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БИЫЛ ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ

ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ КОР-
РЕСПОНДЕНТ–МҮШЕСІ, ФИЛОЛО-
ГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДОКТО-
РЫ, ПРОФЕССОР ӘНУАР ДЕРБІСА-
ЛИННІҢ ТУҒАНЫНА 90 ЖЫЛ ТОЛ-
ДЫ.
Осы орайда ғалымның тоқсан

жылдығына арналған алғашқы шара
Саралжын ауылдық округінде бас-
талды. Жерлестері бастаған шараға
ғалымның ізбасарлары мен ұрпақта-
ры арнайы келді. Шараға жиналған
қонақтар легі Ә.Дербісалин атындағы
мектептің жанынан жасақталған му-
зейді аралады. Ш.Берсиев атындағы
өнер және өлке тарихы музейінің
күшімен жасақталған музей сөреле-
ріндегі экспонаттар ғалымның өткен
өмір жолынан үн қатып тұрғандай.
Ғалымның өткен өмірінен сыр
шертіп, тарихтың өткен күндерінің
куәсіне айналған сарғайған парақтар
расында ұлы тұлғалардың ұлы еңбек-
терін еріксіз еске түсіреді. Одан кейін
айтулы шара ғылыми конференция-
мен жалғасты. Конференцияны Са-
ралжын топырағынан шыққан белгілі
қаламгер, ақын Нұрлыбек Қалауов
жүргізді. Онда алғаш болып сөз алған
аудандық білім бөлімінің басшысы
Ербол Тілепов бар жұртшылыққа
құттықтау тілегін жеткізді.
Жоғарыда аталғандай ғылыми

конференция екі сағатқа созылғаны-
мен жуырда ғана ашылған жаңа клуб-
тың көрермен залын толтырған
дүйім жұртшылықты еш жалықтыр-
мады. Бүкіл қазақ елінің, филология
ғылымдарының мақтанышына айна-
лған абзал ағаның өткен өмірі мен
еңбек жолы, ғылыми зерттеулері
жиылғандарды қызықтыра түсті.
Ғалым туралы айтылған естеліктерді
мұқият тыңдап, облыс орталығынан
арнайы келген Әнуар Жақсығалиұ-
лын зерттеуші ғалымдардан бұрын
естімеген тың мәліметтер алды. То-
лығырақ тарқатсақ, алдымен Тайсой-
ған негізгі мектебінің қазақ тілі пәнінің
мұғалімі Тілектес Аймурзина «Ғалы-
мға тағзым» атты арнауын жұртшы-
лық назарына тарту етті. Одан кейін
С.Бәйішев атындағы Ақтөбе универ-
ситетінің филология ғылымдарының
докторы, профессор, Қазақстан Пе-
догогикалық Ғылымдар Академиясы-
ның академигі Жұманазар Асанов
Әнуар Дербісалиннің жыраулар по-
эзиясын зерттеудегі алар орны жай-
ында баяндама жасады. Өткен дәуі-
рлердегі қазақтың елеуге тұрарлық
батырлары мен шешен-шайырлары-
ның өмір жолдары мен мұраларын
зерттеуге айрықша  үлес қосқан
еңбектеріне тоқталды. Оның ішінде
Асанқайғы, Қазтуған, Доспанбет,
Шалкиз, Марғасқа, Жиембет, Шал,

Көтеш, Бұқар жырауларды зертте-
ген. Ғалым зерттеуінің ішіндегі ең
сүбелісі Ыбырай Алтынсарин шығар-
машылығы. Ғалым 1955 жылы кан-
дидаттық диссертациясын осы
«Ы.Алтынсариннің жазушылық қыз-
меті» деген тақырыпта қорғап, қазақ
әдебиеті ғылымына Алтынсаринта-
ну ілімінің білікті маманы ретінде
келді. Фольклор мен әдебиеттің бай-
ланысын алғаш зерттеуші тақыры-
бында баяндама жасаған ғалымның
жерлесі Қ.Жұбанов атындағы Ақтө-
бе өңірлік мемлекеттік универси-
тетінің филология ғылымдарының
докторы, профессор, Қазақстан пе-
догогикалық Ғылымдар академиясы-
ның академигі Абат Пангереев
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің бір
аудиториясын ғалымның атына алып
беруге ұсыныс жасауға өтініш
білдірді. Әнуар Жақсығалиұлының
өмірі, еңбек жолы және ғылымдағы
орны туралы толық мәлімет берген
Ә.Дербісалин атындағы Саралжын
орта мектебінің қазақ тілі пәнінің
мұғалімі Данагүл Майлыбаева сөзінің
соңында ғалымға арнап жүрегінен
шыққан туындысын тарту етсе,
Ә.Дербісалин атындағы Саралжын
орта мектебі директорының оқу ісі
жөніндегі орынбасары Света Сейт-
мағұлова ғалымның атындағы мек-
тептің жетістіктерін бейнебаян арқ-
ылы көпшілік назарына ұсынды. Со-
нымен бірге Жақсылық Бисалиев,
Ғазиз Займолда бастаған еңбек ар-
дагерлері кейінгі ұрпақ ел үшін еңбек
еткен ұлы тұлғаларын қашанда ұлық-
тау керектігін айтып, ғалымның өткен
өмірінен сыр шертті. Конференция
соңында ғалымның еңбектері мен
өмір жолдарынан зерттеу жұмыста-
ры жалғасын тауып «Жас дарын»
ғылыми жобаларына оқушылардың
зерттеу жұмыстарын дамытуды
қолға алу, мектеп жанындағы ғалым-
ның музейін толықтыру, ғалымның
атындағы мектеппен бірге аудан ор-

БОКС ОЙЫЛДА БҰРЫНЫРАҚТА
КЕНЖЕ ҚАЛЫП, АРАДА БІРНЕШЕ
ЖЫЛДАР ҮЗІЛІП ҚАЛҒАНЫМЕН
СОҢҒЫ 3-4 ЖЫЛДЫҚТА ҚАЙТА
ЖАНДАНДЫ. БОКСҚА ҚЫЗЫҒУ-
ШЫ БАЛҒЫНДАРДЫҢ ҚАТАРЫ
КӨБЕЙДІ. ОСЫ СПОРТ ТҮРІНЕН ОЙ-
ЫЛДЫҚ ҚАРАДОМАЛАҚТАРДЫ
ЖАТТЫҚТЫРУШЫ СЕЙІТЖАН ЕР-
МАҒАМБЕТОВ БАЛҒЫНДАРМЕН
БІРГЕ БІРАЗ ТЕР ТӨКТІ. ҚАЗІР СОЛ
ТӨГІЛГЕН ТЕР МЕН ДАМЫЛСЫЗ
ДАЙЫНДЫҚ ӨЗ НӘТИЖЕСІН БЕРЕ
БАСТАДЫ. БОКСТЫ ОЙЫЛДАН
БАСТАҒАНДАРДЫҢ БІРІ -
ҚУАНЫШБЕК ОРЫНҒАЛИЕВ.
Қазіргі таңда Есет батыр атындағы

мектеп-интернатында оқиды. Ақтө-
бе облысында бокстан алғаш рет
спорт шебері атағын алған Болат
Телеуовты еске алуға арналған рес-
публикалық турнирге қатысып, бағын
сынады. Ақтөбе, Атырау, Қызылор-
да, Батыс Қазақстан облыстарынан
200-ден астам спортшы қатысқан
додада біздің жерлесіміз топ ішінен
суырылып алға шықты. Төрт рет кез-
десу өткізді. Оның екеуі облыс чем-
пиондары болғанымен әр кездесу
сәтті аяқталды. Бұрын 52 килограмм
салмақ дәрежесінде жұдырықтасып
жүрген жерлесіміз, бұл жолы 54 ки-

талығындағы білім ошақтарында бір
апталық немесе бір айлық Ә.Дербі-
салинді тану шараларын ұйымдасты-
ру, «Ұлы даланың ұлы есімдері» жо-
басы аясында халықтың жадында
жаңғырту ісін қолға алу, Саралжын
ауылдық округіндегі ғалымның атын-
дағы көшені абаттандыру, жарықтан-
дыру жұмыстарын жандандыру,
Ә.Дербісалин атындағы мектепте
үздік оқитын бір оқушыға шәкіртақы
тағайындау, ауданнан, облыстан
ғалым атына көше атауын беру сын-
ды мәселелер қозғалып, оны толық-
тай іске асырылу керек деп
түйінделді.
Түстен кейін жыр сусаған жұртшы-

лық ақындар айтысына қанықты.
Республикалық жыр додаларында
топ жарып жүрген жерлесіміз Әли-
хан Жақсылық ғалымның тоқсан

жылдығына орай киелі өнердің
көгінде қатар самғап жүрген сері се-
ріктерін ауылға арнайы алып келіп,
жырдан маржан төкті. Айтыс өнеріне
әбден төселген 8 ақын өзара жұпта-
сып айтысты. Ауылдың жайын жыр-
лады. Ғалымның өмір жолын жырға

Осы орайда аудандық мәдениет
үйінде «Ұрпаққа үлгі боларлық ерлік»
атты мәдени шара өтті. Онда алды-
мен көпшілік назарына Ауған соғы-
сының суық лебі ескен Ауған дала-
сы, соғыс өткен таулы аймақтағы
соғыс техникалары бейнебаян арқ-
ылы көрсетіліп, бабалар ерлігінен ке-
удемізге кернеген рух ұялады. Келесі
ретте сахна төрінде өнерпаздар ұсы-
нған композициялық би нағыз ерлік
пен қанды қақтығыстың бір легін көз
алдымызға алып келді. Одан кейін
барша жұртшылыққа құттықтау
тілегін жеткізген аудан әкімі Дастан
Жарылқасынұлы «Әр жыл өткен
сайын Ауған соғысына қатысқан
ардагер ағаларымыздың ерлігі ұмы-
тылмай елімізде көптеген іс-шара-
лар өткізіліп, барлық мектептерде
олардың ерліктері ұлықталып ке-
леді. Егеменді елдігіміздің бүгінгі
таңда жетіп отырған жетістігі
осындай батыр бабаларымыздың
төккен қандары мен қайтпас қайсар
ерліктерінің арқасы. Сондықтан
бабалар ерлігін ешқашан ұмытуға
тиіс емеспіз», - деп аудандағы Ауған

соғысының ардагерлеріне «Кеңес
әскерінің Ауғанстаннан шығарылға-
нына 30 жыл» мерекелік төсбелгісін
және аудан жастарына патриоттық
тәрбие беруге қосқан үлесі үшін алғ-
ыс хатын табыстады. Ал, ажал
оғының қақ ортасынан аман-сау елге
оралған Ауған соғысының ардагері
Абай Тоқмағамбетов зұлмат жыл-
дардан, соғыстың ауыртпалығынан
асықпай, салмақты сөздерімен сыр
шертті. Кейінгі ұрпақты елдің, жердің
байлығын өзіміз игеру жолында аян-
бай тер төгуге, оянбай жата беруге
болмайтынын байсалды үнімен отан-
сүйгіштікке үндеп, қазақ жастарын
үздіксіз оқып, білім алуға, білікті ма-
ман болуға шақырды. Ардагер
ағамыздың жалынды сөздері ұлттық
рухымызды оятып, жігерімізді қайра-
ды. Ел үшін қасық қаның қалса да,
қалыс қалмау керектігін санамызға
сіңіріп алдық. Айтулы шараны әрі
қарай аудан өнерпаздары концерттік
бағдарламамен жалғады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АУҒАН СОҒЫСЫ :
АЯҚТАЛҒАНЫНА 30 ЖЫЛ
ТАРИХ ЖЫЛНАМАСЫНАН ХАЛЫҚ ЖАДЫНДА ҚАЛҒАН «ҚАЖЕТСІЗ

СОҒЫСТЫҢ» БІРІ – АУҒАН СОҒЫСЫ. СОЛ СОҒЫСҚА АҚТӨБЕ ОБЛЫ-
СЫНАН 1700-ДЕН АСТАМ АДАМ АТТАНҒАН. 10 ЖЫЛҒА СОЗЫЛҒАН
СОҒЫС МАЙДАНЫНА КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ ІШІНДЕ ӘСКЕР ҚАТАРЫНА
АЛЫНҒАН ҚАЗАҚ САРБАЗДАРЫНЫҢ ТАБАНДЫЛЫҚПЕН ЕРЛІК
ТАНЫТҚАНЫ ТАРИХ БЕТТЕРІНДЕ ӨШПЕСТЕЙ ЖАЗЫЛДЫ. ОНДАЙ
ЕРЛІКТІ ЕСКЕ АЛСАҚ, КӨЗ АЛДЫМЫЗҒА ОТ ШАРПЫҒАН ҚАНДЫ
ҚЫРҒЫН МЕН ҚАРША БОРАҒАН ОҚТЫҢ ҚАС-ҚАҒЫМ СӘТТЕ АЖАЛ
ҚҰШТЫРҒАНЫ ҚАБЫРҒАҢДЫ ҚАЙЫСТЫРАДЫ. БИЫЛ КЕҢЕС
ӘСКЕРІНІҢ АУҒАН ЖЕРІНЕ ШЫҒАРЫЛҒАНЫНА 30 ЖЫЛ ТОЛДЫ.

Сүйінші!

лограмм салмақ дәрежесі бойынша
доданы әбден қыздырды. Бокстың
әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген
Қуанышбек қай жерде қалай соққы
жасау керектігін жақсы білді. Оны
рингте бірнеше мәрте дәлелдеп
берді. Осылайша былғары қолғаптан
Республикалық турнирде топ жарып,
биікке талпынған Қуанышбектің та-
лай тұғырдан көрінуіне тілектеспіз!

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

«2019 жыл - Жастар жылы» аясында аудан жаста-
рын қолдау және жастар жылында жастарға
мүмкіндіктер көрсету мақсатында аудандық жастар
ресурстық орталығы және Ойыл аудандық орталық
ауруxананың өзара келісімімен 18-29 жас аралығын-
дағы жастарға ауруxананың стомотология бөліміне тіс
емдеу, жұлу жұмыстарына 50% жеңілдік жасауға
бірлескен екіжақты меморандумға қол қойылды.
Меморандум аясында ауданымыздың 18-29 жас ара-

лығындағы жастарға тіс емдеу, жұлу жұмыстарына 1
жыл бойы 50% жеңілдікпен қызмет көрсетіледі. Өзіңізбен бірге жеке куәлігіңіз
болуы тиіс.

МЕМОРАНДУМҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

ҚУАНЫШБЕК
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ТУРНИРДЕ
ТОП ЖАРДЫ

ҰЛЫЛАРҒА ҚҰРМЕТ – ҰРПАҚҚА МІНДЕТ

ЕЛДІҢ БІРЛІГІН САҚТАП КЕЛЕ
ЖАТҚАН ЕЛБАСЫ Н.НАЗАРБАЕВ
ӨЗІНІҢ ЖЫЛМА-ЖЫЛҒЫ
ДӘСТҮРЛІ ЖОЛДАУЛАРЫНДА
ТІРЛІГІМІЗДІҢ ТҰРАҚТЫ ЕКЕНІН
ҚАДАП АЙТУДА. ЕЛБАСЫНЫҢ
«ДАҒДАРЫСТЫҢ БӘРІ ӨТКІНШІ,
ӨТЕДІ ДЕ КЕТЕДІ. ЕЛ ТӘУЕЛСІЗДІГІ,
ҰЛТ МҰРАТЫ, ҰРПАҚ БОЛАШАҒЫ
СИЯҚТЫ ҰЛЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАР
ҒАНА МӘҢГІ» - ДЕП ҚҰНДЫЛЫҚ-
ТАРДЫ АТАП КӨРСЕТТІ. ДЕМЕК,
«ТӘУЕЛСІЗДІКТІ БАЯНДЫ ЕТУ
ОҒАН ҚОЛ ЖЕТКІЗГЕННЕН ДЕ
ҚИЫН» - ДЕГЕН ЕЛБАСЫ СӨЗІНІҢ
АСТАРЫНДА ДАНАЛЫҚ ЖАТЫР.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан

Әбішұлы Назарбаев «Қазақстан -
2050» стратегиясы «Нұрлы жол» ин-
фрақұрылымдық даму мемлекеттік
бағдарламасы, индустрияландыру-
дың екі бас жылдығы, 5-институттық
реформа мен оны іске асырудың
«100-нақты қадам» Ұлт жоспарын
орындаудың кезеңі басталды деген
болатын. Мемлекеттік қызмет Қазақ-
стандық қоғамның әділетті портоти-
піне айналғаны абзал. Онда этикалық
тегіне қарамастан, қабілет-әлеует-
терін толық жүзеге асыруда барлық
азаматтарға бірдей мүмкіндіктер
ұсынылуы қажет.
Демек, Мемлекет басшысының

тапсырмасы бойынша еңбекақы бал-
дық көрсеткіш бойынша төленеді.
Еңбекақы төлеу бағасы тек мемле-
кеттік қызметшінің өсім көрсеткішін
емес, мемлекеттік қызметшіге
жүктелетін ауыртпалық нәтижелері
мен жетістіктеріне қарай төленеді.
Расында, мемлекеттік қызмет та-

ңертең келіп, кеш қайту емес. Әрбір,
мемлекеттік қызметердің жұмысы-
ның тиімділігін арнайы комиссия ба-
қылап отырады. Адам өз өміріндегі
кездескен қиындықты жеңу арқылы

сапалы еңбекке жетуі тиіс. Еңбек ада-
мға табыс береді. Адам еңбегі еленіп,
еңбегіне сай жалақы алуы тиіс. Әдеп
Кодексі тек мелекеттік қызметтің
құндылығы мен қағидаттарын ғана
емес, қызметшінің қызметтегі және
күнделікті тұрмыстық өміріндегі
жүріс-тұрысымен де айқындалмақ.
Осыған орай Елбасы Жарлығымен
мемлкеттік істер жөніндегі ми-
нистрлік оның құрылымында  - жем-
қорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық
бюросы құрылды. Жүргізіліп жатқан
реформалардың мақсаты – кәсіби
мемлекеттік басқарудың халыққа
адал қызмет етуге бағытталған
үлгісін қалыптастыру. Шенеуніктер
ортасында этикалық нормаларды
бұзуға әкелетін және жемқорлық
құбылыстар туындайтын жағдайлар-
дың алдын алу бойынша қатаң қара-
стырылып отыр. Мемлекеттік қыз-
метшілердің жұмысы мен тұрмыс-
тағы жүріс тұрысының қалыптары
регламенттелген мемлекеттік қыз-
метшілердің Әдеп кодексі қолданы-
сқа енгізілді. Мемлекетімізде
жүргізіліп отырған реформа аясын-
дағы жаңалықтардың бірі, мемле-
кеттік қызметкерлердің еңбек
ақысын төлеудің жаңа жүйесіне
қатысты болып отыр. Елбасы бұған
байланысты да жалақыны шене-
уніктің, мемлекеттік қызметшінің
еңбек өнімділігіне, басқарушылық
үдеріске қосқан үлесіне қатысты
төленуге тиістігін алға тартты. Ең
бастысы мемлекеттік қызметкердің
этика нормаларын сақтау, бақылау
мақсатында әрбір мемлекеттік
органда әдеп жөніндегі өкіл тағайын-
далып жұмыстарын жасауда. Демек,
мемлекеттік қызметкерлер де жау-
апкершілікті терең сезінетін болады.

Ғ.ҚҰБАЕВ,
 Басқарма басшысы.

қосып, қоғамның қайшы тұстарын да
басып айтты. Әсіресе Қытайдан жа-
қында ғана туған жерге оралған Са-
мғар Орынбай жас та болса, Отанға
деген махаббатын оттай ыстық
сөздерімен жеткізіп, қазақтың аза-
маттығын алғанына апта толмаға-
нын айтып, қазақ дейтін ағайыннан
сүйінші сұрады. Бірден айта кетсек,
Самғардың сүйіншісіне ауылда асыл
тұқымды қара қой бағып отырған
Аманғали Өмірғали ағамыз бір марқ-
асын тарту етсе, бау-бақша салып
кәсібінен береке тауып жүрген Спар-
так Төремұратов та өзінің марқала-
ры әбден піскесін яғни, бірнеше сары,
ала тоқтысын ақынның ауылына ар-
найы жеткізіп беруге мәрттік таныт-
ты. Айтыс ұлы өнер болғандықтан
еш құнын жоғалтпады. Ду-ду шуыл-
даған ағайынның үні, ақындардың
арқасын қоздырды. Барлық ақын бір-
бірінен кем түспеді. Шымкенттен кел-
ген Асылбек Әбдірахманов айтысқа
алғаш шығып тұрғанымен арқалы
ақын екенін көрсетті. Ал, біздің Әли-
хан айтыс өнерінің көгінде жанған
шырақтай жарқырап, ауызын ашса
қазақылықтың исі аңқып тұрған на-
ғыз суырып салма ақын екенін сөз
өнерінің құдіретімен көрсете білді.
Ақындарға даралай жүлде берілмеді.
Өйткені айтысты төрт жұп өзара ай-
тысып қана аяқтады. Жаңа клубтың
көрермен залына сыймай толған
көпшіліктің ақ ниетін ескерген ақын-
дар Құлмамбет айтысы бойынша
айтысты әрі қарай жалғастырды.
Айтыс соңында барлық ақындарға

аудан әкімінің алғыс хаттарымен
бірге ауыл кәсіпкерлерінің демеушіл-
ігімен қаржылай және естелік сый-
лықтар табысталды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

Әр  сот  қызметкерінің  2018
жылы  атқарған  жұмыстары
жөніндегі баяндамаларын тын-
дап, сараптады. Статистикалық
мәліметтерге жүгінсек, қылмы-
стық істер бойынша 2018 жылы
сот өндірісіне 33 адамға қатыс-
ты 31 қылмыстық іс қаралып, 10
іс бойынша сот үкімі шығарыл-
ды  және  11  іс  бойынша  сот
өндірісі бітімгершілікке келуіне
байланысты  медиация
тәртібімен қысқартылды. Аза-
маттық істер бойынша - 143 іс
өндірістен аяқталды оның ішінді
66 шешім және 45 сот бұйрығы
шығарылып ,  11  іс  өндірістен
қысқартылып, 21 іс қараусыз
қалдырылды. Әкімшілік құқық
бұзушылық туралы 212 әкімшілік
іс қаралып, оның ішінде 44  іс
өндірістен қысқартылды. Тағай-
ындалған жаза бойынша - 12
тұлғаға  ескерту ,  65 тұлғаға
әкімшілік айыппұл, 67 тұлғаға
әкімшілік қамақ, 23 тұлға арнайы
құқығынан айыру, 1 тұлға Қазақ-
стан Республикасы аумағынан
шығару түріндегі әкімшілік жау-
апкершілікке тартылды.
Кеңес отырысы соңында сот

төрағасы Сәуле Танимова ағым-
дағы жылдың 8 ақпан күні Ақтө-

бе облыстық сотында өткен ке-
ңейтілген кеңесте облыстық
сот төрағасы Сәкен Абдолла
судьялар  қауымдастығының
алдына істерді қарау сапасын
жақсартуға және сот актілерінің
күшін  жоюға  және  өзгертуге
жол  бермеуге  бағытталған
бірқатар міндеттерді жеткізіп,
Жоғарғы Сотының Төрағасы
Жақып Асановтың 2019 жыл-
ды сот төрелігінің сапасы жылы
деп жариялағанын еске салған-
дығын, өңірдің барлық судьяла-
рына  соттардың  күнделікт і
жұмысында басты бағыт реті-
нде заң үстемдігін сақтауға ша-
қырғандығын атап өтті.
Сонымен қатар, сот төраға-

сы  БАҚ-пен өзара байланыс
пен  сыбайлас  жемқорлық
қарсы  күрес  бойынша  және
мемлекеттік  тілге  қатысты
жоспарлы іс шаралардың, «Сот
кабинеті» ақпараттық жүйесі
арқылы жұмыстардың, сондай-
ақ сот жүйесіне қатысты пи-
лоттық жобалардың іске асы-
рылуын қатаң бақылауға алып,
орындалуын тапсырды.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕМЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ
ЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙДІЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙДІЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙДІЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙДІЖАУАПКЕРШІЛІК КҮШЕЙДІ

ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІ:
ЖАЗА МЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК
ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ДЕРЕКТЕРІ

ЖУЫРДА ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ СОТЫНЫҢ СУДЬЯЛАРЫНЫҢ 2018
ЖЫЛДА СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
ЖӨНІНДЕ КЕҢЕС ӨТКІЗІЛДІ. СОТ ТӨРАҒАСЫ СӘУЛЕ ТАНИМОВА 2018
ЖЫЛДА АУДАНДЫҚ СОТЫМЕН СОТ ТӨРЕЛІГІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
САПАСЫНА БАҒА БЕРІП, ЗАҢНЫҢ ҮСТЕМДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУГЕ, ҚЫЛМЫСТЫҚ, АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ӘКІМШІЛІК ІСТЕРДІҢ
САПАЛЫ ҚАРАЛУЫНА ЖӘНЕ АЗАМАТТАРДЫҢ СОТТАРДА
СЕНІМІНІҢ ДЕҢГЕЙІН АРТТЫРУҒА ЕРЕКШЕ НАЗАР АУДАРДЫ.
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1) кiрiстер       40 084 мың теңге;
оның ішінде:
салықтық түсімдер

 2 296 мың теңге;
салықтық емес түсімдер

280 мың теңге;
трансферттер түсімі

37 508 мың теңге;
2) шығындар

40 084 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
қаржыландыру (профицитін
пайдалану) 0 мың теңге.
2. Ауылдық округ бюджетінің

кірісіне есептелетін болып ескерілсін:

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
4 қаңтар 2019 жыл                      №249                             Ойыл селосы
2019-2021 жылдарға арналған Көптогай
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 Көптоғай атындағы ауылдық округ бюджеті тиісінше 1,2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның

ішінде 2019 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:

Аудандық мәслихат
хатшысы: Б.Бисекенов

жеке табыс салығы;
жеке тұлғалардың мүлкіне салына-

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:
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 - 14
905 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 - 2 600
мың теңге.

6. Мектепке дейінгі білім беру ұйым-
дарында мемлекеттік білім беру тап-
сырысын іске асыруға облыстық
бюджеттен - 1 100 мың теңге.

7. Жергілікті бюджеттен трансфер-
ттер - 18 903 мың теңге.

8. «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.

9. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудандық  мәслихаттыңсессия
төрағасы: И.Бергалиев

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 249 шешіміне 1 қосымша

1) доходы
40 084 тыс тенге;

в том числе:
налоговые поступления

2 296 тыс тенге;
неналоговые поступления

280 тыс тенге;
поступления трансфертов

37 508 тыс тенге;
2) затраты 40 084 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-

Зарегистрирован в Управления юстиции
Уилского района 10 января 2019 года за № 3-11-157

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
4 января 2019 года                        №249                                      с.Уил

Секретарь районного
маслихата: Б.Бисекенов

 Председатель сессии районного
маслихата: И.Бергалиев

Об утверждении бюджета Коптогайского
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 Коптогайского сельского округа на 2019-2021 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответ-

ственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
лог;
налог на имущество физических

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 - 14 905 тыс тенге.
5. 2 600 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.  1 100 тыс тенге - на реализа-
цию государственного образова-
тельного заказа в дошкольных орга-
низациях образования.

7. Трансферты из местного бюд-
жета - 18 903 тыс тенге.

8. 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.

9. Настоящее решение вводится
в действие с 1 января 2019 года.

Ойыл аудандық әділет басқармасында 2019 жылғы
10 қаңтарда № 3-11-157 болып тіркелді

   1. Доходы 40084
1   Налоговые поступления 2296
 01  Подоходный налог 605

 2 Индивидуальный подоходный налог 605
 04  Налоги на собственность 1691
  1 Налоги на имущество 76
  3 Земельный налог 95
  4 Налог на транспортные средства 1520
2 Неналоговые поступления 280

01 Доходы от государственной собственности 260
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 260

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 37508
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 37508
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 37508

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ КОПТОГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2019 ГОД
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Наименование

Приложение 1  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 249

   1. Кірістер           40084
1   Салықтық түсімдер 2296
 01  Табыс салығы 605
  2 Жеке табыс салығы 605
 04  Меншікке салынатын салықтар 1691
  1 Мүлікке салынатын салықтар 76
  3 Жер салығы 95
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1520
2 Салықтық емес түсімдер 280

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 260
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 260

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

4   Трансферттердің түсімдері 37508
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 37508
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 37508
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НАИМЕНОВАНИЕ

    ІІ. Шығындар 40084
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 15741
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 15741
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 15741
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 15741
04    Бiлiм беру 21503
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 21503
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 21503
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 21503
 07   Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 2840
 3   Елді-мекендердікөркейту 2840
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2840
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1600
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380

    ІІ. Затраты 40084
01    Государственные услуги общего характера 15741
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 15741
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      15741
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 15741
04    Образование 21503
 1   Дошкольное воспитание и обучение 21503

124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      21503
  004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 21503
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2840
 3   Благоустройство населенных пунктов 2840
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2840

   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1600
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

Жоба

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
Ойыл  ауданы бойынша салық салу объектісінің
орналасуын ескеретін аймаққа бөлу
коэффициентін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтар-

дағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік баскару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының
31, 37 - баптарына, Қазақстан Республикасының 2017
жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және бюджетке төле-
нетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық ко-
дексі) Кодексінің 529-бабының 6-тармағына сәйкес,
аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданы бойынша салық салу объектісінің ор-

наласуын ескеретін аймаққа бөлу коэффициенті қосым-
шаға сәйкес бекітілсін.

2. «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік ме-
кемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:

КЕЛІСІЛДІ:
«Ойыл  ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы»
республикалық мемлекеттік мекемесінің басшысы Б.Майланов

Ойыл  ауданы әкімдігінің 2019 жылғы
ақпан  №   қаулысымен бекітілген

ЕЛДІ МЕКЕНДЕГІ САЛЫҚ САЛУ ОБЪЕКТІСІНІҢ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРІН
ЕСКЕРЕТІН АЙМАҚҚА БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТТЕРІ

Аймақ
коэф-

фициенті

№ Елді мекендегі салық салу
объектісінің орналасқан жері

Ойыл ауданы

Ойыл  ауылдық округі

1
2
3
4

2,6
2,5
2,5
2,5

Ойыл ауылы
Екпетал ауылы
Ақшатау  ауылы
Қаракемер ауылы

Көптоғай ауылдық округі

5
6
7
8

2,5
2,5
2,4
2,4

Көптоғай  ауылы
Қарасу  ауылы
Шұбарши ауылы
АманкелдІ ауылы

Қараой ауылдық округі

9
10

2,5
2,4

Қараой ауылы
Құбасай ауылы

Сарбие ауылдық округі

11
12

2,5
2,4

Сарбие ауылы
Қаракөл ауылы

Қайыңды ауылдық округі

13
14

2,5
2,4

Қайыңды ауылы
Көсембай ауылы

Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округі

15
16
17

2,5
2,4
2,4

Қаратал ауылы
Қарасу ауылы
Құмжарған ауылы

Саралжын ауылдық округі

18
19
20
21
22

2,5
2,4
2,4
2,4
2,4

Кемер  ауылы
Шиқұдық ауылы
Қоңырат ауылы
Ақкемер ауылы
Бестамақ ауылы

1) осы қаулыны Ойыл аудандық Әділет басқармасын-
да мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулыны мерзімді баспа басылымдарында және
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық акті-
лерінің эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға
жіберуді;

3) осы қаулыны Ойыл ауданы әкімдігінің интернет-ре-
сурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау Ойыл  ауданы
әкімінің орынбасары  А.Кенжебаевқа  жүктелсін.

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

Аудан әкімі  Д.Сагиров

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
Об утверждении коэффициента зонирования, учитывающего
месторасположение объекта налогообложения по Уилскому району
В соответствии со статьей 31, 37 Закона Республики

Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государ-
ственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», пунктом 6 статьи 529 Кодекса Республики
Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс),
акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент зонирования, учитываю-

щий месторасположение объекта налогообложения по
Уилскому району согласно приложению.

2. Государственному учреждению «Аппарат акима
Уилского района» в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего поста-

новления в Управлении юстиции Уилского района;
2) направление настоящего постановления на офици-

альное опубликование в периодических печатных изда-
ниях и Эталонном контрольном банке нормативных пра-
вовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего постановления на интер-
нет-ресурсе акимата Уилского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя акима Уилского района
А.Кенжебаеву.

4. Настоящее постановление вводится в действие
по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования.
Аким района Д.Сагиров

CОГЛАСОВАНО:
Руководитель республиканского государственного учреждения
«Управление государственных доходов по Уилсскому району» Б. Майланов

Утверждены постановлением акимата
Уилского района от февраля 2019 года №

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗОНИРОВАНИЯ, УЧИТЫВАЮЩИХ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

Коэффици-
ент зониро-

вания

№ Месторасположение объекта
налогообложения в населенном

пункте
Уилский район

Уилский сельский округ

1
2
3
4

2,6
2,5
2,5
2,5

село Уил
село Екпетал
село Акшатау
 село Каракемер

Коптогайский сельский округ

5
6
7
8

2,5
2,5
2,4
2,4

село Коптогай
село Карасу
село Шубарши
село Аманкельды

Караойский сельский округ

9
10

2,5
2,4

 село Караой
село Кубасай

Сарбиеский сельский округ

11
12

2,5
2,4

село Сарбие
село Каракол

Кайындинский сельский округ

13
14

2,5
2,4

село Кайынды
село Косембай

Ш.Берсиевский сельский
округ

15
16
17

2,5
2,4
2,4

село Каратал
село Қарасу
село Кумжарган

Саралжинский сельский округ

18
19
20
21
22

2,5
2,4
2,4
2,4
2,4

село Кемер
село Шикудык
село Конырат
село Аккемер
село Бестамак
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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 249 шешіміне 3 қосымша

   1. Доходы 36554
1   Налоговые поступления 2456
 01  Подоходный налог 660
  2 Индивидуальный подоходный налог 660
 04  Налоги на собственность 1796
  1 Налоги на имущество 78
  3 Земельный налог 98
  4 Налог на транспортные средства 1620
2 Неналоговые поступления 280

01 Доходы от государственной собственности 260
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   260

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 33818
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 33818
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 33818

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ КОПТОГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2021 ГОД
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Приложение 3 к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 249

   1. Кірістер 36554
1   Салықтық түсімдер 2456
 01  Табыс салығы 660
  2 Жеке табыс салығы 660
 04  Меншікке салынатын салықтар 1796
  1 Мүлікке салынатын салықтар 78
  3 Жерсалығы 98
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1620
2 Салықтық емес түсімдер 280

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 260
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 260

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

4   Трансферттердің түсімдері 33818
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 33818
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 33818
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    ІІ. Шығындар 36554
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 14641
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 14641
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 14641
  001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің

қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 14641
04    Бiлiм беру 18903
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 18903
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 18903
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 18903
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3010
 3   Елді-мекендердікөркейту 3010
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3010
   008 Елді-мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1650
   009 Елді-мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 400

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 60
   011 Елді-мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 900
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 36554
01    Государственные услуги общего характера 14641
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 14641
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     14641 

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа 14641

04    Образование 18903
 1   Дошкольное воспитание и обучение 18903
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      18903
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 18903
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3010
 3   Благоустройство населенных пунктов 3010
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3010

  008 Освещение улиц в населенных пунктах 1650
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 400

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 900
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

    ІІ. Затраты 36711
01    Государственные услуги общего характера 14798
 1  Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 14798
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      14798

   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа 14798

04    Образование 18903
 1   Дошкольное воспитание и обучение 18903
    ІІ. Затраты 36711
01    Государственные услуги общего характера 14798
 1  Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 14798
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      14798

   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа 14798

04    Образование 18903
 1   Дошкольное воспитание и обучение 18903
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      18903
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 18903
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3010
 3   Благоустройство населенных пунктов 3010
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3010

  008 Освещение улиц в населенных пунктах 1650
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 400

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 900
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

    ІІ. Затраты 36711
01    Государственные услуги общего характера 14798
 1  Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 14798
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      14798
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 14798
04    Образование 18903
 1   Дошкольное воспитание и обучение 18903
    ІІ. Затраты 36711
01    Государственные услуги общего характера 14798
 1  Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 14798
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      14798
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 14798
04    Образование 18903
 1   Дошкольное воспитание и обучение 18903
 124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      18903
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 18903
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 3010
 3   Благоустройство населенных пунктов 3010
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3010

  008 Освещение улиц в населенных пунктах 1650
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 400

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 900
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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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4  қаңтардағы № 249 шешіміне 2 қосымша

   1. Доходы 36711
1   Налоговые поступления 2351
 01  Подоходный налог 660
  2 Индивидуальный подоходный налог 660
 04  Налоги на собственность 1691
  1 Налоги на имущество 76
  3 Земельный налог 95
  4 Налог на транспортные средства 1520
2 Неналоговые поступления 280

01 Доходы от государственной собственности 260
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   260

  06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 34080
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 34080
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 34080

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ КОПТОГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА  НА 2020 ГОД
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Приложение 2  к решению районного
маслихата от  4 января 2019 года № 249

   1. Кірістер 36711
1   Салықтық түсімдер 2351
 01  Табыс салығы 660
  2 Жеке табыс салығы 660
 04  Меншікке салынатын салықтар 1691
  1 Мүлікке салынатын салықтар 76
  3 Жер салығы 95
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1520
2 Салықтық емес түсімдер 280

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 260
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 260

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

4   Трансферттердің түсімдері 34080
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 34080
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 34080

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 60
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 800
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

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 800
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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ҚұттықтауҚұттықтау

Құтты болсын 60 деген жасыныз,
Деніңіз сау, аман болсын басыңыз.
Немере мен жиенге толсын қасыңыз
Апамызбен бірге жүзге жетсін жасыңыз
Ізгі тілекпен: Қайын жұртың Сисенбай,
Дүйсен әулеті атынан балдыздарыңыз
Сағындық, Темірлан, Әлихан, Мусағали-
Тілектес, Берекет, Бекарыс.

Еркінов көшесі №51 үй тұрғыны
ардақты әкеміз Ғалымжанов Егінбай Ғалымжанұлын

70 жасымен құттықтаймыз!
Асыл Әке, ардағы  ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз сіз келіп 70 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.
Анамыз Заруменен қанаттасып,
Жүріңіз әр күн сайын алға басып.
Сіздерді мақтан етіп біз тұралық,
Мөлдір бұлақ суындай асып-тасып.
Жан Әке, құтты болсын 70 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алабы  Жамбылдың  көріп жасын.
Шын жүректен: Бала-келіндері, қыз-күйеу балалары, немерелері, жиендері.

Қойшығұлов көшесінің тұрғыны
Наурызов Асылбек Бақытұлына!

Шектеу іс шараларын алу және Саралжын ауылдық округі әкімінің
2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 20 «Шектеу іс-шараларын
белгілеу туралы» шешімінің күші жойылды деп тану туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Рес-

публикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару тура-
лы» Заңының 35, 37 баптарына, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10
шілдедегі «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 бабына сәйкес, Қазақстан
Республикасы ауыл шаруашылығы Министрлігінің Ветеринариялық бақылау
және қадағалау комитеті Ойыл аудандық аумақтық инспекциясының бас мем-
лекеттік ветеринариялық-санитарлық инспекторының 2019 жылғы 19 ақпан-
дағы № 2-13/21 ұсынысы негізінде, Саралжын ауылдық округінің әкімі ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Саралжын ауылдық  округі Кемер ауылының мүйізді ірі қара малдары

арасынан жұқпалы бруцеллез ауруын жою бойынша кешенді ветеринария-
лық іс-шаралардың жүргізілуіне байланысты, белгіленген шектеу іс-шарала-
ры алынсын.    

2. 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 20 «Шектеу іс - шараларын белгілеу
туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№5775  болып тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық
актілерінің электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде 2017 жылдың
29 желтоқсанда жарияланған) Саралжын ауылдық округі  әкімінің шешімінің-
 күші жойылды деп танылсын.     

3. «Саралжын  ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі
заңнамада белгіленген тәртіппен:      
1) осы шешімді Ойыл аудандық Әділет басқармасында мемлекеттік тірке-

уді;      
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

электрондық түрдегі Эталондық бақылау банкінде ресми жариялауға жібе-
руді қамтамасыз етсін.    

4. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.      
5. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа ен-

гізіледі.
Саралжын ауылдық округінің әкімі  А.Мубараков

Қазақстан Республикасы болып
тәуелсіздік алған соң, экономиканы
тұрақтандыру үшін елдегі ақша айна-
лымын бақылау мен айналымдағы
есепті қамтамасыз ету керек еді. Сол
себепті, ел қазынасын басқаруды
жолға қою мақсатында 1994 жылы
Қаржы министрлігі жанынан Қазына-
шылық бас басқармасы құрылды.
Арада бірнеше жыл өткенде, 1998
жылдың қаңтар айынан Бюджеттік
банктің таратылуына байланысты,
оның құзыреті аумақтық қызынашы-
лық органдарына берілуі себепті,
ауданымызда Қазынашылық
бөлімшесі құрылды.
Қазақстандағы бюджеттік рефор-

малар нәтижесінде қазынашылықтың
жүйесін қайтадан модернизациялау
қажеттігі туындап, осы ретте
«ORACLE» бағдарламалық қамтама-
сыз ету негізінде жаңа қазынашылық
жүйесі жасалып, жаңа қазынашылық-
тың ақпараттық жүйесі 2004 жылдан
бастап ауданымызда толық енгізілді.
Ақпараттық жүйе арқылы мемле-

кет қаржысына бақылау жүргізіліп

отырғанымен, сыбайлас жемқорлық
фактілері, қағаз шығындары, мемле-
кеттік мекемелерге қызмет көрсету
уақыты, жол шығындары мәселелері
туындап тұрды. Осы орайда, әзірлен-
ген Қазынашылықтың жаңа жүйесі
Үкімет пен жергілікті атқарушы орган-
дардың бюджет қаражатын тиімді
және мақсатты жұмсауға жауап-
кершілігін бөлуді ескере отырып,
Қазақстан Республикасының норма-
тивтік құқықтық базасына сәйкес жа-
салып, бірнеше функционалдық мо-
дульдер енді.
Ал, 2012 жылдан бастап мемле-

кеттік мекемелердің қаржылық
құжаттарына дистанциялық қызмет
көрсететін және онлайн режимде
өңдейтін «Қазынашылық-Клиент»
жаңа ақпараттық жүйесіне көшу
жұмыстары қолға алынып, 2013
жылы дейін түгелдей көшіріліп бол-
ды. Еңгізілген жаңа жүйе барлық бюд-
жет сатысында өткізілген операция-
лардың ашық болуына мүмкіндік ту-
ғызды, қағаз құжаттама  айналымын
азайтты, құжаттама айналымының

О снятии ограничительных мероприятий и признании
утратившим силу решения акима Саралжинского сельского
округа от 13 декабря 2017 года № 20
«Об установлении ограничительных мероприятий»
В соответствии со статьями 35, 37 Закона Республики Казахстан от

23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуп-
равлении в Республике Казахстан», статьей 10-1 Закона Республики Казах-
стан от 10 июля 2002 года «О ветеринарии», на основании представления
главного государственного ветеринарного - санитарного инспектора Уилс-
кой районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контро-
ля и надзора Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан от
14 фебраля 2019 года № 2-13/21, аким Саралжинского сельского округа РЕ-
ШИЛ:  
В связи с проведением комплекса ветеринарных мероприятий по ликви-

дации инфекционного бруцеллеза среди крупного рогатого скота села Кемер
Саралжинского сельского округа.

2. Признать утратившим силу решение аким Саралжинского сельского ок-
руга от 13 декабря 2017 года № 20 «Об установлении ограничительных
мероприятий» (зарегистрированное в реестре государственной регистра-
ции нормативных правовых актов № 5775, опубликованное 29 декабря 2017
года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Рес-
публики Казахстан в электронном виде).     

3. Государственному учреждению «Аппарат акима Саралжинского сельс-
кого округа» в установленном законодательством порядке обеспечить:     
1) государственную регистрацию настоящего решения в Управлении юс-

тиции Уилского района;      
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде.        

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.    
5. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального

опубликования.      
Аким Саралжинского сельского округа  А.Мубараков

сапасын көтерді, қазынашылықпен
бірге мемлекеттік мекемелердің опе-
рациялық және транспорттық шы-
ғындарын едәуір қысқартты. Қазіргі
таңда «Қазынашылық-Клиент» жаңа
ақпараттық жүйе арқылы құжаттар-
ды өңдеу уақыты 6 сағатқа дейін қыс-
қартылды. Елбасымыздың тапсырғ-
ан «100 нақты қадам» Ұлт жоспары-
ның 98-ші қадамын іске асыру шең-
берінде жергілікті өзін-өзі басқарудың
(әрі қарай - ЖӨӨБ) ІV деңгейлі бюд-
жетін енгізу екі кезеңмен іске  асыру
жоспарланып, халық саны 2000-нан
астам аудан бойынша 4 ауылдық ок-
руг 2018 жылдың қаңтарынан бастап
жергілікті өзін-өзі басқарудың шотта-
ры ашылып, оларға қызмет көрсеті-
луде. 2020 жылға дейін қалған елді
мекендер ЖӨӨБ бюджетіне ауысу
жоспарлануда. Сонымен қатар,
Қазынашылық комитеті азаматтық-
құқықтық мәмілелерді тіркеу дерек-
терін жөнелту бөлігінде Электронды
мемлекеттік сатып алулар мен
«Қазынашылық-Клиент» ақпараттық
жүйесін интеграциялау нәтижесінде

адам факторын, құжаттарды өңдеу
мен рәсімдеу уақытын, қаржылық
шығындарды азайтуға қол жеткізілді.
Аудандағы мемлекеттік мекемелер
онлайн-режимінде өңделіп жатқан
құжаттарды өздері қарайды және
өткізілген қаржылық құжаттар бойын-
ша барлық есептіліктерді өздері
қалыптастырады. Осы жүйе арқылы
да басқарманы ведомстволық бақы-
лауда дистанциялық әдіспен
жүргізіледі.
Бұл уақыт талабынан туған, қар-

жыны басқарудың халықаралық
тәртіптеріне сай келетін шешім деу-
ге болады. Жаңа жүйе - құжаттарды
қабылдау мен өңдеу бойынша меке-
менің функцияларын автомат-
тандыруға жол ашты. Қаржыны
тиімді пайдалану және игеру бары-
сында қазынашылық жүйесінің  атқ-
аратын рөлі қазіргі таңда өте жоғары
деңгейде және маңызы зор.

Талғат РЫСҚАЛИЕВ,
Ойыл аудандық
Қазынашылық

басқармасының басшысы.

Аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы Сапақкөл
ауылдық модельді кітапханасының кітапханашысы Әлжанова Қанипаға

сіңлісі Гүлнардың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Өмір кезең талтүсің,
 Кемелденген нар күшің.
Құтты болсын, әкетай!
Келген жасың, Алпысың!
Қалып жатыр қиын сын,
Алдан ырыс құйылсын.
Алпыс жастан әрі асып,
Тоқсан, жүздер бұйырсын!
Сізді ұнатар бар қауым,
Алдан алар бар тауың.
Ұл, қыздарды өсіріп.
Ер жеткіздің Алтауын!
Әкелікті өтедің,
Алла бұйырсын өтеуін.
Шын бақытты болыңдар
Анамменен екеуің!
Игі тілекпен: ұлың Аманбек, қыз-күйеу балалары, жиендері.

Ойыл  ауданының тұрғыны,
әкеміз Наурызов Асылбек Бақытұлының

60 жасқа толу мерейтойымен құттықтаймыз!

«ҚАЗЫНАШЫЛЫҚҚА - 25 ЖЫЛ»

жоба проект

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ АКИМА САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

Аудандық мәдениет қызметкерлерінің бастауыш кәсіподақ ұйымы
Аудандық мәдениет үйінің күзетшісі Халидуллин Жолдыбайға

ағасы Аралбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Сізді туған күніңізбен шын жүректен құттықтай-
мыз!
Міне, 60-тың асқаралы шыңына жеттіңіз. Біз үшін

түн ұйқыңызды төрт бөліп, бар уақытыңызды ар-
надыңыз. Біз үшін Сіз - әлемнің бар жақсылығы-
сыз. Әр күніңіз шалқыған шаттыққа толсын! Осын-
дай мерейлі мереке күні шын көңілімізбен папам
екеуіңізге дендеріңізге саулық, қажымас қайрат,
жапырағын жайған мәуелі бәйтеректей баянды
ғұмыр тілейміз!
Игі тілекпен, ұлыңыз Жанболат, қыз-күйеу
балаларыңыз Жеңіс-Динара, Руслан-Гүлнара,
Сағындық-Гүлшара, Руслан-Индира, жиендеріңіз.

Ойыл селосының тұрғыны
Бисекенова Сара Тасқынқызына!

Қымбатты Анашым!

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
СІЗДЕРДІ «1 НАУРЫЗ – АЛҒЫС АЙТУ КҮНІ» МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ АУЫЛЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Ауданның барлық білім беру ұйымдары мен Ойыл аграрлық кол-
леджінде мереке қарсаңында «Алғыс айту парызым...» тақырып-
тарында ашық тәрбие сағаттары және мәдени шаралар

25 ақпан – 1 наурыз
аралығы

 Ауданның білім беру
мекемелері

2. Барлық ауылдық клубтар мен кітапханаларда елге сыйлы ақса-
қалдарды зиялы қауым өкілдерін және көп бала тәрбиелеген өне-
гелі ата-аналардың қатысуымен шаралар, кездесулер, сұхбат-
тар, бата беру байқаулары

 26 ақпан – 1 наурыз
аралығы

Ауданның мәдениет
мекемелері

3. Ш.Берсиев атындағы өнер және өлке тарихы музейінде, орталық
кітапхана мен барлық ауылдық кітапханаларда этномәдени бірле-
стіктердің кітаптары мен материалдары және фотосуреттерінен
«Қазақ еліне тағзым» тақырыбында көрме

25 ақпан – 1 наурыз
сағат: 9.00-18.00

аралығы

Ш.Берсиев атындағы
өнер және өлке тарихы

музейі, аудандық
орталық кітапхана мен
ауылдық кітапханалар

4. Көмекке мұқтаж зейнеткерлер мен ардагерлерге қолдау мен көмек
көрсетуге бағытталған жастардың қатысуымен «Асар» қайыры-
лымдылық акциясы

23 ақпан – 1 наурыз Барлық ауылдық
округтер

5. Ауданның барлық білім беру мекемелерінде «Ұстазыма рахмет!»
тақырыбында музыкалық конкурстар және «Алғыс білдіремін»
атты студенттер мен мектеп оқушылары арасында шығармалар
жазудан, өлең оқудан сайыстар

25 ақпан – 1 наурыз
аралығы

Ауданның білім беру
мекемелері

6. Мүмкіндігі шектеулі жандарға, жалғыз басты табысы төмен әлеу-
меттік аз қамтылған отбасыларға тегін көмек көрсету бойынша
«Алғыс бата алу» бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі акциясы

25 ақпан – 1 наурыз
аралығы

 Барлық ауылдық
округтер

7. «Алғыс айтамын!» атты жастар арасында әлеуметтік желі пара-
қшаларында құттықтау интернет акция

25-27 ақпан
аралығы

 Әлеуметтік желі
парақшалары

8. Мүмкіндігі шектеулі жандар мен көмекке мұқтаж адамдарға «Тегін
такси» акциясы

28 ақпан сағат:
10.00-13.00 аралығы

Аудан орталығы

9. «Шын жүректен алғыс айтамын!» атты көше тұрғындарына арна-
лған құттықтау тарату акциялары

28 ақпан
сағат 11.00

Барлық ауылдық
округтер

10. «Жалынды жастар – жарқын болашақ!» атты аудандық оталық
аурухана жастарының қайырымдылық концерті

28 ақпан
сағат: 20.00

Аудандық
мәдениет үйі

11. Орталық аурухана мен ауылдық амбулаторияларда «Ақ халатты
абзал жандар!» атты ашық есік күндері

1 наурыз сағат:
9.00-17.00 аралығы

 Аудандық орталық
аурухана Ауылдық
амбулаториялар

12. 1 наурыз – Алғыс айту күні туылған балаларға сыйлықтар беру –
«Сүйінші!» акциясы

1 наурыз сағат:
9.00-17.00 аралығы

Аудандық орталық
аурухана

13. «Мені Қазақстанға әкелген жол», «Жерұйық» тақырыптарында
этностық отбасылардың Қазақстанға қоныс аударылуының та-
рихы туралы көркем фильмдер көрсетілімі

1 наурыз
сағат. 20.00

Аудандық мәдениет үйі
Барлық ауылдық

клубтар

14. 1 наурыз – Алғыс айту күніне арналған «Шын жүректен алғыс
айтамыз» тақырыбында мәдени-көпшілік шара

 1 наурыз
 сағат: 11.00

Аудандық
мәдениет үйі

15. Мұқтаж адамдарға көмек көрсету мақсатында үкіметтік емес
ұйымдарды, жастар мен еріктілер әлеуетін пайдалана отырып,
жылы киімдер жинау, тұрғын үйлердің қарын тазалау (отын жару,
кіргізу) т.б қайырылымдылық жұмыстары

 1 наурыз Аудан орталығы

Мұғалжар ауданының Ембі қаласында әскери бөлім ашылуы жоспарлануы-
на сәйкес, келісім-шарт бойынша сержанттар мен сарбаздар мерзімді әскери
қызметті аяқтаған орта кәсіби білімі бар азаматтар келісім-шартқа отыра
алады.
Келісім-шарт бойынша әскери қызметке қабылданған әскери қызметші-

лердің мүмкіншіліктері мен жеңілдіктері өте көп.
Бұл әскери қызметтің басылымдықтары: лайықты айлық ақының уақыты-

лы төленуі және әскери атағымен лауазымына сәйкес қаржылай қамсыздан-
дырады. Сонымен қатар, әскери қызметші мемлекет есебінен тұрғын үймен,
ақысыз медицинамен қамтамасыз етеді.
Сұрақтар бойынша Ойыл ауданы қорғаныс істері жөніндегі бөліміне келуің-

ізге немесе телефон арқылы хабарласуыңызға болады. Мекен-жайы: С.Дәу-
ленов №26 байланыс телефондары: 2-19-22, 2-14-00.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ойыл ауданы тұрғындарының назарына!

ХАБАРЛАНДЫРУ
Ойыл ауылдық округі Ойыл
ауылы бойынша қоғамдық та-
бынды (ірі қара) бағуға бақташы,
тұрғындардың сұранысы бойын-
ша баспақ, бойдақ ірі қара мал-
дарын және жылқы табындарын
бағуға малшы, жылқышы
қажеттігін хабарлаймыз. Мал
бағуға  ниетті адамдар: 8-71-332-
21020,21155 телефон номерле-
ріне немесе Ойыл ауылдық ок-
ругі әкімшілігіне 202-кабинетіне
келіп хабарласуыңызды сұрай-
мыз.

«Ойыл ауылдық округі
әкімінің аппараты» ММ

Ақ бораны боздаған ақпан алып,
Асауыңда қалады баптан арып.
Күйек түгіл көк күрткен

күйін аңсап,
Анау қошқар әлжуаз жатқан арық.

Қыстың соңы қытымыр
сақтаналық,

Әр ақ таңы арпалыс, атқан анық.
Қараша үйде қапылып ал анамыз,
Тұтатады тезегін қаптан алып.

Азынайды арқадан ақпан, тоқпан,
Тоңдырады тентек жел,

таптан соққан.
Әлсін-әлсін ұйытқып буаз боран,
Жылынбайды қараша үй,

жаққан оттан.

Боран тынса болғандай
күн шырайлы,

Аяз ғана аяусыз шымшылайды.
Сарышұнақ сақылдақ сары аяздан,
Ымырт түсе көк төбет

қыңсылайды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

«Жылуы жоқ үйден без, қайыры-
мы жоқ биден без»,- дегендей қайы-
рымдылық, адамгершілікті биік ұстап,
кісілікті ту етіп, көкірегі қаяулы, жаны
жаралы жанның жасын сүртіп, жылы
лебізін аямай, қолдан келген
жәрдемін ұсынып, қолұштарын со-
зып, жақсылық жасауға асыққан, ат-
салысқандардың бірі – ауданның жас
полицейлері.
Қайырымдылық акциясы аясында

аудандық жастар ресурстық орталы-

ЖАС ПОЛИЦЕЙЛЕР ДЕ ҮЛЕС ҚОСТЫ

Жуырда «Жастар жылына» орай
жастар аудандық ресурстық орталы-
ғының бастамасымен Ш.Берсиев
атындағы өнер және өлкетану музей-
іне ауданымыздағы мүмкіндігі шекте-
улі жастардың қатысуымен экскур-
сия ұйымдастырылды. Музейді ара-
лау барысында жастарымыз аудан
тариxын және Ойыл ауданынан шық-
қан белгілі тұлғалардың өмірбаяны-
мен, ежелде қолданылған тұрмыстық
бұйымдармен танысып, жақсы әсер
алып қайтты. 

Экскурсия соңында жастар ресур-
стық орталығының мамандары кел-
ген жастарға өз естелік сыйлықта-
рын табыс етті. Жағымды көңіл-күй
мен әсер сыйлап, жастарға таныс-
тыру жұмыстарын жүргізген Ш.Бер-
сиев атындағы өнер және өлкетану
музейінің қор сақтаушы Медет
Құлмұxановқа балалардың да риза-
шылығы шексіз.

Гүлсезім НҰРЖАУҒАН,
 Жастар ресурстық орталығы-

ның кеңесші-заңгері.

МУЗЕЙГЕ САЯХАТ

ғының бастамасымен, аудан басын-
дағы жас мемлекеттік қызметкер-
лердің акциясын қолдау және жалға-
стыру, көмек қол ұшын созу мақса-
тында Ішкі істер бөлімінің жас поли-
циялары аз қамтылған, көпбалалы
отбасылардың үйлерін аралап, әле-
уметтік пакеттерін табыстады.

Мейрамбек МУЗАМЕЛҰЛЫ,
Ойыл аудандық

жастар ресурстық
орталығының бас кеңесшісі.

Мектеп оқушыларын аса маңызды
мемлекеттік белгілер – мемлекеттік
рәміздер жөніндегі білімдерін жан-
жақты дамыту, оларға мемлекеттік
белгілердің аса маңызды екенін ұғын-
дыру, оны ерекше құрметтеп, мақ-
тан тұту мақсатында Саға мектеп-
балабақшасында «Оқушыларды пат-
риотизмге тәрбиелеудегі мемле-
кеттік рәміздер ролінің жүйесі» тақы-
рыбында апталық жұмыс ұйымдас-
тырылды. Апталық жұмыс барысын-
да мектебіміздің оқушыларымен
ашық тәрбие сағаттары өткізілді.
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
толықтыру, ізденіс жұмыстары реті-
нде  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.

ОСЫДАН ТУРА 40 ЖЫЛ БҰРЫН
КЕҢЕС ӘСКЕРІ АУҒАН ЖЕРІНЕ
КІРГІЗІЛЕ БАСТАДЫ. КЕҢЕС
ӘСКЕРІНІҢ ҚАТАРЫНА АЛЫНҒАН
ҚАЗАҚТАРДЫҢ ДА ОН СЕГІЗГЕ ЕНДІ
ТОЛҒАН УЫЗДАЙ ЖАСТАРЫ
АРАҒА 6 АЙ, БІР ЖЫЛДАН САЛЫП
АУҒАН ЖЕРІНЕ ТАБАН ТИГІЗДІ. СО-
ЛАРДЫҢ БІРІ 1978 ЖЫЛЫ КЕҢЕС
ӘСКЕРІНІҢ ҚАТАРЫНА АЛЫНҒАН
ЖЕРЛЕСІМІЗ БОЛАТ САҒАТОВ.
1979 жылдың 25-ші желтоқсанын-

да Ауған аймағына кіріп, жаяу әскер-
лер машинасының атушысы болды.
Майдан даласында тұрақты жер бол-
мағандықтан 6 ай көліктің ішінде
жүріп, бірнеше қақтығыстарға қаты-
сқан. Ауғаныстанның екі үш қала-
сында болып, көптеген ерліктер
көрсетті. Алайда қас-қағым сәтте
қасындағы жолдастарынан айырыл-
ған соғыстың сол бір ызғарлы
сәттерін әрдайым есіне алып оты-
рады. Алты ай бойғы соғыстың ауыр-
тпалығы оны ауылға оралғаннан
кейін де жеңілдете қоймады. Өйткені
Кеңес әскерінің қатарындағы жауын-
герлердің соғысқа қатысқандығын
ешкімге жариялауға болмайтын еді.
Біз ардагермен арнайы тілдескенімі-
зде ол: «Біз Кеңес одағына берген ан-
тымызды адал, абыроймен атқар-
дық, - деп ойлаймын. Қазіргі қазақ сар-
баздары да Отан алдындағы борыш-
тарын адал атқарып, ел үшін еңсені
тіктеп еңбек ету керек»,- дейді. Ар-
дагер ағамыз бүгінде адам тасымал-
дау қызметінен нәпаха тауып жүр.
Әсия атты анамызбен жеті бала
тәрбиелеп, балаларынан немере
сүйіп отыр.

А.КЕРЕЕВА,
 Ш.Берсиев атындағы

ауылдық округ әкімдігінің
жетекші маманы.

РӘМІЗДЕР - ТӘРБИЕНІҢ ТІРЕГІ

АҚПАН АЛЫП...

ӘР СӨЗІ ӨНЕГЕ -
АРДАГЕР


