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Жасынан күрес  өнерін серік еткен Ұланның жетістігі жеткілікті. Талай
жарыста топ жарды. Өкініштен өзегі өртеніп, бармағын тістеген сәттер де
болды. Бірақ, бойындағы қайнаған намыстан қайралған Ұлан алға қойған
мақсатына шыңдалу арқылы жететінін түсінді. Жеңістің бәрі тәтті. Дегенмен,
15 жыл бойы шүмектеп төгілген тердің өтеуі – бұл жолғы жеңістің дәмі бөлек.
Әлемнің алдында Қазақ елінің көк байрағын желбіретіп, әнұранын қалықтатты.
Ойылдан шыққан тұңғыш әлем чемпионымен кездесуге келген жерлестері

спорт мектебінің ауласын нағыз думанға айналды. Кеудені кернеген қуаныш
талайды толқытты. Алдымен чемпионды аудан әкімі Дастан Сағыров
құттықтап, аудан халқының атынан батырдың иығына шапан жапты. 500
мың теңгенің сертификатын ұсынды. Ал, Ұланның өзі жеңісін – «Ойылдың
жеңісі» - деп жұртшылықты дүр сілкіндірді. Аманғос ақсақал бата берсе, жерлес
ағалары ат мінгізіп, шапан жапты. Кездесуден соң, чемпион ізбасарларына
шеберлік сағатын өткізіп, қолтаңба берді.

1991 жылы Қазақстан Республи-
касы КСРО құрамынан еншісін алып,
өз тәуелсіздігін жариялағанда мем-
лекет басшысының алдында біздің
мемлекетіміздің өткені, бүгінгі мен
болашағы арасындағы сабақтас-
тықты бейнелейтін рәміздерді таңдау
міндеті тұрды. Сондықтан, Елбасы
мемлекеттік рәміздерді дайындау
үшін арнайы байқау жариялады.
Жоғарғы Кеңестің талқысына түскен
мыңдаған жобаның ішінен бүгінгі
қолданыстағы рәміздер халық
қалаулыларының таңдауына арқау
болған туындылар. Арада алты ай
өткенде комиссияға ұсынылған
жобалардың ішінен Жандарбек
Мәлібеков пен Шота Аман Уәли-
хановтардың Елтаңбасы мен Шәкен
Ниязбековтің Туы жеңімпаз атанды.
Сол уақыттан бері біздің көк туымыз
әлемнің әр түпкірінде салтанатты
сәттерде желбіреп, кеудеміздегі
қуанышты кернеп әнұранымыз асқақ-
тады...
1992 жылғы 4 маусымда Қазақ-

станның жаңа мемлекеттік рәміздері
алғаш рет бекітілсе, 2007 жылы 4
маусымда «Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік рәміздері
туралы» Конституциялық Заң қабыл-
данды. Осы Заңға сәйкес, жыл сайын
4 маусым Қазақстанда Мемлекеттік

Соңғы уақыттарда алаяқтықтың
көп жасалуына байланысты, оның
жиі кездесетін жағымсыз құбылыс-
қа айналып кету қаупі туындап
отыр.
Қылмыстық кодекстің 190-

бабына сәйкес алаяқтық - бөтеннің
мүлкін жымқыру немесе алдау,
сенімді теріс пайдалану жолымен
бөтен мүлiкке құқықты иемдену
болып табылатынын назарлары-
ңызға салғым келеді.
Алаяқтық бірнеше әдістер және

тәсілдермен жасалады.
Қазіргі уақытта ең көп алаяқтық

ғаламтор желісін пайдалану ар-
қылы жасалады, бұл тәсілдер
автоқосалқы бөлшектерін, ұялы
телефондар және басқа да тауар-
ларды ғаламтор желісі арқылы
сатумен байланысты.
Қазіргі уақытта әлеуметтік

желілер немесе басқа да ғаламтор
ресурстары арқылы (мысалы,
«OLX», «Колеса», басқа да
танымал сайттар) тауар сату
туралы жалған хабарламалар
таратып, есеп-шоттарына алдын
ала төлем жасатып, кейін сатып
алған тауарларын (автоқосалқы
бөлшектер, басқа заттар) жол-
даймыз деген сылтаумен ақша-
ларын жымқырған басқа облыс
тұрғындарына қатысты бірнеше
қылмыстық істер тергелуде.
Сол себептен ғаламтор желісі

арқылы тауар сатып алған уақытта
өте мұқият болу қажет, таны-
майтын бөгде адамдардың есеп-
шотына ақша аудара отырып, Сіз
алаяқтыққа ұрынуыңыз әбден
мүмкін.
Мұндай адамдарды анықтап

ұстау өте қиын екендігін ескер-
теміз, көпшілік жағдайларда мұндай
қылмыстар ашылмай қалады.
Соңғы уақыттарда мемлекеттік

бағдарламалар бойынша жеңіл-
детілген түрде арзан бағамен
пәтер сатып алуға ықпал етемін
деген жалған желеумен адам-
дардан алдап ақша алу деректері

рәміздер күні ретінде мерекеленіп
келеді.
Бүгін Ойыл ауданында еліміздің

егемендігі мен тәуелсіздігін паш
ететін нышандардың күні айрықша
құрметпен аталып өтті. Әрине, қай
мемлекетте де мемлекеттік рәміздер
ерекше қадірленіп, оларға биік
мәртебе беріледі. Өйткені, мемле-
кеттік рәміздер де белгілі бір елдің
өзіндік өмір салтын, бүкіл болмыс
ерекшелігін, айрықша арман-аңса-
рын, басқалармен байланыс мұра-
тын білдіретін белгі. Біздің елдің
басты нышандары ұлттың ұғыммен
ұштасып, осы талаптардың барлы-
ғына толық жауап береді.
Бүгінгі шараға келер болсақ, аудан

әкімі Дастан Сағыров еліміз үшін
маңызды мерекеге жиналған ойыл-
дықтарды құттықтап, еңбек арда-
герлері Қуаныш Әміров пен Бөкен
Жантолыға және жуырда ғана
белбеу күресінен Қазақстан чем-
пионы болған Ұлболсын Елубаеваға
өз алғыс хаттарын табыстады.
Мерекелік шара барысында мемле-
кеттік рәміздер туралы құнды
деректерден құралған, көпшілікке
беймәлім танымдық бейнебаян
көрсетілді. Ал, аудан өнерпаздары
мерекені патриоттық әндермен
әрледі.

көп кездеседі.
Ұялы телефондарды қоңырау

шаламын деген сылтаумен алып
қою да жиі болатын құбылыс. Адам
өзінің алданғандығын алаяқтық
жасаған адам жасырынып, қашып
кеткенде немесе мүлікті қайтар-
мағанда ғана түсінеді.
Сондықтан танымайтын адам-

дармен байланыс жасамауды,
ұялы телефондарыңызды себептен
себепсіз басқа адамға қолдануға
бермеу қажеттігін ескертемін.
Тағы бір алаяқтықтың бір түрі ол

ақшаға жұмысқа орналастырамын
деген сылтаумен алдап, ақшасын
иемдену. Көпшілік жағдайда алаяқ
жәбірленушіге басқа облыстарға
жалақысы көп мұнай өңдеу сала-
сындағы вахталық жұмысқа орна-
ластыратындығына сендіріп, ақша-
сын жымқырып алады.
Ойын құралдарын жалға аламын

деп, кейін иесіне қайтармай ием-
деніп алу құбылысы орын алып
келеді. Сол себептен ойын
құралдарын жалға беру кезінде сол
адамның жеке тұлғасын, мекен-
жайын нақты анықтап алған жөн.
Сонымен қатар жалған құжат-

тарды немесе адамның сенімін
пайдалану арқылы несие алу
алаяқтығы да жиі кездеседі.
Бұл жерде біз алаяқтықтың жиі

кездесетін әдістері мен тәсілдерін
көрсетіп отырмыз, негізінде бұл
қылмыстың жасалу жолдары өте
көп.
Құрметті тұрғындар!
Тұрмыстық, қызметтік, кәсіп-

керлік және басқа да күнделікті
азаматтық қатынастарда өте сақ
және мұқият болып, алаяқтыққа
жол бермейік, туыстық, жолдас-
тық, қоғамдық байланыстардан
айнып қалмай, бір-бірімізге сенімі-
мізді жоғалтпайық.

Ойыл ауданы
әкімі аппаратының

мемлекеттік- құқықтық
және  ұйымдастыру
жұмыстары бөлімі

Ойыл аудандық сотында «QR-code» жүйесі іске қосылды. Енді азаматтар
керек ақпаратты QR-code» жүйесі арқылы тез әрі оңай тауып, соттардың
мекен-жайын, мемлекеттік баждың, процесстік шығындардың деректемелерін,
соттардың сенім телефондарын және т.б. пайдалы ақпаратты ала алады.
 Ол үшін  ұялы телефондарына, планшеттеріне QR-кодтарын оқуға арналған
арнайы қосымшаны «Playmarket» немесе «Appstore» арқылы жүктеп, сот
фойесінде орналасқан кодты сканерлеу қажет.
Аталған жаңашылдық азаматтарға жайлылық және қолайлылықты

қамтамасыз ету мақсатында енгізіліп,  сотқа келушілерге пайдалы болады.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

ЕЛБАСЫ КІТАПХАНАСЫ МЕН ЕЛБАСЫ ҚОРЫ ЖУРНАЛИСТЕР ҮШІН
«ҚАЗАҚСТАН ТӘУЕЛСІЗДІГІ ЖӘНЕ ЕЛБАСЫ»
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНКУРСЫН ЖАРИЯЛАЙДЫ

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы мен
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Қоры баспа,
электрондық және аудиовизуалдық бұқаралық ақпарат құралдары
қызметкерлерінің арасында белгіленген тақырыпқа арналған үздік материалға
халықаралық шығармашылық ашық конкурс жариялайды.
Конкурстың мақсаты – еліміздің тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін

көрсету, қазақстандық мемлекеттіктің негізі ретінде «Назарбаев моделін»,
Елбасының идеялары мен бастамаларын танымал ету, халықаралық
журналистер қауымдастығында келешегі бар жаңа есімдерді анықтау.
Конкурс бес номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік телевизиялық материал»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3) «Газеттер мен журналдардағыүздікмақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағыүздікжарияланым»;
5) «Шетелдік БАҚ-тағы үздік жарияланым».
Әр номинация бойынша Конкурс жеңімпаздарына 1 миллион теңге

мөлшерінде ақшалай жүлде беріледі, ал екінші және үшінші орындар үшін
тиісінше – 500 мың және 200 мың теңге беріледі. Одан басқа, барлық
жүлдегерлерге дипломдар мен омырауға тағатын белгілер тапсырылады.
Конкурсқа жеке және ұжымдық авторлар тек бір номинация бойынша

қатыса алады.
Конкурсқа 2018 жылғы 10 қазан мен 2019 жылғы 10 қазан аралығында

ресми жарияланған (алғаш рет жарияланған, эфирге шығарылған, ғаламторда
орналастырылған) бірегей материалдар қабылданады.
Құрамына белгілі журналистер, Қазақстанның көрнекті мемлекет және

қоғам қайраткерлері енген Комиссия Конкурсты қорытындылайды.
Конкурс жеңімпаздарын салтанатты марапаттау рәсімі Тәуелсіздік күні

қарсаңында өтеді.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2019 жылғы 3 маусым мен 20 қазан (қоса

алғанда) аралығында келу тәртібімен немесе пошта арқылы мына
мекенжайда қабылданады: Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан
қаласы, Ә.Бөкейхан көшесі, 1, 404 бөлме., «Қазақстан Тәуелсіздігі және
Елбасы» конкурсына» деген белгілеумен, байланыс телефондары: (7172)       69-
30-54, 69-30-56, 69-30-57, 69-30-51).
Конкурсты өткізудің шарттары мен мерзімдері туралы толық

ақпаратпен www.presidentlibrary.kzжәне www.fpp.kz сайттарында танысуға
болады.

БИБЛИОТЕКА И ФОНД ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЯВЛЯЮТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

«НЕЗАВИСИМОСТЬ КАЗАХСТАНА И ЕЛБАСЫ»
Библиотека и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

объявляют открытый международный творческий конкурс «Независимость
Казахстана и Елбасы» среди работников печатных, электронных и
аудиовизуальных средств массовой информации, посвященный заданной
тематике.
Цель Конкурса – освещение достижений страны за годы независимости,

популяризация «модели Назарбаева», идей и инициатив Елбасы как основы
казахстанской государственности, выявление новых перспективных имен
в казахстанском и международном журналистских сообществах.
Конкурс проводится по пяти номинациям:
1) «Лучший телевизионный материал»;
2) «Лучший радиоматериал»;
3) «Лучшая статья в газетах и журналах»;
4) «Лучшая публикация в интернет-СМИ»;
5) «Лучшая публикация в зарубежных СМИ».
Победителям конкурса в каждой из номинаций присуждается денежный

приз в размере 1 миллиона тенге, а за вторые и третьи места – 500
тысяч и 200 тысяч тенге соответственно. Кроме того, всем призерам будут
вручены дипломы и нагрудные знаки.
В Конкурсе могут участвовать индивидуальные и коллективные авторы

только в одной номинации.
К участию в Конкурсе принимаются оригинальные материалы, официально

обнародованные (впервые опубликованные, выпущенные в эфир,
размещенные в интернете) в период с 10 октября 2018 года по 10 октября
2019 года.
Итоги Конкурса подведет Комиссия, в состав которой вошли известные

журналисты, видные государственные и общественные деятели Казахстана.
Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится

в канун Дня независимости.
Заявки на участие в Конкурсе принимаются в явочном порядке или

почтовым отправлением в срок с 3 июня до 20 октября (включительно)
2019 года по адресу: Z05S5X1, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. А.
Бокейхана, 1, каб. №404 с пометкой «На конкурс «Независимость Казахстана
и Елбасы», контактные телефоны: (7172) 69-30-54, 69-30-51, 69-30-56, 69-30-
57).
С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса

можно ознакомиться на сайтах: www.presidentlibrary.kz и www.fpp.kz.

КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС КОНКУРС   КОНКУРС  КОНКУРС

Соңғы жылдары сот саласына
көптеген жаңашылдықтар еңгізіліп,
қарапайым халық үшін қызмет етіп
өзінің оң нәтижесін беруде. Осы
еңгізіліп жатырған жаңышылдық-
тардың бірі «Түнгі сот» жобасы.
Қазіргі таңда елімізде «Түнгі сот»
жобасы қарқынды жұмыс жасап,
әкімшілік іс жүргізу рәсімдерін
жеңілдетуде.

«Түнгі соттарды» құрудағы негізгі
мақсат – азаматтардың сотта
қорғалу құқығын ынғайлы іске асыру
және әкімшілік құқықбұзушылықтар
бойынша іс жүргізу рәсімдерін
жеңілдетуге бағытталған. Жоба
азаматтарға қолайлы түнгі уақыт-
тарда сот төрелігіне қол жеткізіп, іс
өндірісінің уақытын әкімшілік
құқықбұзушылық жасалған сәттен
бастап әкімшілік әкімшілік құқық-
бұзушылық салдарынан келтірілген
залалды өндіріп беруге дейін, демек
оның логикалық аяқталуына дейін
қысқарту болып табылады.
Кешкі уақыттарда әкімшілік

құқықбұзушылық істерді қараудың
міндетті шарты әкімшілік жауапкер-
шілікке тартылған тұлғанын кінәсін
мойындауы және іс бойынша жинақ-
талған дәлелдемелерге қарсы дау
келтірмеуі және істі «Түнгі сотта»
қарау туралы екі тараптың өтініштері
болып табылады. Аталған шарттар
болған жағдайда өкілетті органның
қызметкері әкімшілік құқықбұзушылық

хаттамасын толтырған кезде істің
аптаның жұмыс күндерінде 18:00
сағаттан 22:00 сағатқа дейін Түнгі
сотта қаралуының мүмкіндігі бар.
Әкімшілік құқық бұзушылықтардың

көпшілігі, оның ішінде, жол көлік
оқиғалары кешкілік уақыттарда орын
алып жатады. «Түнгі сот» жағдайын-
да оқиға салдарын барынша қысқа
мерзімнің ішінде жоюға мүмкіндік
болады. Сонымен қатар, зақым-
далған автокөлік үшін сақтандыру
төлемдерін алу рәсімі де оңайлана
түспек. Мұның өзі азаматтарға
материалдық залалды өтеу бойынша
елеулі көмек және уақыттарын тиімді
пайдалану болып табылады.
Сот жүйесіне еңгізілген жаңашыл-

дықтардың бірі түнгі сот жобасы
азғана уақыттың ішінде шиеленісті
ахуалды сейілтіп, жанжалды жағдай-
ларды азайтуға әсер етіп, жұмысы-
ның тиімділігін көрсетіп отыр. Бұның
өзі игі істердің бірі екеніне көз
жеткізіп, орынды еңгізілген жаңашыл-
дықтар екенінің дәлелі болып отыр.

«Түнгі соттар» азаматтар құқық-
тарының сот арқылы тез арада
қорғалуын қамтамасыз етудің жол-
дарын жетілдіріп, сот ісін жүргізуді
жеделдете және жеңілдете түсері
сөзсіз.

Ж.МАЙЖАНОВ,
Ойыл аудандық сотының

аға сот приставы.

Туған жері
Ұланын ұлықтады
ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР СПОРТ

МЕКТЕБІНДЕ ЖЕРЛЕСТЕРІ ҚОЯН-ҚОЛТЫҚ ҰРЫСТАН ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ
ҰЛАН МҰҚАШЕВПЕН КЕЗДЕСТІ.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ СОТЫНДА
QR-КОД ЖҮЙЕСІ ЕНГІЗІЛДІ

РӘМІЗДЕРГЕ  ҚҰРМЕТ  -
МЕМЛЕКЕТКЕ  ҚҰРМЕТ !

«ТҮНГІ СОТ» - ӨРКЕНИЕТ ҮЛГІСІ«АЛАЯҚТЫҚҚА
ЖОЛ БЕРМЕЙІК»
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Приложение 1 к решению районного
маслихата от 14 мая  2019 года  № 282

Приложение 1 к решению районного
маслихата от  24 декабря  2018 года  №239

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
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I. Доходы 4805735
1   Налоговые поступления 267910
 01  Подоходный налог 95809
  2 Индивидуальный подоходный налог 95809
 03  Социальный налог 119476
  1 Социальный налог 119476
 04  Налоги на собственность 45923
  1 Hалоги на имущество 33211
  3 Земельный налог 232
  4 Hалог на транспортные средства 8680
  5 Единый земельный налог 3800
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5272
  2 Акцизы 219
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2900
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2153

08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых
действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными
 органами или должностными лицами 1430

1 Государственная пошлина 1430
2   Неналоговые поступления 45094
 01  Доходы от государственной собственности 6710
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 6694

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 16
02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 10
1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета 10
 04  Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными

учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан 700

 1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными
учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также
содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов)
Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений
от организаций нефтяного сектора 700

 06  Прочие неналоговые поступления 37674
  1 Прочие неналоговые поступления 37674
3   Поступления от продажи основного капитала 8100
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
 03  Продажа земли и нематериальных активов 5000
  1 Поступления от продажи земельных участков 5000
4   Поступление трансфертов 4484631
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления                    4484631

2 Трансферты из областного бюджета 4484631
   Целевые текущие трансферты 1607284
   Целевые трансферты на развитие 161451
   Субвенции 2676000

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 39896

І. Кірістер 4805735
1   Салықтық түсімдер 267910
 01  Табыс салығы 95809
  2 Жеке табыс салығы 95809
 03  Әлеуметтiк салық 119476
  1 Әлеуметтік салық 119476
 04  Меншiкке салынатын салықтар 45923
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 33211
  3 Жер салығы 232
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 8680
  5 Бірыңғай жер салығы 3800
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5272
  2 Акциздер 219
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 2900
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 2153

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттарбергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1430

  1 Мемлекеттік баж 1430
2   Салықтық емес түсімдер 45094
 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 6710
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6694

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 16
02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің

тауарларды (жұмыстарды,қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 10
1 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің

тауарларды (жұмыстарды,қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер 10
 04  Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 700

1 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік
бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар 700

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер 37674
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер 37674
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8100
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 5000
  1 Жердi сату 5000
4   Трансферттердің түсімдері 4484631
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 4484631
 2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 4484631
   Ағымдағы нысаналы трансферттер 1607284
   Нысаналы даму трансферттері 161451
   Субвенциялар 2676000

Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер        39896

И.о. секретаря районного
маслихата: А.Мамбетова

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы:  Е.Жиеналин

Аудандық  мәслихат
хатшысының м.а.: А.Мамбетова

Председател сессии районного
маслихата: Е.Жиеналин

 Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 16 мамырда № 61477 болып тіркелді

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции  16  мая  2019 года за № 6147

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
14 мамырдағы № 282 шешіміне 1 қосымша

Аудандық мәслихаттың  2018 жылғы
24 желтоқсандағы № 239  шешіміне 1 қосымша

14 мамыр 2019 жыл                      №282                                Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 239 «2019-2021 жылдарға арналған
Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 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 желтоқсандағы
Бюджет Кодексінің 9 бабының 2 тармағына, 106, 109 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық   мәслихаттың  2018  жылғы  24 желтоқсандағы № 239 «2019-2021  жылдарға арналған Ойыл аудандық

бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-155 тіркелген, 2019
жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау
банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«4 226 665» сандары «4 805 735» сандарымен

ауыстырылсын;
трансферттер түсімі
«3 905 561» сандары «4 484 631» сандарымен

ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«4 237 696»сандары «4 816 766» сандарымен

ауыстырылсын;
6 тармақта:
екінші абзацта:
 «114 655» сандары «109 832» сандарымен

ауыстырылсын;
7 тармақта:
екінші абзацта:

«38 579» сандары «338 579» сандарымен
ауыстырылсын;
жетінші абзацта:
«31 291» сандары «51 869» сандарымен

ауыстырылсын;
сегізінші абзацта:
«195 088» сандары «429 935» сандарымен

ауыстырылсын;
және келесідей мазмұндағы абзацтармен

толықтырылсын:
«мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген

санаттарының жалақысын көтеруге – 21 496 мың теңге;
аз қамтылған көп балалы отбасыларға коммуналдық

тұрғын үй қорының тұрғын үйін сатып алуға – 11 000 мың
теңге.»;

9 тармақта:
үшінші абзацта:
«14 000» сандары «9 972» сандарымен ауыстырылсын.

2. Көрсетілген шешімнің 1 және 5 қосымшалары осы шешімдегі 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда
жазылсын.

3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау

банкінде ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры «4 226 665»  заменить цифрами «4 805 735»;
поступления трансфертов
цифры «3 905 561»  заменить цифрами «4 484 631»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «4 237 696»  заменить цифрами «4 816 766»;
в пункте 6: в абзаце втором:
цифры «114 655» заменить цифрами «109 832»;
в пункте 7:
в абзаце втором:
цифры «38 579» заменить цифрами «338 579»;

в абзаце седьмом:
цифры «31 291» заменить цифрами «51 869»;
в абзаце восьмом:
цифры «195 088» заменить цифрами «429 935»;
и дополнить абзацами следующего содержания:
«21 496 тысяч тенге – на повышение заработной платы

отдельных категорий административных государс-
твенных служащих;
11 000 тысяч тенге – на приобретение жилья

коммунального жилищного фонда для малообеспеченных
многодетных семей.»;
в пункте 9:
в абзаце третьем:
цифры «14 000» заменить цифрами «9 972».

14 мая 2019 года                               №282                                       с.Уил
О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата
от 24 декабря 2018 года № 239 «Об утверждении  бюджета Уилского района 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»,  пунктом 2 статьи 9, статьями 106, 109 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский  районный  маслихатРЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 239 «Об утверждении Уилского районного

бюджета на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных правовых
актов № 3-11-155,  опубликованное 4 января 2019 года  в эталонном контрольном банке нормативных правовых
актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнения:

2. Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2  к настоящему
решению.

3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в эталонном контрольном банке нормативных

правовых актов Республики Казахстан в электронном виде.
4. Настоящее решение вводится  в действие с 1 января  2019 года.

    II. Затраты 4816766
01    Государственные услуги общего характера 464564,2
 1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 153545,2
  112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20028
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 20028
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 86802,2
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения) 75291
003 Капитальные расходы государственного органа 1364

  113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 10147,2
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа 46715
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа 46715
 2 Финансовая деятельность 17545
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 17545
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

бюджета и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения) 16905

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

постприватизационная деятельность и регулирование споров,
связанных с этим 348

 5 Планирование и статистическая деятельность 15285
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 15285
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования 15285

 9 Прочие государственные услуги общего характера 278189
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

(города областного значения) 23198
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства и сельского хозяйства 23198
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог района (города областного значения) 23853

    II. Шығындар 4816766
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 464564,2
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 153545,2
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20028
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20028
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 86802,2
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 75291
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 1364
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10147,2

01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 46715

01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 46715

01 2   Қаржылық қызмет 17545
01 2 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 17545
01 2 452 001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 16905

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

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 348
01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 15285
01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 15285
01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру

және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 15285

 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 278189
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл

шаруашылығы бөлімі 23198
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 23198
9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 23853
13 9  001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
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318 маусым 2019 жыл
көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 10741

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 13112
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 231138
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24061
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 207077

02    Қорғаныс 11428
02 1   Әскери мұқтаждар 3006
02 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3006
02 1 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3006
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 8422
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8422
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

алдын алу және оларды жою 2948
   007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік

өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 5474

04    Бiлiм беру 2600562
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 70729

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 70729

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындамемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 39492

045 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер        31237

04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2436324
  465  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және

спорт бөлімі 0
   017 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 2436324

004 Жалпы білім беру 2298261
005 Балаларға қосымша білім беру 54720
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 83343

04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 93509
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 93509
008 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру 28625
009 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

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

010 Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен
тыс іс-шараларды өткiзу 2088

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2596

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер 189

046 Әдістемелік жұмыс 17581
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 3763
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 673734
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 378858
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 374806
  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 374806

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 4052

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4052
06 2   Әлеуметтiк көмек 272981
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 272981
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 151028
06 2 451 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

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

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

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 41640
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 9391
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

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

06 2 451 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 39188
06 9   Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы

өзге де қызметтер 21895
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 21895
6 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16901

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

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 3806

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 181578
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 51172
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

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

және құрылыс бөлімі 49580
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе)

салу, реконструкциялау 36647
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және

(немесе) жайластыру 1933
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 11000

07 2   Коммуналдық шаруашылық 128979
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 128979
07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 9175
   058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 119804
07 3   Елді-мекендерді көркейту 1427
07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты 1427
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1427
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 229571
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет 107226
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 107226
  455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 107226
08 2   Спорт 8627

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 2627

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар
өткiзу 1064

015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)
құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық
спорт жарыстарына қатысуы 1563

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

008 Спорт обьектілерін дамыту 6000
08 3   Ақпараттық кеңiстiк 78103
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 69953
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 69634
08 3 455 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 319
08 3 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 8150
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8150
08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру

жөнiндегi өзге де қызметтер 35615
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 15344
  455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 12344
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 3000
08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 20271

 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог 10741

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 13112
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 231138
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 24061
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 207077

02  Оборона 11428
 1 Военные нужды 3006
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 3006
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 3006
 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 8422
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 8422
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

(города областного значения) 2948
  007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного

(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах,
в которых не созданы органы государственной противопожарной службы 5474

   04  Образование 2600562
 1 Дошкольное воспитание и обучение 70729

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 70729

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 39492

045 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования 31237

 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2436324
  465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 0
  017 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 0

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 2436324

004 Общеобразовательное обучение 2298261
005 Дополнительное образование для детей 54720
028 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 83343

 9 Прочие услуги в области образования 93509
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 93509
008 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

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

для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 38667

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

020 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям)
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2596

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 189

046 Методическая работа 17581
067 Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций 3763
06  Социальная помощь и социальное обеспечение 673734
 1 Социальное обеспечение 378858
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 374806
  005 Государственная адресная социальная помощь 374806

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 4052

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4052
 2 Социальная помощь 272981
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 272981
  002 Программа занятости 151028
  004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам

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

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

по решениям местных представительных органов 41640
  014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 9391
  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

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

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 39188
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения          21895
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 21895
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 16901

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

  054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 3806

07  Жилищно-коммунальное хозяйство 181578
 1 Жилищное хозяйство 51172
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 1592
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1592
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 49580
  003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 36647
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 1933
098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 11000

 2 Коммунальное хозяйство 128979
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 128979
  012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 9175
  058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах 119804
 3 Благоустройство населенных пунктов 1427
  123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,

села, сельского округа 1427
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1427
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство 229571
 1 Деятельность в области культуры 107226
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)        107226
  003 Поддержка культурно-досуговой работы 107226
 2 Спорт 8627
  471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 2627
  014 Проведение спортивных соревнований на районном

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

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

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

008 Развитие объектов спорта 6000
 3 Информационное пространство 78103
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения) 69953
  006 Функционирование районных (городских) библиотек 69634
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 8150
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 8150
 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и

информационного пространства 35615
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)          15344
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры 12344
032 Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций 3000
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 20271
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ҚұттықтауҚұттықтау

Ойыл селосы, Ойыл қазақ орта мектебінің 1969 жылғы түлектері
мектеп бітіргенімізге 50 жыл толуы қарсаңында бүгінде арамызда
жоқ о дүниелік болған қимас кластас достарымызды еске аламыз.
Айдынғали Қалниязов, Аманқұл Терепбаев, Қанат Дүйсенғалиев, Ахмет

Жетпісбаев, Қылыш Жантелин, Жаңатуған Мусин, Серікбай Есмуханов,
Сағынтай Тегісбаев, Сағымбай Айдашев, Ойсылқара Қайрошов, Нұржау
Қаражігітов, Гейне Аянов, Асқар Маханов, Мақсат Майланов, Жұматай
Шыңбаев, Сейілханова Ақатай, Қалишева Марзия, Шегирова Маржан,
Жайлышева Саржан, Сәттібаева Лиза, Табынбаева Ханбибі,
Еске алушылар: сыныптас достары, Ойыл қазақ орта мектебінің 1969

жылғы түлектері.

Өтеуов Қайырбек Өтеуұлы
(11.06.1939ж – 01.02.1998ж)

Сейітқалиева Назым Жұмағалиқызы
(27.06.1948ж – 17.09.1986ж)

Өмірбаева Алтын Өмірбайқызы
(13.06.1932ж – 02.19.2011ж)

Өздеріңсіз  тағы да жаз келді,
Құлазытып көңілді көптен бері.
Сағыныштар жанарға жас алдырып,
Көңілдің де аз емес шеккен шері.
Сағындық мейірім тұнған сөздеріңізді,
Асқар таудай айбарлы өздеріңізді.
Дүниенің бар байлығын берер едім,
Қайта оралтса баяғы кездерінді.
Еске  алушылар; қызы Гүлмира, жиен қызы Шолпан – Бектас,

Кадировтар, Өтеуовтар әулеті.

ЕСКЕ АЛУ

Сарбие ауылының тұрғыны,
Көбенов Серікбай Нұғыметұлын 15 маусымдағы

туған күнімен құттықтаймыз!

Құрметті жан әке 70 жас мерей тойыңыз және де анамызбен
отасқаныңызға 45 жыл күміс тойларыңызбен құттықтай отырып мына
өлең шумақтарын арнаймыз!
Асқар таудай әкем - бақытымсың

бағымсың,
Өмірдегі төрімдегі тағымсың!
Құтты босын 70 жасың жан әке,
Сағынышым қуанышым асқар шың.
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді,
Денсаулығың мықты болсын жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
Өмір - өзенжақсылығын жалғасын,
тіршілікте сәттіліктер қолдасын.
Жан ұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда сіздей әке болғасын.
Ұл-қызыңның саясы,
Құшағы кең аясы,
Ата-анаммен мақтанам, Болғанына баласы,
Тілеймін алтын жақұтты,
Әсем өмір құтты болсын күміс той,
Сыйласың әр-күн бақытты.
Тілек білдірушілер: бала-келіндері, қыз-күйеу балалары, немерелері,

жиендері.

- Елді мекендерде бас жоспарлар
негізінде, Құрылыс салуға рұқсат алу
үшін « Қазақстан Республикасының
сәулет, қала құрылысы және
құрылыс қызметі туралы Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 16
шілдедегі №242 Заңына және
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2015 жылғы
30 қарашадағы № 750 бұйрығымен
бекітілген «Құрылыс саласында
құрылыс салуды ұйымдастыру және
рұқсат беру рәсімдерінен өту
қағидаларына» сәйкес жүзеге
асырылады және төмендегі құжаттар
болуы тиіс:
Жеке тұлғалар үшін
-  Жер учаскесіне құқық алу;

(ЖАО-шешімі)
-  Құрылыс жобаларын әзірлеу үшін

бастапқы материалдарды алу;
(СЖТ)

-  Эскизді (эскиздік жобаны) келісу;
- Салынған объектіні пайдалануға

дербес қабылдау актісі
Заңды тұлғалар және кәсіпкер-

лер үшін
-  жер учаскесіне құқық алу; (ЖАО-

шешімі)
-  құрылыс жобаларын әзірлеу үшін

бастапқы материалдарды алу;
(СЖТ)

- эскизді (эскиздік жобаны) келісу;
- құрылыс жобаларын жобалау

және сараптау;
- құрылыс-монтаждау жұмыс-

тарын жүзеге асыру;
- салынған объектіні қабылдау

және пайдалануға беру құжаттары
Бұл қызметтер «Ойыл аудандық

сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі» мемлекеттік меке-
месінде:

«Құрылыс  және  реконструк-
ция  (қайта жоспарлау, қайта
жабдықтау) жобаларына  бастап-
қы  материалдарды  ұсыну»  мем-
лекеттік қызмет көрсетіледі
1) «Азаматтарға арналған үкімет»

Мемлекеттік корпорация» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамы
(бұдан әрі – Мемлекеттік кор-
порациясы);

2) www.egov.kz «электрондық
үкімет» e-license.kz  веб-порталына,
жеке кілтпен кіру (бұдан әрі – портал)
арқылы жүзеге асырылады, төмен-
дегі құжаттар тапсырылады:

 - осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша бастапқы
материалдарды/сәулет-жоспарлау
тапсырмасын және техникалық
шарттарды ұсыну туралы өтініш;

- жеке басын куәландыратын
құжат (көрсетілетін қызметті алушы-
ның жеке басын сәйкестендіру үшін);

- жобалауға арналған тапсыр-

маның көшірмесі;
- жер учаскесіне құқық беретін

құжаттың көшірмесі («Жылжымай-
тын мүлік тіркелімі» мемлекеттік
мәліметтер базасында тіркелмеген
жағдайда);

- нысан бойынша инженерлік және
коммуналдық қамтамасыз ету көз-
деріне қосылу үшін техникалық шарт-
тарға арналған сауалнама парағы;

«Эскизді (эскиздік  жобаны)
келісуден  өткізу» үшін:

- осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2- қосымшаға
сәйкес нысан бойынша  өтініш;

- жеке басын куәландыратын
құжат (көрсетілетін қызметті алушы-
ның жеке басын сәйкестендіру үшін);

- эскиз (эскиздік жоба) ;
- құрылыс жобаларын әзірлеу үшін

бастапқы материалдарды алу;
(СЖТ)құжаттары тапсырылады.
Құрылыс жобаларын жобалау және

сараптау;
Құрылыс жобаларын жобалау,

сараптау және құрылыс-монтаждау
жұмыстарын жүзеге асыру құрылыс
салушының тапсырысымен арнай
рұқсат құжаттары бар жеке мекеме-
лер арқылы жүргізіледі.
Құрылыс-монтаждау жұмыс-

тарын жүзеге асыру;
Құрылыс-монтаждау жұмыстарын

жүзеге асыру үшін құрылыс салушы
«Ақтөбе облысының мемлекеттік
сәулет-құрылыс бақылау басқар-
масы» ММ - нен өтініш жазып құрылыс
жүргізуге рұқсат алады.
Салынған объектіні қабылдау

және пайдалануға беру құжат-
тары.
Салынған объектіні қабылдау және

пайдалануға беру Қазақстан Респу-
бликасы Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген нысан-
да жасақталып, қол қойылып рәсім-
деледі. Салынған объектіні пайда-
лануға дербес қабылдау актісі,
сәулет және қала құрылысы
саласындағы функцияларды жүзеге
асыратын жергілікті атқарушы
органдарда өз бетінше міндетті
есепке алуға жатады.
Көрсетілетін мемлекеттік қызмет-

тердің рұқсат беру туралы түсінбес-
тік болса, «Ойыл аудандық сәулет,
қала құрылыс және құрылыс бөлімі»
мемлекетті мекемесінен қосымша
мәліметтерді мына телефондар 2-11-
52, 2-12-04 арқылы байланысып
толық ақпарат алуға болады.
Ойыл аудандық сәулет, қала

құрылысы және құрылыс бөлімінің
басшысы Ж.Тумышов
Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,

Ойыл селосы, Құрманғазин көшесі
№ 43

Қазіргі заманда өмірге қауіп
төндіретін жағдайларға тап болу өте
жиі кездеседі. Балаларды далаға
ойнауға, қонаққа жібергенде немесе
үйде өздерін қалдырғанда олармен еш
жамандық болмайды және олардың
өміріне ешқандай қауіп жоқ деп
үміттенеміз.
Өкінішке орай, статистика бала-

лардың кесірінен болатын өрттер,
балалар өлімі орын алып жатқан
өрттер жиі болып жатқанын көрсе-
туде. Балаларға өрт қауіпсіздігі
жайында не білу қажет? Қай жастан
бастап балаларды өрт кезінде емес,
жану жағдайы кезінде өзін ұстау
ережелеріне үйрету керек? Осындай
сұрақтардың жауабы бір: балалық
шақтан бастап балаларды өрт
қауіпсіздігі ережелеріне үйрету керек.
Мұндай ережелерді балаларға өз іс-
әрекеттерін түсіне бастаған шақта
үйреткен дұрыс.
Балаңызбен ашық әңгімелесу үшін

бірнеше минут бөліңіз. Балалармен
өрт қауіпсіздігі туралы әңгімелесуді
ерте жастан бастау керек. Балаға
өрт «грамматикасының» негіздерін
түсіндіру үшін 3-4 жас оңтайлы деп
есептеледі. Бастысы балаға ашық от
өте қауіпті екенін, от жарақат-
тайтынын, ауыртатынын, тіпті адам
өліміне әкеп соқтыру мүмкін екенін
түсіндіру қажет. Бала жану және өрт
жағдайлары болмау үшін өзін қалай
ұстау керектігін немесе жану кезінде
не істеу, істемеу керектігін білуі тиіс.
Өрт шыққан кезде қалай абыржып
қалмау керектігін балаларға үйрету
біздің міндетіміз. Көбіне балалар өрт
шыққан жағдайларда үрейленіп
тығылып қалады. Мұндай жағдайда
не істеу керектігін, өзін қалай ұстау
қажеттігін және өзіне қандай қауіп
төніп тұрғанын білмеуінің себебінен
бала өзін осылай ұстайды. Білім
жоқта үрей туындайды. Ең бастысы
үрейдің болмауы. Байсалды болсаң
және ақылмен әрекет етсең қауіптен
құтылу оңай. Үрей мен сасқалақтау
– бұл үнемі ақылды шешім табу
мүмкіндігін жоғалтады. Тұрмыстағы
өрт қауіпсіздігін ережесін ұстану
арқылы, өз балаларыныздың қауіпсіз-
дігін қолға алыңыз. От, газ, су және
тұрмыстық химияны қауіпсіз пайда-

лануды өз мысалыңызда көрсете
отырып, балаңызға қауіпсіздік
мәдениетін үйретіңіз. Есіңізде болсын
балаңыздың қауіпсіздігі тек сіздің
қолыңызда екендігін ұмытпаңыз.
Балаңыздың әр басқан қадамын

қадағалаңыз, қайда және кіммен
болатынын, сіз жұмыста болғанда,
күні бойы қандай іспен шұғыл-
данатынын сұраңыз. Кешкі уақытта
көшеде балаңыздың қадағалаусыз
жүруіне жол бермеңіз. Балала-
рыңызбен жолға шыққан уақытта,
автокөлік ішінде балаларды тасы-
малдау ережелерін қатаң сақтаңыз.
Өз балаңызға жол жүру ережесін
үйретіңіз. Жалпы қауіпсіздік ереже-
лері мен нормаларын ұстану өз
қауіпсіздігі, денсаулығы мен өмірі үшін
қажет екендігін балаңызға түсіндіріңіз.
Өрт қаупі туралы ешқашан есіңіз-

ден шығармаңыз және сізбен мұндай
болмайды деген ойдан аулақ болы-
ңыз! Сонымен қатар балалардың
судағы қауіпсіздігін ұмытпаңыз! Жас
балалардың суға шомыла білмеуі,
адамдардың суда қауіпсіздік ереже-
лері, шараларын орындамауы орны
толмас қайғы мен өкінішке айналып
жатады. Сондықтан осындай келеңсіз
оқиғаларды болдырмау  үшін, төмен-
дегі ережелерді орындаған жөн: 
Суда шомылудың қауіпсіздік

шаралары:
- суға шомылатын жерді, жалпы

жағдайды судың тазалығын, терең-
дігін мұқият тексеріп алыңыз.    

- Тамақ ішкеннен кейін бірден
шомылмаңыз.     

- Суға тек қана рұқсат етілген жер-
лер мен жағажайларда шомылыңыз-
дар.     

- Өте ұзақ шомылмаңыз, өзіңізді
шаршауға және тоңып қалтырауға
дейін жеткізбеңіз.     

- Суға түскенде бір-біріңізді көзден
таса қылмаңыз.     

- Қоршау белгілерінен, буйлардан
тысқары аумаққа шықпаңыз.     

- Техникалык ескерту белгілерінің,
буйлардың және басқалардың үстіне
шығушы болмаңыздар.  
Есте сақтаңыздар! Судағы апаттан

қорғанудың ең сенімді жолы - суда
шомылу ережелері мен қауіпсіздік
шараларын қатаң сақтау.    

Ақтөбе облысының Ойыл өңірі
қоғам дамуының қай кезеңінде болса
да абыройын көтеріп, атағын
шығарған ұл-қыздарымен ерекше-
ленеді.  Солардың арасында зиялы
қауымның соңғы буындарының бірі -
білім жүйесінің белгілі қайраткері,
педагогика ғылымдарының докторы,
профессор Үміт Бақытжанқызы
Жексенбаева еді.
Зымыраған уақыт, жылжыған

жылдар. Ойыл өңірінің, туған ауылы-
ның, ата-анасының үміті болған сол
Үміт Бақытжанқызының өмірден
озғанына да 2 жылға таяпты. Бұл тек
туысқандары, оны білген әріптес-
тері, шәкірттері ғана емес, Қазақ-
станның бүкіл білім беру саласы мен
педагогикалық ғылымының орыны
толмас қазасы болды.
Үміт Бақытжанқызы Ойыл село-

сында көп балалы, білім мен тәрбие
жұмысына ерекше талап қоятын,
еңбекке баулып, балаларының
азамат болып, еліне қызмет етуін
мақсат тұткан отбасында дүниеге
келді. Ата-анасы ауыл мектебінде
мұғалім болып, өз кәсіптеріне
шынайы берілген зиялы қауым өкіл-
дері болатын. Әкесі ағаштан түйін
түйген шебер болса, анасы он
саусағынан өнер тамған, ұлттық
өнерді қастерлеген ісмер кісілер
болған. Ата-ананың қанынан дарыған
осындай қасиеттер Үмітті тек
мамандақ алып, ұстаздық етіп қой-
май, творчестволық ізденіспен

жаңалыққа құмарлықпен алға жете-
лейді. Ақтөбенің педагогикалық
институтының физика-математика
факультетіне 1973 жылы оқуға түсіп,
оны аяқтаған соң туған аулына
оралған Үміт Бақытжанқызы Ойыл
ауданындағы №196 кәсіптік-техни-
калық училищесінде оқытушы болып,
кейін директордың орынбасарлығына
көтеріледі.
Дегенмен, асқақ арман Үмітті

әсем қала  Алматыға жетелейді.
Алматыда алғашында жұмысын
қатардағы мұғалімдіктен бастаған ол
ізденісінің нәтижесінде ағарту
саласының басшылығының назары-
на ілігіп, 1992 жылы Алматы қаласы-
ның білім бөліміне шақырылады. Ал
1995 жылдан бастап Қаазақстан
Республикасының Білім және ғылым

министрлігінің орта білім беру
департаментіне ауысады. Бұл жас
мемлекеттің қалыптасу кезеңі,
сәйкесінше білім беру жүйесінің
ұлттық сипат алып, жаңа мазмұн
алуға бет бұрған кезеңі еді.
1996 жылы ҚР  Президентінің

«Дарынды балаларға арналған
мектептерге мемлекеттік қолдау
көрсету және дамыту туралы» өкімі
жарық көрді. Оны іске асыру үшін
1998 жылы Министрлік жанынан
республикалық ғылыми-тәжірибелік
«Дарын» орталығы құрылды, бас-
шысы болып Үміт Бақытжанқызы
тағайындалды. Үміт Бақытжанқызы
Орталық жұмысына белсене кірісті,
себебі ол оның маңыздылығын
түсінді және дарынды балаларды
анықтау және іріктеудің әдістерін
іздеді. Концепция жасалды, ол
бойынша халықаралық пәндік олим-
пиадалар өткізудің жолдары белгі-
ленді. Жер-жерден, әсіресе, Үміттің
басты арманы -  тұнған талант
жатқан ауыл мекептерінен дарынды
балалар іздестіріле басталды. Мен
Үміт Бақытжанқызымен сол жыл-
дары ресми жағдайда емес, бір
мерекелік шарада жүздестім.
Келбетті, сымбатты, аз сөйлеп, көп
тыңдайтын Үміттің бойынан ізеттілік
пен қатар байсалдылық пен тектілікті
аңғардым. Кейін жұмыс бабында
оның дарынды балалармен жұмыс,
жалпы педагогикалық қызметіндегі
ізденістерімен етене таныстым.

Бірнеше рет 12 жылдық білім берудің
проблемалары жөніндегі республи-
калық теледебаттарға қатысып,
өзінің тұжырымдамасын дәйектілік-
пен қорғап шыққанына тәнті болдым.
1998-2007 жылдары «Дарын»

ғылыми-тәжірибелік орталығының
ұйымдастыруымен дарынды бала-
лар легі толассыз өсіп жатты.
Есімізде сол жылдары «Жас дәурен»
деп аталған мектеп бітірушілердің
салтанатты кешінде халықаралық
олимпиадалардан жүлделі орындар
алған бақытты балаларға облыс
әкімінің алғыс хаттары мен сыйлық-
тары берілетін. Қазіргідей емес ол
кездері шетелдерге барып, халықара-
лық олимпиадаларға қатысу әрбір
жастың, оның ішінде өмір табалдыры-
ғын енді аттағалы отырған мектеп

оқушыларының арманы болатын.
Үміт Бақытжанқызы «Дарын»

ғылыми-тәжірибелік, «12 жылдық
білім беру мәселелері», Республика-
лық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталықтарының бас-
шысы болып, білім саласында Қазақ-
стан инновациясының озық жүйе-
лерін асқан іскерлікпен басқарды.
Осы жылдары жинақтаған тәжіри-

белер Үміт Бақытжанқызының
ғылыми-зерттеу жұмыстарына негіз
болды. Нәтижесінде бірнеше әдіс-
темелік және оқу құралдары жазыл-
ды, 63-тен астам ғылыми еңбектері
жарық көрді. Өмірден ерте кеткенмен
біздің елімізде және шет елдерде оның
тәжірибелері зерттеліп, педагогика-
лық әдістемелері кеңінен қолданысқа
еніп отыр. Үміт Бақытжанқызының
ғылыми еңбектерін жалғастыратын
шәкірттері бар, жас ғалымдар мен
аспиранттар бар.
Осы естелікті жазу үстінде ескі

газеттерді ақтарып отырып, қолыма
2005 жылғы «Диапазон» газеті түсті.
Онда Дулат Әжібек есімді Ақтөбе
қаласының №32 мектеп-гимназия-
сының түлегінен сұхбат алыныпты.
Химия пәнінен облыстық, республи-
калық олимпиадаларда жеңімпаз
болған 3 қазақстандық оқушы осы
жолы химия пәнінен Тайванда өткен
халықаралық олимпиададан еліміздің
намысын қорғап, жүлделі орын алып
оралыпты. Дулат Мәскеуге жол
жүргелі отыр екен, Душанбеде

Менделеев атындағы олимпиададан
лауреат атанып, ТМД-дағы беделді
оқу орыны – М.В.Ломоносов
атындағы университетке тегін
грантпен оқуға шақырылапты.
Естелікті жазар уақытта осы

кейіпкерді  іздеп, телефонмен сөйлес-
кенімде ол былай деді: «Мен 9
кластан бастап химия пәнінен
халықаралық олимпиадаларға қаты-
сып, сол кездері «Дарын» орталығы
тағайындаған «Жаңа есім» /«Новое
имя»/ номинациясы бойынша жүлде-
гер болып химия ғылымының жолы-
на түстім. М.В.Ломоносов атындағы
Мәскеу мемлекеттік университетін
грантпен оқуға түсіп, сәтті аяқтадым,
2015 жылы сол ғылым ордасының
базасында кандидаттық диссер-
тация қорғадым. Аталған универ-

ситетте 2-3 жыл жұмыс жасап содан
бері белгілі ғылыми орталарда
мамандығым бойынша жұмыс еңбек
етудемін. Мен сияқты ауыл, қалалар-
дан дарынды оқушыларды тауып,
жол көрсеткен сол кездегі респу-
бликалық ғылыми орталық  дирек-
торы болған, ғылымға жолын ашқан
Үміт Бақытжанқызы Жексенбаева
апамызға алғысым шексіз. Ол кісінің
мезгілсіз дүниеден өткені қатты
қынжылтты. Шәкірттері ол кісінің
есімін есте сақтап, ғылыми
еңбектерін жалғастырады. Қаншама
жастар ол кісіге қарыздар» - деді.
Шет елдерде, біздің еліміздің ірі
ғылыми, өндірістік орталықтарында
қызмет атқарып жүрген шәкірттерінің
осындай жүрекжарды естеліктерін
есітіп, оқып жүрміз.
Сондықтан өмірден мезгілсіз

кеткен, бүкіл саналы ғұмырын күш-
қайратын, білімін еліміздің педагогика
ғылымының қалыптасып, дамуына
қосқан ғалым - жерлесіміздің есімін
өзі туып-өскен, жұмыс атқарған
Ойыл ауданының білім орындарына,
Ақтөбе қаласындағы дарынды
балалар оқитын мектептер мен
орталықтарға беруді ойластырған
жөн. Осы бағытта облыстық білім
басқармасы, әріптестері, зиялы
қауым өкілдері тұжырымды қоры-
тынды жасаса деген тілек бар.

Р.САРСЕНОВА,
Мемлекеттік

қызметтің ардагері.

ҰЛАҒАТТЫ  ӨМІР

БАЛАЛАРДЫ БАҚЫЛАУСЫЗ ҚАЛДЫРУҒА БОЛМАЙДЫ!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ
СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЗАҢНАМАСЫНА СӘЙКЕС,
ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДА ҚҰРЫЛЫС САЛУДЫ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ РҰҚСАТ БЕРУ ҮШІН
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУ

ҚАҒИДАЛАРЫ ТУРАЛЫ»

Табиғатта артық ештеңе жоқ.
Ұшқан құстың да, жүгірген аңның да
есебі бар. Тіпті судағы балықты да
орынсыз аулауға жол берілмейді.
Әсіресе, балықтардың уылдырық
шашу кезеңінде ерекше қорғауға
алынады.
Ақтөбе облысының аумағында 20

мамырда 15 маусымға дейін сазан,
құты, қызылқанат, қарабалық, жайын,
айнакөз секілді балықтарды аулауға
болмайды. Алайда, осыған қарамас-
тан өзен жағалап, ау құрып, балық
аулауды заңсыз кәсіп қылушылар
қатары азаймай тұр. Әрине, ұсталып,
әртүрлі әкімшілік жауапкершілікке
тартылып жатқандары да бар. Бірақ,
бәрінің де уәжі - «білмей қалдық».
Заңды білмеу жазадан құтқар-
майтынын әуесқой балықшылардың
бәріне ескертіп жатамыз. Яғни,

Қазақстан Республикасының 2004
жылғы 9 шілдедегі №593 «Жануарлар
дүниесін қорғау, өсімін молайту және
пайдалану туралы» Заңының 27
бабының, 2-тармағы, 8-тармақша-
сындағы талабына сәйкес, пайдалан-
ушылар бекітілген балық шаруашы-
лығы су айдындарында жануарлар
дүниесі обьектілерін қорғауды
қамтамасыз етуге міндетті, - делін-
ген. Сондықтан, Ойыл ауданының
аумағындағы әуесқой балықшы-
ларды заңсыз балық аулап, жауап-
кершілікке тартылмауын қалаймыз!
Табиғаттың игілігі ұрпақтың еншісіне
де қалуы керек!

Еркін МЕДЕТОВ,
«Ақтөбе облыстық аңшылар
және балықшылар ұйымы»

қоғамдық бірлестігінің Ойыл
ауданындағы өкілі.

ТАБИҒАТТЫҢ ИГІЛІГІ

 ҚАЛУЫ КЕРЕК!

ҰРПАҚТЫҢ ЕНШІСІНЕ ДЕ
Өз-өзімізді қалай сақтандырамыз? Қанша ақша төлейміз? Қандай қызметтер

алатын боламыз? Осы сұрақтарға «Әлеуметтік медициналық сақтандыру
қоры» Ақтөбе облыстық филиалы жауап берді.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңына енгізілген

өзгерістерге байланысты Қорға төленетін жарна мөлшері түрленді. Медицина
саласындағы өзгерістер жайлы «Әлеуметтік медициналық сақтандыру
қорының» Ақтөбедегі филиалының директоры Гүлмира Қожаниязова баяндап
берді. Оның айтуынша, жеке кәсіпкерлердің өздері үшін төлейтін жарна
мөлшерін анықтау механизмі өзгеріп кетті.

КӘСІПКЕРЛЕР ЕҢ ТӨМЕНГІ ЖАЛАҚЫНЫ 1,4-КЕ КӨБЕЙТЕДІ
«Былтыр 2020 жылдан бастап жеке кәсіпкерлер өздері үшін 2 еселенген

ең төменгі жалақының 5 пайызын төлейді деп халыққа түсіндірдік. Сол
кезде ең төменгі жалақы мөлшері 28 284 теңгені құрады. Бірақ жаңа жылдан
бастап оның мөлшері 42 500 теңге болып өзгерді. Сондықтан бұдан былай
жеке кәсіпкерлер 2020 жылы ең төменгі жалақыны 2-ге емес, 1,4-ке көбейтеді.
Әйтпесе, кәсіпкерлерге ауыр салмақ түсіп кететін еді. Яғни кәсіпкерлер
өздері үшін 1,4 еселенген ең төменгі жалақының 5 пайызын төлейтін
болады. Бұл шамамен 2 975 теңгені құрайды», - дейді филиал директоры
Гүлмира Қожаниязова.

ӘЛЕУМЕТТІК ТОПТАР САНЫ
Үкіметтен жарна алатын әлеуметтік топтардың саны 14-тен 15-ке дейін

көбейді.
Еске сала кетейік, үкіметтің қамқорлығында болатын 15 әлеуметтік топ

бар. Мемлекет солардың атына 2020 жылдан бастап жарна аударатын болады.
Олар:
- балалар;
- жұмыссыз ретінде ресми тіркелген азаматтар
- жұмыссыз жүкті әйелдер;
- баласы үш жасқа толғанға дейін оның күтіміне байланысты демалыс алған

адамдар;
- бала туу немесе жаңа туған сәбиді асырап алуға байланысты демалыс

алған адамдар;
- мүгедек баланы асырап отырған жұмыссыз жандар;
- зейнеткерлер, оның ішінде Ұлы Отан соғысы ардегерлері мен мүгедектері;
- сот үкімі бойынша қылмыстық атқару (пенитенциарлық) мекемелерінде

жазасын өтеп жатқандар;
- тергеу изоляторларында отырғандар;
- жұмыссыз оралмандар;
- «Алтын алқа» немесе «Күміс алқа» дәрежесі бар көп балалы аналар

немесе бұрын «Батыр ана», І және ІІ дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен
марапатталған көп балалы аналар;

- мүгедектер
- орта, кәсіптік-техникалық, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, сондай-

ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарына іштей оқып жатқан
тұлғалар;

-  балалық шақтан І-ші топ мүгедегі болып табылатын жарымжан тұлғаның
күтіміне байланысты үйде отырған, жұмыссыздар

- мемлекеттен АКӘК алатын жұмыссыз азаматтар;
ӨЗ-ӨЗІН ҚАМТУШЫЛАРДЫҢ ҚАМЫ ҮШІН

Жаңа заңнамада өз-өзін қамтушылардың жарнасына қатысты өзгерістер
болған жоқ. Яғни олар әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына ай сайын
ең төменгі жалақының (42 500 теңге) 5 пайызын (2 125 теңге) төлеуі тиіс.
Бірақ бұл еш жерде тіркелмеген өз-өзін қамтушыға тиімсіз. Себебі 2019 жылдан
бастап Бірыңғай әлеуметтік төлем енгізілді. Соған сәйкес, облыс орталығында
тұратын адамдар 1 айлық есептік көрсеткіш (2 525 теңге) көлемінде, ал аудан
мен ауыл тұрғындары соның жартысын (1 263 теңге) мемлекеттік
корпорацияның есепшотына аударса, ол табыс салығын, әлеуметтік
сақтандыру, зейнетақы мен медициналық сақтандыру қорларына жарна
аударған болып есептеледі.

«Енді салыстырып көріңіз: 2 125 пен 2 525 теңгенің арасындағы
айырмашылық – бар болғаны 400 теңге. Ал ауыл тұрғындары тіптен аз
төлейді. Есесіне бірыңғай әлеуметтік төлем жасағандар бірден төрт жерге
жарна төлеп,зейнетке шыққанда еңбек өтілі ретінде саналып, жүктілікпен
демалысқа шыққанда да әлде қайда жоғары сомма алу мүмкіндігін береді.
Оған қоса, бұл төлемді жасағандар табысы бойынша ешқандай есеп
тапсырмайды», - дейді директор Гүлмира Баққалиқызы.
Айта кетейік, еш жерде тіркелмеген, ешқандай патенті жоқ, жеке кәсіпкер

деген статусы жоқ жеке тұлғалар ғана Бірыңғай әлеуметтік төлем жасай
алады. Сондай-ақ, бұл жеке тұлғалардың айлық табысы 247 мыңнан аспауы
керек.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ НЕ БЕРЕДІ?
2020 жылдан бастап Қазақстанда міндетті әлеуметтік медициналық

сақтандыру жүйесі енгізілмек. Осыған орай, сақтандырылған адамдар тегін
медициналық көмектен бөлек қымбат лабораториялық анализдердің нәтижесін
ақысыз алып, жоғары технологиялық қызметтерді тегін пайдалана алады.
Сондай-ақ, пациенттер өзіне ұнаған емхананы еркін таңдай алатын болады.
Тек мемлекеттік емханалар емес, сонымен қатар жеке клиникалар да бір-
бірімен жарысатан болады. Науқас қай емхананы таңдайды, Қор сол емханаға
қаражат аударады.

«Қазір жұмыс берушілерден түсіп жатқан жарналар Ұлттық банкте
сақтаулы. Медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін банкте
жатқан қаражат сақтандырылған адамдардың еміне,  еш бір мекеменің
шотысыз, қызмет көрсетушіге тікелей түседі», - дейді Гүлмира
Қожаниязова.

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІНІҢ

ЕНГІЗІЛУІНЕ 6 АЙ ҚАЛДЫ


