 6600
 04  Налоги на собственность 5940
  1 Налоги на имущество 260

  3 Земельный налог 320
  4 Налог на транспортные средства 5360

    2 Неналоговые поступления 1230
01 Доходы от государственной собственности 1210

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1210
06 Прочие неналоговые поступления 20

1 Прочие неналоговые поступления 20
4   Поступления трансфертов          170941
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления          170941
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета          170941

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2020 ГОД
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Приложение 2  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 248

1. Кірістер          142190
1   Салықтық түсімдер            13275
 01  Табыс салығы 6900

  2 Жеке табыссалығы 6900
 04  Меншікке салынатын салықтар 6375
  1 Мүлікке салынатын салықтар 260

 3 Жерсалығы 320
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 5795

2 Салықтық емес түсімдер 1230
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1210

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
4   Трансферттердің түсімдері          127685
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер          127685
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер          127685
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ІІ. Шығындар          142190
    01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер            29760

 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар           29760

  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            29760
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер            29760
04    Бiлiм беру            92194

 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту            92194
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            92194
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру            92194
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық            13910

 3   Елді-мекендердікөркейту            13910
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты            13910

   008 Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру 7238
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1700

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
   011 Елдімекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4872
13    Басқалар 6326
 9   Басқалар 6326
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 6326
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 6326

    15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығынқаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты          142190
   01    Государственные услуги общего характера            29760
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления            29760
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       29760
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа            29760
04    Образование            92194

 1   Дошкольное воспитание и обучение            92194
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       92194
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения            92194
07   Жилищно-коммунальное хозяйство            13910
 3   Благоустройство населенных пунктов            13910

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       13910
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 7238

   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1700
010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100

   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4872
13    Прочие 6326
 9   Прочие 6326

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 6326
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6326

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

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 248 шешіміне 3 қосымша

   1. Доходы                       144250
1   Налоговые поступления            13918

 01  Подоходный налог 7078
  2 Индивидуальный подоходный налог 7078
 04  Налоги на собственность 6840
  1 Налоги на имущество 280

  3 Земельный налог 330
  4 Налог на транспортные средства 6230
2 Неналоговые поступления 1230

01 Доходы от государственной собственности 1210
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 1210

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов          129102
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления          129102

  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета          129102

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2021 ГОД
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Приложение 3  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 248

   1. Кірістер          144250
1   Салықтық түсімдер            13918
 01  Табыс салығы 7078

  2 Жеке табыс салығы 7078
 04  Меншікке салынатын салықтар 6840
  1 Мүлікке салынатын салықтар 280
  3 Жерсалығы 330
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 6230
2 Салықтық емес түсімдер 1230

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1210
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210

06 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20
1 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20

4   Трансферттердіңтүсімдері          129102
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер          129102
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер          129102
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    ІІ. Шығындар          144250
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер            31821

 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар             31821

  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты             31821
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер             31821
04    Бiлiм беру             92194

 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту             92194
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты             92194
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру             92194
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық             13909

 3   Елді-мекендердікөркейту             13909
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты             13909
   008 Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру 7237
   009 Елді-мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1700

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
   011 Елді-мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 4872
13    Басқалар 6326

 9   Басқалар 6326
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 6326

   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске
асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 6326

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0

  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) 0
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитінпайдалану) 0

    ІІ. Затраты          144250
01    Государственные услуги общего характера            31821

 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления            31821

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       31821
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа            31821
04    Образование            92194
 1   Дошкольное воспитание и обучение            92194
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       92194
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения            92194
07   Жилищно-коммунальное хозяйство            13909
 3   Благоустройство населенных пунктов            13909

  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа       13909
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 7237
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1700

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 4872

13    Прочие 6326
 9   Прочие 6326
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 6326
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6326

15    Трансферты 0
 1   Трансферты 0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0

    V. Дефицит (профицит) бюджета 0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0
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4 14 ақпан 2019 жыл

ҚұттықтауҚұттықтау
ӘНУАР ЖАҚСЫҒАЛИҰЛЫ ДЕРБ-

ІСӘЛИН 1929 ЖЫЛЫ 18 АҚПАНДА
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ, ОЙЫЛ АУДА-
НЫНЫҢ ҚЫЗЫЛЖАР АУЫЛЫНДА
БАЙЫРҒЫ ХАЛЫҚ МҰҒАЛІМІНІҢ
ШАҢЫРАҒЫНДА ДҮНИЕГЕ КЕЛДІ.
1946 ЖЫЛЫ АҚТӨБЕДЕГІ
НҰРПЕЙІС БАЙҒАНИН АТЫНДАҒЫ
МҰҒАЛІМДЕР ИНСТИТУТЫНЫҢ
ОРЫС ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ФА-
КУЛЬТЕТІН, 1950 ЖЫЛЫ АЛМАТЫ-
ДАҒЫ АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ
МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКА ИН-
СТИТУТЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН
ӘДЕБИЕТІ ФАКУЛЬТЕТІН ҮЗДІК
БІТІРЕДІ.

 1950-1951 оқу жылдарында Ойыл
орта мектебінде оқу ісі жөніндегі мең-
геруші, өз мамандығы бойынша
ұстаздық еткен Ә.Ж.Дербісәлин
1951 жылы Алматыға оралып, 1951-
1954 жылдары Қазақстан Ғылым
академиясының Тіл және әдебиет ин-
ститутының аспирантурасында
оқиды. 1954 жылы аспирантураны
ойдағыдай тәмамдаған ол сол жыл-
дың ақырында бітірген еңбегінің ав-
торефератын шығарып, көп ұзамай,
1955 жылдың басында «Ыбырай Ал-
тынсариннің әдеби мұрасы» деген та-
қырыпта филология ғылымдарының
кандидаты ғылыми дәрежесін алу
үшін диссертация қорғады. 1969
жылы «Қазақтың Октябрь алдындағы
демократияшыл әдебиетінің даму
жолдары» деген тақырыпта доктор-
лық диссертация қорғады. 1955-1958
жылдары Ыбырай Алтынсарин атын-
дағы ғылыми-зерттеу институтында
аға ғылыми қызметкер болып еңбек
еткен ғалымның кейінгі отыз жылдай
өмірі Қазақстан Республикасы
Ғылым академиясының М.О.Әуезов
атындағы Әдебиет және өнер инсти-
тутының шаңырағы астында өтті. Ол
1958-1977 жылдары осы мекемеде
аға ғылыми қызметкер, 1977-1986
жылдары қазақ әдебиеті тарихы
бөлімінің меңгерушісі болып қызмет
атқарды. 1983 жылы Қазақстан Рес-
публикасы Ғылым академиясының
корреспондент-мүшесі болып сай-
ланды. Ғалымның әдебиеттану зер-
ттеу саласындағы еңбектерін не-

гізінен екі үлкен салаға бөліп қарауға
болады. Бірі - қазақ әдебиетінің көне
дәуірі, екіншісі ХІХ ғасырдың соңы
мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ
әдебиетінің тарихы жөніндегі зертте-
улері. Бұл екі саланың әсіресе соңғы
саласында Ә.Дербісәлин алғашқы
тұжырымдаушы, негіздеушілердің бірі
ретінде еңбек етті.

«ХV-XVIII ғасырлардағы қазақ по-
эзиясы» (1981), «Ерте дәуірдегі қазақ
әдебиеті» (1983), «ХІХ ғасырдағы
қазақ поэзиясы» (1985), «Оғыз-нәме,
Мұхабат-нәме» (ХІХ ғ. қазақ ақында-
ры» (1988). Ғалымның «Әдебиетту-
ралы толғаныстар» деген кітабы 1990
ж. ҚР ҰҒА-ның мүше-корреспонденті,
ғылым докторы Шәмшиябану Қаны-
шқызы Сәтбаеваның «Байсалды зер-
ттеуші» деген алғысөзімен шықты.
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті-
ғалымның түбегейлі зерттеген тақы-
рыптарының бірі. Қазақ әдебиетінің
қазан төңкерісіне дейінгі бірнеше жүз
жылдық тарихында біздің ғасыры-
мыздың алғашқы 17 жылының орны
ерекше. Әдебиеттануда бұл күрделі
де қысқа мезгіл Ұлы қазан алдындағы,
немесе ХХ-ғасыр басындағы әдеби
кезең болып саналады. Міне осындай
күрделі кезеңнің әдебиеті туралы
1969 жылы «Қазақтың октябрь ал-
дындағы демократияшыл әдебиетінің
даму жолдары» деген тақырыпта
докторлық диссертация қорғап, кітап
етіп шығарды. 1985 ж. «ХІХ ғасырдағы
қазақ поэзиясы» атты бүтіндей бес
ғасыр ішінде өмір кешкен қазақтың
елеуге тұрарлық көркем сөз
өкілдерінің шығармалары жеке кітап
болып жарияланды. Бұл ретте ол осы
дәуірлерде өмір сүрген Асанқайғы,
Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз, Марғ-
асқа, Жиембет, Бұқар, Шал, Көтеш
т.б. сөз зергерлерінің мұраларын ай-
рықша зерттеуге үлес қосты.
Ғалым зерттеулерінің ішіндегі ең

субелісі – Ы.Алтынсарин творче-
ствосы деуге болады. Ыбырайды
бүгінгі оқушы қауым, жалпы жұртшы-
лық қалай түсінеді, қандай дәрежеде
ұғынады десек, осы ұғым түсінігіміз
үшін біздер алдымен Ә.Дербісәлинге
қарыздармыз. Себебі Ы.Алтынсарин

өмірін, ақындығын, жазушылығын,
аудармашылығын алғаш түбегейлі
зерттеуші де осы Ә.Дербісәлин. Ол
1955 жылы «Ы.Алтынсариннің жазу-
шылық қызметі» деген тақырыпта
кандидаттық диссертация қорғап,
қазақ әдебиеті ғылымына Алтынса-
ринтану ілімінің білікті маманы ретін-
де келді. Ғалымның көптеген мақа-
лаларын есептемегенде Ыбырай ту-
ралы оның сан қырын көрсететін
бірнеше кітаптары жарық көрді. Ыбы-
райдың ағартушылық, педагогикалық
қызметін бөліп қараудың өзі бүтінді
бөлшектеумен тең екенін ескерсек,
осы орайда оның өмірі мен творче-
ствосын талдап, жан-жақты қамты-
ған Әнуардың Ы.Алтынсарин тура-
лы зерттеу кітаптары ғылымға қосы-
лған үлкен үлес.
Ә.Ж.Дербісәлин республиканың

білім беру, ғылыми кадрлар дайын-
дау саласына да қыруар күш жұмсап
өткен ғалым. Ол біраз жылдар Алма-
тыдағы жоғары оқу орындарының
әдебиетші шәкірттеріне лекциялар
оқыды. Сондай-ақ, Семей, Ақтөбе
қалаларының педагогикалық жоғары
оқу орындарының әдейі шақыртуы-
мен сондағы ұстаздар қауымы мен
студенттер алдында әдебиеттің ке-
лелі проблемалары бойынша арнайы
курстар өткізіп жүрді. Ол ұзақ жыл-
дар бойы академияның проблемалық
советінің ғалым-хатшысы, Әдебиет
және өнер институтының филология
саласы бойынша докторлық ғылыми
дәреже беретін мамандандырылған
Кеңесінің мүшесі, мекеменің кәсіпо-
дақ ұйымының, халық бақылаушылар
тобының төрағасы секілді күрделі
ғылыми, қоғамдық жұмыстардың ба-
сында жүрді. Көптеген ғылыми кітап-
тардың жауапты редакторы, редкол-
легия мүшесі, «Қазақ әдебиеті тари-
хы» аталатын алты томдық акаде-
миялық сындарлы еңбектің, 12 том-
дық тұңғыш Қазақ Кеңес Энциклопе-
диясы мен кейінгі төрт томдық қысқ-
аша энциклопедияның, кезінде Мәсе-
куде басылған 9 томдық Қысқаша
Әдебиет энциклопедиясының негізгі
авторларының бірі болды. Бұрынғы
одақтың, республиканың түрлі басы-

Рабочая группа по формированию
Общественного совета Уилского
района сообщает о проведении кон-
курса среди представителей неком-
мерческих организаций и граждан,
желающих пройти конкурсный отбор
в состав Общественного совета
Уилского района.
Наименование: ГУ «Аппарат Уил-

ского районного маслихата»
Почтовый адрес: 030900, Актю-

бинская область, Уилский район,
село Уил, улица Курмангазина, 43, І-
этаж
Адрес электронной почты:

maslihat.uil@mail.ru
Телефон для справок: 2-13-70 и 2-

11-78
Срок подачи документов: с «14»

февраля по «27» февраля 2019 года.
1. Кандидатом в члены Обще-

ственного совета может быть граж-
данин Республики Казахстан, дос-
тигший восемнадцати лет, прожива-
ющий в пределах Уилского района.
Кандидат в члены Общественно-

го совета не должен:
1) иметь судимость;
2) быть в установленном законом

порядке признанным судом винов-
ным в совершении коррупционного
преступления и (или) коррупционно-
го правонарушения;

3) состоять на учете в организа-
циях здравоохранения по поводу
психического заболевания, алкого-
лизма, наркомании или токсикома-
нии.

«Қараой ауылдық округі аппараты» ММ ұжымы округ аппаратының бас
маманы Айымгүл Есенамановаға

әкесі Есенаманның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Туған күнің құтты болсын,
Денсаулығың мықты болсын.
Әр таңың арайлап атып,
Өмірің мәңгі нұрға толсын.
Қызғалдақтай жайнай берсін өмірің,
Судай толып көтерілсін көңілің.
Ешқашанда көңіліңді кір шалмай,
Бақытты да, ұзақ болсын өмірің.
Құттықтаушылар: мамасы Әсия, жолдасы,
балалары.

ЫБЫРАЙДЫ  ҰЛЫҚТАП ,

Ойыл ауданының Қоғамдық кеңес
қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобы
Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесінің
құрамына конкурстық іріктеуден
өтуге ниет білдіруші коммерциялық
емес ұйымдардың өкілдері және аза-
маттардың арасында конкурстық
іріктеу өткізілетіндігі туралы хабар-
лайды.
Мемлекеттік органның атауы:

«Ойыл аудандық мәслихатының ап-
параты» ММ;
Пошталық мекен-жайы: 030900,

Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Құрман-
ғазин көшесі, 43, І-қабат
Электронды пошта:
maslihat.uil@.mail.ru
Анықтамалар үшін телефондар: 2-

13-70 және 2-11-78
Құжаттарды тапсыру мерзімі: 2019

жылғы «14» ақпан - «27» ақпан ара-
лығында
Қоғамдық кеңес мүшелігіне канди-

даттарға қойылатын талаптар:  
1. Қазақстан Республикасының он

сегіз жасқа толған, Ойыл ауданының
шегінде тұратын азаматы Қоғамдық
кеңес мүшелігіне кандидат бола ала-
ды.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне канди-

дат:
1) сотталғандығы болмауы;
2) сот заңда белгіленген тәртіппен

сыбайлас жемқорлық қылмыс және
(немесе) сыбайлас жемқорлық құқық
бұзушылық жасауда кінәлі деп таны-
маған болуға;

3) психикалық ауруға, алкоголиз-

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ
МҮШЕЛІГІНЕ КОНКУРС ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЧЛЕНЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы
Какиевтер отбасына

ағалары Айбектің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық орталық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы
Сүлейменова Мадинаға

аяулы анасы Шәмшияның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім бөлімінің ұжымы және Ш.Берсиев атындағы орта
мектебінің ұжымы мен бастауыш кәсіподақ комитеті осы мектептің бас-
тауыш сынып мұғалімі Абилова Қызболған апайға

жолдасы Елеуов Жомарттың
кенеттен қайтыс болуына байланысты отбасына, туған –туыстарына
қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық білім бөлімі мен білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы
және Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы мен
бастауыш кәсіподақ ұйымы  ардагер ұстаз Ғаббасова Меруертке жолда-
сы, қызы Айнашқа ардақты әкесі

Дінжанов Айбектің
қайтыс болуына байланысты  қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бас-
тауыш кәсіподақ ұйымы  мектебіміздің мұғалімі Бекова Толғанайға аяулы
әжесі

Шәмсияның
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ш.Бекмұқхамбетова атындағы мектеп-гимназиясының ұжымы және ба-
стауыш кәсіподақ ұйымы мектеп-гимназия мұғалімі Юауыржан
Олжабаевқа інісі

Нұрланның
қайтыс болуына байланысты  қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аграрлық колледжі және бастауыш касіподақ ұйымы арнайы пән
оқытушысы Берғалиева Майгүл Жомартқызының

әкесі Елеуов Жомарттың
мезгілсіз қайтыс болуына ортақтасып көңіл айтады.

«Ойыл ауылдық округі әкімі аппараты» ММ ұжымы осы мекеменің қыз-
меткері Бүркітбай Халидуллинге

әкесі Аралбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

мге, нашақорлыққа немесе уытқұмар-
лыққа байланысты денсаулық сақ-
тау ұйымдарында есепте тұрмауға
тиіс.

2. Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық ке-

ңестің құрамына ұсыну туралы ком-
мерциялық емес ұйымның жазбаша
ұсынысы және (немесе) азаматтың
өтініші;

2) кандидаттың өмірбаян дерек-
терін көрсете отырып, кәсіптік және
(немесе) қоғамдық қызметі туралы
мәліметтер ұсынылады.

«Қоғамдық кеңестер туралы»
Қазақстан Республикасының Заңы-
ның 9-бабының 4-тармағына сәйкес,
коммерциялық емес ұйым болып та-
былатын бір заңды тұлғадан Қоғам-
дық кеңеске бір ғана өкіл сайлана
алады.
Коммерциялық емес ұйымдардан

және азаматтардан ұсыныстар жаз-
баша түрде мына мекен-жай бойын-
ша қабылданады: Ойыл ауылы,
Құрманғазин көшесі, 43, І-қабат, са-
ғат 09.00-ден 18.00 дейін, үзіліс 12.30-
дан 14.00 дейін, белгіленген мемле-
кеттік және/немесе орыс тілдерінде
мерзімде жазбаша және электронды
түрде. Конкурстық іріктеу өткізу үшін
кандидатураларды ұсыну барысын-
да, Қоғамдық кеңес мүшелігіне кан-
дидат, оның «Қоғамдық кеңестер
туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Заңының 10-бабының талапта-
рына сәйкестігіне тексеру жүргізуге
өзінің келісімін береді. 

2. Для участия в конкурсе пред-
ставляются:
1) письменное предложение не-

коммерческой организации и (или)
заявление гражданина о выдвиже-
нии кандидатуры в состав Обще-
ственного совета;

2) сведения о профессиональной
и (или) общественной деятельности
кандидата с указанием автобиогра-
фических данных.
В соответствии с пунктом 4 ста-

тьи 9 Закона Республики Казахстан
«Об общественных советах», от од-
ного юридического лица, являюще-
гося некоммерческой организацией,
в Общественный совет может быть
избран только один представитель.
Документы предоставляются не-

коммерческими организациями и
гражданами в письменном виде по
адресу:

030900, Актюбинская область,
Уилский район, село Уил, улица Кур-
мангазина, 43, І-этаж, с 09.00 до 18.00
часов, перерыв с 12.30 до 14.00 ча-
сов, в установленные сроки на го-
сударственном и/или русском язы-
ках, в бумажном и электронном
виде.
При предоставлении необходимых

документов для конкурсного отбора,
кандидат в члены Общественного со-
вета дает свое согласие на прове-
дение в отношении его проверки на
соответствие требованиям статьи
10 Закона Республики Казахстан «Об
общественных советах».

          Ойыл селосының тұрғыны,
    Сұлтанова Алтынгүл Ермекқызын
         туған күнімен құттықтаймыз!

лымдарында 300-ге тарта ғылыми
мақалалар жариялап, ондаған ғылым
кандидаттарының ұстаз жетекшісі
болды.

 Әнуар Жақсығалиұлы Дербісәлин
1986 жылы шілде айында нағыз твор-
честволық кемел шағы 57 жасында
кенеттен қайтыс болды. Ғалымы бар
ел - өскен ел, өркениет жолына
түскен ел. Бірақ, «Білімің болса-дағы
ұшан-теңіз, Пайдасы жоқ халқыңа
қызмет етпей» - деп Шал ақын сын-
ды бабаларымыз баяғыда-ақ түйіп
айтып кеткен ғой. Сөйтіп, Ә.Дербісә-
лин  ғылымда ұйымдастырушы, әде-
биеттану ғылымының ұлттық әдеби-
ет тарихы сынды күрделі саласының
негізін қалаушылардың қатарынан
орын алды. Ал, осының барлығы
бірігіп келіп, республика әдебиетта-
ну ғылымының төрінен өзіне лайық-
ты орнын алған, есімі тек бүгінгілердің
ғана емес, келешек ұрпақтардың жа-
дында сақталуға лайықты, ҚР Ұлттық
ғылым академиясының мүше-кор-
респонденті, филология ғылымдары-
ның докторы, профессор Әнуар
Жақсығалиұлы Дербісәлиннің еліне
сіңірген ғалымдық, азаматтық
еңбегінің қадір-қасиетін көрсететінд-
ігінде күмән жоқ. Бүгінде Ақтөбе об-
лысы Ойыл ауданы Саралжын орта
мектебі белгілі ғалым есімімен ата-
лады. Биыл әйгілі ғалым жерлесіміздің
туғанына 90 жыл толып отыр.

ӘДЕБИЕТКЕ СҮБЕЛІ ҮЛЕС ҚОСТЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ойыл ауданы әкімінің 2019 жылғы 8 қаңтардағы №4 қаулысына сәйкес

«Ойыл аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік ме-
кемесі, “Ойыл аудандық білім бөлімі” мемлекеттік мекемесімен, «Ойыл
аудандық білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік меке-
месі болып қайта ұйымдастырылатыны туралы хабарлайды.
Талаптар хабарландыру жарияланған күннен бастап екі ай мерзім ішінде

мына мекенжай бойынша қабылданады: Ойыл ауданы, Ойыл селосы,
Көкжар көшесі №64, телефоны: 8 (71332)2-20-79

ЖУЫРДА АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫН-
ДА ДЗЮДО КҮРЕСІНЕН 2009-2011,
2012-2014 ЖЫЛЫ ТУЫЛҒАН ЖАС
ПАЛУАНДАР АРАСЫНДА ОБЛЫС
ЧЕМПИОНАТЫ ӨТТІ. ОСЫ
ЧЕМПИОНАТТА ОЙЫЛ АУДАНЫ-
НЫҢ НАМЫСЫН АҚШАТАУ ОРТА
МЕКТЕБІНІҢ ОҚУШЫЛАРЫ
ҚОРҒАДЫ.

350 палуан қатынасқан жарыста
біздің палуандарымыз намысты қол-
дан бермей, жаңіске жету үшін ба-
рын салды. Нәтижесінде 23 кило-

грамм салмақта ақтық бәсекеге
дейін күрескен Архимед Нығыметов
атыраулық қарсылысына жол беріп,
жүлделі екінші орынға ие болды. Со-
нымен бірге Еркеназ Шынтасова ІІ-
ші, Ұлмекен Елубаева ІІІ орынмен
оралды. Сондай-ақ, Жарқынбек
Әлімжанов «Жеңіске деген жігері
үшін» дипломымен марапатталды.

Зарина САЙЫНОВА,
 Ақшатау орта мектебінің

10 класс оқушысы.

Ұлттық құқықтық уақыттың жаңа
шақыртуларына сәйкестігін қамта-
масыз ету мақсатында, мемлекеттің
нормашығармашылық және құқық
қолдану қызметін әрі қарай жетілді-
ру қажет. Нормашығармашылық са-
пасын арттыру қоғамдық қатынас-
тың қатысушылары үшін өте маңыз-
ды, себебі ол актілер азаматтардың
құқығын, бостандығын және заңды
мүдделерін қозғайды.
Жергілікті мемлекеттік органдар-

дың әділет органдарында мемле-
кеттік тіркеуден өткен, қазіргі уақыт-
та қолданыстағы нормативтік
құқықтық актілерінің (әрі қарай-НҚА)
құқықтық монторингті жүзеге асыру
нормашығармашылық қызметтің са-
пасын арттырудың шарасы болып
табылады. Нормашығармашылық
қызметтің тиімділігін арттыру мақса-
тында, жергілікті мемлекеттік орган-
дарға қолданыстағы НҚА-ді ескірген
және қайталанған нормалардан бо-
сату, құқықтық реттеуде ақаулық-
тарды толықтыру, қолданыстағы
құқықта ішкі сәйкессіздіктерді болдыр-
мау, сонымен бірге, құқық саласын
дамыту үрдісіне тұрақты мониторин-
гпен негізделген нормашығармашы-
лық қызметті қамтамасыз етуге аса
назар аудару  бойынша жұмыстар-
ды жалғастыру қажет.
Құқықтық мониторинг Қазақстан

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы
29 тамыздағы №486 қаулысымен
бекітілген, құқықтық мониторинг

жүргізу қағидаларының талаптары-
на сәйкес  жүргізіледі. НҚА құқықтық
мониторингі Қазақстан Республика-
сының заңнамасына қайшы келетін,
ескірген, сыбайлас жемқорлықты
тудыратын және тиімсіз іске асыры-
латын құқық нормаларын, яғни  құқық
нормасындағы кемшіліктерді  анық-
тау, сондай-ақ оны жетілдіру бойын-
ша ұсыныстар әзірлеу арқылы заң-
нама тиімділігін бағалау мен болжау
мақсатында жүргізіледі. Құқықтық
мониторинг объектісі мәслихаттар-
дың нормативтік құқықтық шешім-
дері, әкімдіктердің нормативтік
құқықтық қаулылары, әкімдердің нор-
мативтік құқықтық шешімдері және
тексеру комиссияларының норма-
тивтік құқықтық қаулылары болады.
Сонымен қатар, жоғарыда аталған
Қағидалардың нормаларына сәйкес,
құқықтық мониторингті мемлекеттік
органдардың құрылымдық бөлімше-
лері өздері қабылдаған және (неме-
се) әзірлеушілері болған не олардың
құзыретіне жататын құқықтық норма-
тивтік актілерге қатысты жүргізеді.
Құқықтық мониторинг жүргізу кезін-
де мемлекеттік органдардың Қазақ-
стан Республикасының заңнамасын-
да белгіленген тәртіппен қоғамдық
және ғылыми ұйымдарды, азамат-
тарды тартуға құқығы бар. Бұдан ба-
сқа, НҚА ақпаратты жинау, есепке
алу және сақтау мақсатында мем-
лекеттік органдардың заң қызметтері
Қағидалардың 1-қосымшаға сәйкес,

мәслихаттардың нормативтік
құқықтық шешімдеріне, әкімдіктердің
нормативтік құқықтық қаулыларына,
әкімдердің нормативтік құқықтық
шешімдеріне, тексеру комиссияла-
рының нормативтік құқықтық қаулы-
ларына қатысты қағаз және элект-
ронды түрде құқықтық мониторинг-
ке жататын нормативтік құқықтық
актілердің тіркелімдерін жүргізеді.
Қазақстан Республикасының

құқықтық мониторингін жүргізу мы-
надай кезеңдерді:
1) құқықтық мониторинг объектісі-

не қатысты ақпарат жинауды, жинақ-
тап қорытуды және талдауды
(1қосымша);

2) талдамалық анықтама не құқық
нормаларында кемшіліктердің жоқ-
тығы туралы анықтама жасауды (6
және 7 қосымшалар);

3) құқық нормаларында кемшілік-
тер анықталған жағдайда, норма-
тивтік құқықтық актілердің жобала-
рын әзірлеуді;

4) Қағидаларға 4-қосымшаға
сәйкес нысандар бойынша құқықтық
мониторинг нәтижелерін толтыруды
қамтиды.
Жүргізілген құқықтық мониторинг

нәтижелерінің қорытындысы бойын-
ша жергілікті мемлекеттік басқару
органдарының нормативтік құқықтық
актіні әділет органдарына мемле-
кеттік тіркеуге енгізуі, қабылданған
шаралар болып табылады. Мемле-
кеттік органдардың құрылымдық

бөлімшелері аса назар аударып, заң
қызметтеріне талдамалық анықта-
маларды және құқық нормаларында
кемшіліктердің жоқтығы туралы
анықтамаларды ай сайын 25-күніне
дейін кестеге сәйкес ұсынулары тиіс.
Бұдан басқа, мемлекеттік органдар
құқықтық мониторинг жүргізудің то-
лықтығын қамтамасыз ету үшін (кад-
рлық, шаруашылық мәселелері бой-
ынша құқықтық актілерді қоспағанда)
тоқсан сайын әділет органдарына
өткен тоқсан үшін орталық мемле-
кеттік органдардың және жергілікті
мемлекеттік басқару органдарының
қабылданған актілерінің тізбелерін
есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-
күніне қарай осы Қағидаларға 5-
қосымшаға сәйкес нысан бойынша
ұсынады. «Қызметтік пайдалану
үшін», «Баспасөзде жариялаусыз»,
«Баспасөзге арналмаған» деген бел-
гілері бар нормативтік құқықтық акт-
ілер тізбелерге олардың тақырыбын
көрсете отырып енгізіледі. Жергілікті
мемлекеттік органдарға, заңға тәу-
елді нормашығармашылығында және
құқықтық қолдану кезеңінде құқықтық
мониторингке аса маңызды көңіл
бөлу және осы бағытта  теориялық
және тәжірибелік деңгейді көтеру
қажет.

Ж.САБЫРБАЕВА,
Ақтөбе облысы

Әділет департаментінің
НҚА тіркеу бөлімінің

бас маманы.

ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚОЛДАНЫСТАҒЫ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ

ҚҰҚЫҚТЫҚ МОНИТОРИНГ ЖҮРГІЗУ

Бастауыш сыныптың оқушылары-
мен сынып жетешілері 1 сынып же-
текшісі Р.Жұмахан «Мемлекеттік
рәміздер – ұлттық мақтанышымыз»,
2 сынып жетекшісі С.Құсайынова
«Мемлекеттік рәміздер – ел мәрте-
бесі», 3 сынып жетекшісі Ж.Татеба-
ева «Туым-теңдігім, Елтаңбам-
елдігім, Әнұраным-айбыным», 4 сы-
нып жетекшісі Г.Бікірова «Мемле-
кеттік рәміздер-елдігіміздің нышаны»
тақырыптарында танымдық ашық
тәрбие сағаттарын ұйымдастырды.
Тәрбие сағаты барысында оқушыла-
рға, әсіресе 1 сынып оқушыларына
рәміздердің шығу тарихы, олардың
бейнеленуі, авторлары туралы
толық мәлімет берілді. Ал оқушылар
рәміздер туралы жаттауларын ай-
тып, сөзжұмбақтар шешіп, шығарма-
шылық жұмыстар орындады. Жоға-
ры сынып оқушыларымен 5 сынып

жетекшісі З.Бисұлтанова «Ел
рәміздерін сақтайық», 6 сынып же-
текшісі А.Тілектесова «Рәміздер -
Тәуелсіздіктің белгісі», 7 сынып же-
текшісі М.Кенжеғазина «Рәміздер-ел
беделі», 8 сынып жетекшісі М.Сүнде-
това «Рәміздер – тәуелсіздік белгісі»
тақырыптарында ашық тәрбие сағат-
тарын жүргізілді. Тәрбие сағаты жо-
ғары сынып оқушылары үшін таным-
дық мақсатта емес, мәліметтерді то-
лықтыру, ізденіс жұмыстары ретін-
де  ұйымдастырылды. Оқушылар
рәміздер туралы ақын-жазушылар-
дың шығармаларын жатқа айтып,
әрбір рәміздік белгінің қай уақытта,
қандай автормен қалай туындағаны
туралы ізденістерімен қызықтырды.

А.ЖАҚСЫБАЙ,
Саға мектеп-балабақшасының

тәрбие ісі орынбасары.

АҚШАТАУЛЫҚ БАЛҒЫНДАР
ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

РӘМІЗДЕР  -
ТӘРБИЕНІҢ  ТІРЕГ І
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН АСА МАҢЫЗДЫ МЕМЛЕКЕТТІК БЕЛГІЛЕР –

МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР ЖӨНІНДЕГІ БІЛІМДЕРІН ЖАН-ЖАҚТЫ ДАМЫ-
ТУ, ОЛАРҒА МЕМЛЕКЕТТІК БЕЛГІЛЕРДІҢ АСА МАҢЫЗДЫ ЕКЕНІН ҰҒЫН-
ДЫРУ, ОНЫ ЕРЕКШЕ ҚҰРМЕТТЕП, МАҚТАН ТҰТУ МАҚСАТЫНДА САҒА
МЕКТЕП-БАЛАБАҚШАСЫНДА «ОҚУШЫЛАРДЫ ПАТРИОТИЗМГЕ ТӘРБИ-
ЕЛЕУДЕГІ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕР РОЛІНІҢ ЖҮЙЕСІ» ТАҚЫРЫБЫНДА
АПТАЛЫҚ ЖҰМЫС ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ. АПТАЛЫҚ ЖҰМЫС БАРЫ-
СЫНДА МЕКТЕБІМІЗДІҢ ОҚУШЫЛАРЫМЕН АШЫҚ ТӘРБИЕ САҒАТТАРЫ
ӨТКІЗІЛДІ.


