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«Алыстан алты жасар бала келсе,
алпыстағы қарт келіп сәлем береді»
- демекші Асылхан Төлепов келді деп
еңкейген кәріден еңбектеген балаға
дейін қалмай Аудандық балалар мен
жасөспірімдер спорт мектебінің
ауласындағы кездесуге күннің ысты-
ғын елеместен жиналғандар елдік
пейілін көрсетті. Кездесуде алдымен
аудан әкімі Дастан Сағыров
Асылханға жерлестерінің ыстық
лебізін жеткізіп, азаматтың иығына
шапан жапса, атымтай ағалары ат
мінгізді. Амангелді ақсақал ақ
батасын берді. Өз кезегінде сөз алған
Асылхан кіндік қаны тамған өлкенің
шапағаты мен махаббаты күш
бергенін айтудан жалыққан жоқ.
Кездесу соңы киноактердің заман-
дастарымен суретке түсіп, қолтаңба
беруіне ұласты. Біздің батыр Алматы
қалалық мәслихатының депутаты,
«Nur Otan» партиясының белді мүшесі
екен. Тығыз жоспарланған бағдар-
ламасынан уақыт тауып, жасотан-
дықтармен сұхбаттасып, жастар
саясаты, отаншылдық, елжандылық
тұрғысынан әңгіме дүкен құрды.
Жанары шоқтай жарқыраған, жастық
жалыны кеудесінде маздаған Ойыл
ұлының болашаққа деген көзқарасы
мен өмірге деген құштарлығы тың-
дармандарын баурап алды.
Ал, түстен кейін өзі он екі жылдан

кейін ат ізін салып тұрған туған
өңірінің бүгінгі келбетімен танысып,
Ойыл аграрлық колледжінің студент-
терімен кездесті.

Өткен аптада Ойыл аудандық
орталықтандырылған кітапханалар
жүйесіне қарасты Көптоғай ауылдық
модельді кітапханасында «Cowor-
king» орталығы ашылды. Облыстағы
13-інші, аудандағы алғашқы орта-
лықтың ашылу салтанатына қатыс-
қан аудан әкімі Дастан Жарыл-
қасынұлы Сағыров пен Сақтаған

Бәйішев атындағы облыстық әмбе-
бап ғылыми кітапханасының дирек-
торы Бақтылы Қошабаева ауыл
халқының қуанышына ортақтасты.
Ауданымызда алғаш рет ашылған
орталықта халықтың барлық тобына
уақыттың игілігі - жаңа техно-
логияларды пайдалануға мүмкіндік
бар. «Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» «Цифрлы Қазақстан» бағдар-
ламалары аясында «Жастар жылы-
на» орай ел кітапханаларында

Қашанда кәсіби мерекелерін
әртүрлі ізгілікті істермен қарсы
алатын аудандық аурухана ұжымы
бұл жолы «Кәсібіңе басымды ием!»
атты мәдени шараға мұрындық бол-
ды. Аудандық спорт мектебі алаңын-
да өткен кеште медицина қызметкер-
леріне өнердің қай-қайсысы да жат
емес екеніне куә болдық. Кеш шы-
мылдығы флешмобпен ашқан ақ
халаттыларды аудан әкімі Дастан
Сағыров құттықтап, үздіктерді ар-
наулы сыйлықтармен марапаттады.
«Халық мақтанышы» төсбелгісін
Ойыл аудандық ауруханасының
жалпы тәжирбелі дәрігері Алия
Баймағамбет пен Көптоғай дәрігерлік
амбулаториясяның жалпы тәжіри-
белі дәрігері София Сағиевалардың
кеудесіне тақса, Ойыл аудандық
аурухана статистика кабинетінің
мейірбикесі Зияш Рамазанова, Ойыл
аудандық емхана жалпы тәжирбелі
кабинетінің мейірбикесі Гүлмира
Тойлыбаева мен Қараой дәрігерлік
амбулаториясының мейірбикесі

Айгүл Даулетоваларға «Мейірім»
төсбелгісін табыстады. Одан кейін бір
топ медицина саласының қызмет-
керін өз алғыс хатымен марапат-
тады.

2016 жылы Ойыл ауруханасында
Еңбек Қызыл ту орденінің иегері,
«Қазақ ҚСР-ның еңбек сіңірген
дәрігері» , Денсаулық сақтау ісінің
үздігі, Ойыл аудандық кеңесінің
депутаты, ардақты Ана, білгір дәрігер
Зібира Ағзамова Бекпанқызына ар-
налған ғылыми конференция ұйым-
дастырылып, аурухана ғимаратына
облыстық деңгейде мемориалды
тақтайша орнатылған еді. Ал, осыдан
екі жыл бұрын Ағзамовтар отбасы
Медицина қызметкерлері күні қар-
саңында, «Ағзамова Зібира Бекпан-
қызының» құрметіне орай отбасы-
ның атынан сыйақы тағайындалған
болатын. Өзі де белгілі дәрігер
жерлесіміз Нұрлан Ағзамов осы
мереке үстінде отбасының атынан
дәрігер Манат Нұртанова мен фелдь-
шер Гүлсара Мусинаға арнаулы

«САРТАЙ  БАТЫР» –

«Koworking» орталықтарын ашу
қолға алынған еді. «Koworking» -
бірлесе жұмыс жасау деген ұғымды
білдіреді. Заманауи орталыққа келген
кез-келген адамға баласын ойнатып,
интернеттің игілігін пайдалануы үшін
барлық мүмкіндік бар. Әрі, қызметтің
бәрі тегін. Ал, кітапханаларда осын-
дай орталықтардың ашылуы оқыр-

ман үшін жақсы жаңалық. Жобаның
басты мақсаты – жастардың
ақпараттық қажеттіліктері үшін
әлемдік тәжірибені пайдаланып,
кітапханалардың жаңа үлгісін құру.
Ауылдағы қуанышқа ортақтаса

келген көптоғайлықтардың ішінен
Сәбит Есіркепұлы ізгі лебізін жолдаса,
кәсіпкерлер Тілекбай Әміров пен
Әлібек Өмірғалиевтар орталықтың
кем-кетігін толықтыру үшін өздерінің
тарту-таралғыларын ұсынды.

ОЙЫЛ ӨҢІРІНДЕ ӨНЕРДІҢ КӨГІНЕ САМҒАҒАН ӨРЕНДЕР КӨП. ОЛАРДЫҢ КӨШІН БАСТАП, ӨНЕР ӘЛЕМІНЕ ЖОЛ
САЛҒАН НҰРСҰЛУ ТАПАЛОВА. БҮГІНГІ КҮНІ ҚАЗАҚ ЖАСТАРЫНЫҢ ЖҮРЕГІН ЖАУЛАҒАН «ЖАУЖҮРЕК МЫҢ
БАЛАНЫҢ»- САРТАЙЫ, ЖАСТАРДЫҢ АУЗЫНАН ТҮСПЕЙТІН ЕСІМ АСЫЛХАН ТӨЛЕПОВ. ТІПТІ, ӨЗІНІҢ АТЫ
ҰМЫТЫЛЫП, САРТАЙ БАТЫР АТАНЫП КЕТТІ. СОЛ САРТАЙ БАТЫР КЕШЕ ТУҒАН ЖЕРІНЕ ТАБАН ТІРЕП,
ЖЕРЛЕСТЕРІМЕН ЖҮЗДЕСТІ.

КӨПТОҒАЙДАҒЫ «KOWORKING» ОРТАЛЫҒЫ
БІРЛЕСЕ ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ЖАҢА МҮМКІНДІК

Асылхан Төлепов туған жеріне келді

Кездесу кезінде Сәкен Жүсіп-
ахметұлы қазіргі таңдағы сот сала-
сына жүргізіліп жатқан реформалар
туралы баяндады. Әсіресе, әділет
сотын құру туралы өз ойларымен
бөлісті. Сонымен қатар, заң бойынша
белгіленген қоғамның әр бөлшегінің,
азаматтың, ата-ананың, баланың
міндеті мен құқықтары туралы жан-
жақты түсінік берді. Еліміздің
алтыншы өңірінде қызмет етіп
жатқанын тілге тиек облыстық

соттың төрағасы алып далағы
аймақтық ерекшеліктер мен салт-
сана туралы да ой толғады. Өзі заң
ғылымдарының кандидаты болған-
дықтан, қолданыстағы заңдардың
дайындалу барысы мен орындалуы
жайлы баяндады. Тұрғындар
тарапынан қойылған сұрақтарға да
байыпты жауап берді. Ал, аудан
тұрғындары атынан сөз алған
ақсақалдар сапарына сәттілік тілеп,
ізгі лебіздерін білдірді.

«КӘСІБІҢЕ БАСЫМДЫ ИЕМ!»
с ы й а қ ы л а р ы н
табыстады. Ал, аудан-
дық орталық ауру-
хананың бас дәрігері
Сәндібек Нұрбаев та
медицина саласының
әртүрлі буынында
еңбек ететін бірнеше
қызметкерге салалық
кәсіподақтың арнаулы
сыйлықтарын тап-
сырып, өз атынын
алғыс хаттарын тап-
сырды.
Сонымен қатар, бас дәрігер ән-

бимен алмасқан марапатты сәтте
аудандық орталық ауруханасының
дәрігер-эпидемиологы Гаухар
Самалбекқызының «Жастар Сенім
мен Серпін» республикалық жастар
форумына қатысып баспанаға
мұқтаж жас мамандарға әлеуметтік
көмек ретінде бір миллион теңге
тұрғын үй сертификатына ие
болғаны және бірнеше дәрігердің
Денсаулық сақтау министрлігінің

және Ақтөбе облысы әкімінің сый-
лығына ие болғандығын қуанышпен
хабарлап, мереке қарсаңында өткен
спорттық жарыстардың жеңім-
паздарына лайықты жүлделерін
табыстады.
Ал, мерекелік шара барысында

ауданның денсаулық сақтау сала-
сында ұзақ жылдар еңбек етіп,
дүниеден өткен әріптестерін еске
алуы «Кәсібіңе бес ием!» - деген
мерекенің атауымен үндесті.

ЗАҢ – ЕЛДІҢ ИГІЛІГІНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ
ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ АУДАНЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ СОТЫНЫҢ

ТӨРАҒАСЫ СӘКЕН АБДОЛЛА ЖҰМЫС САПАРЫМЕН КЕЛДІ. САПАРЫ
БАРЫСЫНДА ӨҢІРДІҢ ТЫНЫСЫМЕН ТАНЫСЫП, АУДАН АКТИВІМЕН
КЕЗДЕСТІ.

Жуырда Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебі базасында
ЖҚЖИ (Жол қозғалысының жас
инспекторлары жасақтары) аудан-
дық слеті өтті. Аталған слетке аудан
бойынша 8 мектеп жасағы қатысты.
1973 жылы Целиноград қаласында

құрылған ЖҚЖИ қозғалысының
мақсаты - жұртшылықты жолда жүру
ережесімен таныстыру және бала-
лардың жол-көлік апаттарында
жарақаттануының алдын-алу.  Биыл
ЖҚЖИ слетіне 46 жыл толып отыр.
Слеттің мақсаты - балалар мен
жасөспірімдердің қатысуымен бола-
тын жол апаттарының алдын алу
бойынша жұмыстарды жетілдіру
және осы түйіткілге құзырлы өкілет-
тіктер, мекемелер мен қоғамның
назарын аудару.
Аталған слетте командалар:

саптық жарыс, жас санитарлар

сайысы, үздік велосипедші және
жасақтардың өнерлері бойынша
бақтарын сынады. Аудандық слетте
Толқын Тумышеваның жетекші-
лігімен  мектебімізден жасақталған
«Қаһарман» командасы бас жүлдені
жеңіп, команда «Үздік саптық жүріс»
номинациясы, команда мүшесі
Нұрсезім Самат «Үздік жас
велосипедші», Мерей Жолдас «Үздік
жас санитар» номинациялары
бойынша оза шығып, мектебіміздің
ұландары облыстық кезеңге жолдама
алды. Облыстық кезеңде де
оқушыларымыз биіктен көрініп,
жоғары нәтиже көрсетті.

Айнаш ДІНЖАНОВА,
Ж.Жүсібалиев атындағы

Ойыл қазақ орта мектебінің
жас маманы, ағылшын тілі

пәнінің мұғалімі.

«ҚАҺАРМАН» - ҮЗДІК КОМАНДА!
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Біздің күнделікті күйбең тіршілігіміз

қиындыққа толы. Бала-шағаның кішкентай
кезіндегі жауапкершілік жүгі толығымен ата-
анасына жүктеледі. Есейе келе, адам өз өмірі
мен өз отбасының өмірін басқару
жауапкершілігін түсініп, түйсіне бастайды. Бұл
– қиындығы басым міндет болғанымен
қызығы да баршылық. Өйткені, адам өз
болашағын өзі қалыптастырады және оның
өмір сүру сапасы өзі қабылдаған шешімдеріне
тікелей байланысты болмақ.
Адам баласы сияқты мемлекет те өзінің

қалыптасу жолынан өтеді. Бастапқы кезеңде

мемлекет барынша ықпал ете алғанымен,
шектен тыс орталықтандыру елдің дамуын
тежейтін кезең де келіп жетеді. Сонда
азаматтардың позитивті белсенділігі, оларды
өз үйін, шаруашылығынын, ауылдық округін
басқаруға тарту қажеттігін түсіне бастайсың.
Мұндай мүмкіндік бізде бар және ол заңды

түрде ресімделген. Жергілікті өзін-өзі басқару
процесіне қатысу арқылы азаматтар өз
ауылының, қаласының дамуына ықпал ету
мүмкіндігіне ие болады. Бірақ мұндай
мүмкіндіктің болуы бір бөлек те, оны іске
асыру бір бөлек. Қоғамның белсенді
қатысуынсыз жергілікті өзін-өзі басқару – тек
фикция. Мұндай игі іске қоғамды қатыстыру
біршама уақыт пен күш-жігерді қажет етеді.
Алайда, тиімді басқару нәтижелі болып, өмір
сүру сапасы арта бастағанда, осынау игі
істерге қосқан өз үлесің үшін мақтаныш сезімі
оянып, бұл салаға деген қызығушылығың арта
түсетіні анық.
Қоғамды жергілікті өзін-өзі басқару

процесіне қатысуға мәжбүрлеуге болмайды.
Бұл істі ынталандырудың түрлі нысандарын
бірте-бірте пайдалану, түсіндірме жұмыс-
тарын жүргізу, қоғамның мойындауымен
уәждеу қажет. Жергілікті өзін-өзі басқарудың
қазақстандық үлгісін қалыптастыру кезінде
шетелдік тәжірибеге сүйеніп қана қоймай,
еліміздің тарихын да ескеру қажет.
Ұлы дала аумағындағы жергілікті өзін-өзі

басқару тарихы көптеген ғасырларға
созылып жатыр және рулық-тайпалық
қоғамдастық дәуірден бастау алады. Ру
старшындары мен тайпа көсемдері
құрылтайларда және көшпенділердің жиы-
ндарында сайланатын болған. Сайланғаннан
кейін оларға даулы мәселелерді шешуге,
әскери бөлімшелерді басқару өкілеттіктері
берілген. Рулық қауымдар ауқымды
автономияға иелік етіп, жергілікті, тіпті саяси
проблемаларды шешуде көп ықпал етіп
отырған.
Қазақстандағы өзін-өзі басқаруды

дамытудың заманауи кезеңі жайында айтар
болсақ, әдетте бұл кезеңді ел егемендік алып,
тәуелсіз мемлекет болып жарияланған
күнінен бастаймыз.
Реформалар басталған кезде жеке меншік:

жалпыодақтық, республикалық және
коммуналдық (жергілікті) болып үш түрде
қолданылды. Әкімшілік-аумақтық бірлік
коммуналдық меншік субъектісіне жат-
қызылды, сайланған жергілікті кеңестер
тұрғындардың атынан мүлікке иелік етіп, оны
пайдалана алды.

1991 жылғы ақпанда «Жергілікті өзін-өзі
басқару және Қазақ ССР халық депутат-
тарының жергілікті Кеңестері туралы» Қазақ
ССР заңы қабылданды. Мұнда жергілікті
кеңестердің жеке материалдық және
қаржылық базасы мен өкілетті органдардың
үстемдігі қағидаты бекітілді. Жергілікті
кеңестің төрағасы бір мезгілде Атқарушы
комитеттің төрағасы болып сайланды.
Келесі кезең 1992 жылғы қаңтарда «өкілетті

органдардың үстемдігі» қағидаты «өкілетті
және атқарушы-басқарушы органдардың
функциялары мен өкілеттіктерінің аражігін

ажырату» қағидатына ауыстырылды.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының рөлі
жоққа шығарылмай, Қазақстан Республика-
сының Президентіне, немесе облыстық
әкімшіліктің басшысына есеп беретін
жергілікті әкімшілік басшыларының институты
енгізілді.
1992 жылғы ақпанда ҚР Президентінің

«Экономикалық реформа жағдайында
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк
басқару органдарының ұйымдастырылуы
мен қызметiн жетiлдiру туралы» Жарлығына
қол қойылды. Мұнда тұңғыш рет Қазақстан
Республикасының Президентінен бастап
жергілікті әкімшіліктің басшыларына дейінгі
барлық атқарушы-басқарушы органдардың
бірыңғай жүйесі бекітілді. Жергілікті әкімшілік
басшыларының институты енгізілгеннен
кейін атқарушы биліктің сатылас жүйесі
қалыпына келтірілді, алайда жергілікті өкілетті
органдарды бұрынғысынша Кеңестер түрінде
қалды. Бұл ретте, әкімшілік органдар билікке
толық дерлік ие болды, ал нақты функ-
циялардың жоқтығына байланысты өкілді
органдардың рөлі жергілікті мемлекеттік
басқару тетігінде маңыздылығы аз болды.
1993 жылғы 28 қаңтарда қабылданған

тұңғыш Қазақстан Республикасы Консти-
туциясында жергілікті өзін-өзі басқару дейтін
қоғамның демократиялық институты мүлдем
қарастырылмаған. Алайда, жергілікті
жерлерде көптеген аумақтық қоғамдас-
тықтарда қоғамдық өзін-өзі басқару
комитеттері (КОС),  көше, үй және орамдық
комитеттер құрылды.
Өткен жылдары орын алған билікті күшті

орталықтандыру ісі өз-өзін ақтады, өйткені
негізгі басымды міндеттер – мемлекет құру,
ел егемендігін нығайту және салдары ретінде
мемлекеттік басқару жүйесін орталық-
тандыруды заң тұрғысынан бекіту болды.
Алайда, қазіргі кезеңде билікті шектен тыс
орталықтандыру еліміздің дамуын тежей
бастады.
1995 жылғы тамызда қазіргі қолданыстағы

Конституция қабылданды. Онда бізде
«жергілікті өзін-өзі басқару танылады» және
«жергілікті өзін-өзі басқаруды тұрғын халық
тікелей жүзеге асырады, сондай-ақ ол халық
топтары жинақы тұратын аумақтарды
қамтитын жергілікті қалалық және ауылдық
қоғамдастықтардағы басқа да жергілікті өзін-
өзі басқару органдары арқылы жүзеге
асырылады» делінген.
Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін құру
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мамырда жасалды, ол кезде қолданыстағы
Конституцияға өзгерістер енгізілді, оларға
сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару
мәслихаттар және басқа да жергілікті өзін-
өзі басқару органдары арқылы жүзеге
асырылатын болды, сондай-ақ жергілікті
қауымдостықтардың органдарына
мемлекеттік функцияларды беру мүмкіндігі
бекітілді.
Қазіргі уақытта Қазақстандағы жергілікті

өзін-өзі басқарудың құқықтық негізі –
Конституция, «Қазақстан Республикасын-
дағы жергілікті мемлекеттік басқару және

өзін-өзі басқару туралы» заң және ҚР
Президентінің «Қазақстан Республика-
сындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту
тұжырымдамасын бекіту туралы» Жарлығы
болып табылады.

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» ҚР заңына жергілікті өзін-өзі
басқаруға азаматтардың қатысуын рет-
тейтін толықтырулар енгізілді. Қолданыстағы
заңнамаға түзетулер енгізу жергілікті өзін-өзі
басқару жүйесінің қалыптасу процесін
түйіндей қойған жоқ. Керісінше, бұл процесс
дамудың бастапқы сатысында десек те
болады.
Осы орайда, Қазақстан үшін жергілікті өзін-

өзі басқарудың ТМД және Шығыс Еуропа
елдеріндегі қалыптасу тәжірибесі қызығу-
шылық тудырып отыр.
Мысалы, Польшаның заң шығарушылары

1990 жылдың өзінде ұлттық актілерінде
жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі Еуропалық
хартияның негізгі тәртібін бекітті. 1990 жылғы
қаңтардан бастап Польшада жергілікті өзін-
өзі басқару туралы заң күшіне енді, оған
сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару
азаматтардың құқығына басымдық бере
отырып, субсидиарлық қағидат негізінде
жүзеге асырылуы қажет. Жергілікті өзін-өзі
басқаруды жүзеге асырудың базалық негізі
ретінде гмина (қауым) сайланды. Жергілікті
қоғамдастықтың басқарушылық қызметі
жергілікті гминдік (жергілікті) өзін-өзі басқару
органдары арқылы жүзеге асырылады:
олардың негізгі міндеті дәл Польшадағы
мемлекеттік билік органдары сияқты –
тұрғындарға қызмет көрсету.
Өзін-өзі басқару ісі Польшаның дамуында

үлкен рөл атқарды. Жергілікті тұрғындардың
белсенділігінің арқасында Польша елеулі
өзгерді. Егер барлығы орталықтан ғана
басқарылып келген болса, ел дамуында
ілгерілеу мүмкін болмас еді. Реформаның
арқасында өз гминдары мен поветаларын
басқаруға қабілетті жергілікті әкімшілер
қоғамдастығы пайда болды. Сарапшылардың
пікірінше, өзін-өзі басқару ісін қайта жаңғырту
Польшадағы неғұрлым сәтті  реформалардың
бірі болды.
Франциядағы жергілікті өзін-өзі басқару ісі

де мемлекеттік құрылыстың қазақстандық
моделін талқылау барысында қарас-
тырылды. Франция өзінің әкімшілік бөлінісі
бойынша барлық еуропа мемлекеттері
арасындағы ең  «бытыраңқысы» болып
саналады. Бұл елде 36 мыңнан астам

Наша повседневная жизнь полна
трудностей. Пока ребенок маленький –
решение всех проблем берут на себя его
родители. Взрослея, человек начинает брать
на себя ответственность за управление
своей жизнью и жизнью семьи. Это сложно,
но при этом интересно. Человек сам строит
свое будущее и только от его решений
зависит качество жизни. Как человек,
государство проходит свой путь
становления. На начальном этапе влияние
государства максимально, но приходит этап,
когда излишняя централизация начинает
тормозить развитие страны. Приходит
понимание необходимости позитивной
активности граждан, вовлечения в
управление своим домом, двором сельским
округом.
Такая возможность существует, и она

законодательно оформлена как местное
самоуправление. Участие в процессах

местного самоуправления дает гражданам
уникальную возможность повлиять на
развитие своего села, города. Но мало
получить возможность, главное ее
реализовать. Самоуправление без активного
участие граждан – фикция. Участие требует
времени и усилий, но, когда появляются
результаты эффективного управления,
повышения качества жизни появляется
интерес и гордость - что в этом есть и твой
вклад. Граждан нельзя заставить
участвовать в местном самоуправлении.
Необходимо шаг за шагом использовать
различные формы вовлечения, проводить
разъяснение, мотивировать общественным
признанием. При планировании казах-
станского пути развития местного
самоуправления нужно учитывать не только
опыт зарубежных стран, но и историю нашей
страны.
История развития самоуправления на

территории Великой степи насчитывает
много столетий и всходит к эпохе
возникновения племенных общин. Родовые
старшины и племенные вожди выбирались
на курултаях и сходах кочевников. По факту
избрания они наделялись полномочиями
разрешать споры, командовать подразделе-
ниями воинов. Родовые общины обладали
широкой автономией и имели большой вес в
решении не только местных, но и
политических проблем. Говоря о современ-
ном этапе развития самоуправления в
Казахстане обычно за точку отсчета берут
обретение страной суверенитета и
государственной независимости.
На момент старта реформ собственность

существовала в трех видах – общесоюзной,
республиканской и коммунальной (местной).
Субъектом коммунальной собственности
являлась административно-территориаль-
ная единица, от имени населения которой
избранные местные советы осуществляли
владение, пользование и распоряжение
имуществом.
В феврале 1991 года был принят Закон

Казахской ССР «О местном самоуправлении

и местных Советов народных депутатов
Казахской ССР», в котором закреплялась
собственная материальная и финансовая
база местных советов и принцип
верховенства представительных органов.
Избранный председатель местного совета
становился одновременно председателем
исполнительного комитета.
Следующий этап связан с заменой в

январе 1992 года принципа «верховенства
представительных органов» на принцип
«разграничения функций и полномочий
представительных и исполнительно-
распорядительных органов». Не отрицая
роли органов местного самоуправления,
вводился институт главы местной
администрации, подотчетный Президенту
Республики Казахстан либо главе областной
администрации.
В феврале 1992 года был подписан Указ

Президента РК «О совершенствовании

организации и деятельности органов
государственного управления РК в условиях
экономической реформы». В нем впервые
была закреплена единая система
исполнительно-распорядительных органов
от Президента Республики Казахстан до глав
местных администраций. С введением
института глав администраций была
восстановлена вертикальная система
исполнительной власти, но местные
представительные органы по-прежнему
были представлены Советами. При этом
административные органы обладали
практически всей полнотой власти, в то
время как роль представительных органов,
ввиду отсутствия реальных функций, стала
менее значимой в механизме местного
государственного управления.
В первой Конституции Республики

Казахстан, принятой 28 января 1993 года,
вообще не было предусмотрено такого
демократического института общества, как
местное самоуправление. Однако, на
местах во многих территориальных
сообществах создавались комитеты
общественного самоуправления (КОСы),
уличные, домовые и квартальные комитеты.
Имевшая место в прошедшие годы

сильная централизация власти была
оправданной, так как приоритетными
задачами являлись строительство государс-
тва, укрепление суверенитета страны и, как
следствие, законодательное закрепление
централизации государственной системы
управления. Но на нынешнем этапе излишняя
централизация власти начинает сдерживать
развитие страны.
В августе 1995 года была принята ныне

действующая Конституция, в которой
«признается местное самоуправление»,
осуществляемое «населением непосредс-
твенно путем выборов, а также через
выборные и другие органы местного
самоуправления в сельских и городских
местных сообществах, охватывающих
территории, на которых компактно
проживают группы населения».

Следующий шаг по созданию системы
местного самоуправления был сделан 21
мая 2007 года, когда в действующую
Конституцию были внесены изменения,
согласно которым местное самоуправление
может осуществляется через маслихаты и
другие органы самоуправления, а также
закреплена возможность делегирования
органам местных сообществ
государственных функций.
В настоящее время правовой основой

местного самоуправления в Казахстане
являются Конституция, Закон «О местном
государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан»
и Указ Президента РК «Об утверждении
Концепции развития местного
самоуправления в Республике Казахстан».
В Закон РК «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан» введены дополнения, регламен-

тирующие процесс участия граждан в мес-
тном самоуправлении. Внесение поправок
в действующее законодательство не
завершило процесс формирования системы
местного самоуправления. Наоборот,
данный процесс находится на начальном
этапе развития. В этой связи для Казахстана
интересен опыт становления местного
самоуправления в странах СНГ и Восточной
Европы. К примеру, Польские законодатели
еще в 1990 году закрепили основные
положения Европейской хартии о местном
самоуправления в национальных актах. С
января 1990 года в Польше вступил в силу
закон о местном самоуправлении, в
соответствии с которым местное
самоуправление должно осуществляться на
основе принципов субсидиарности и
приоритета прав граждан. В качестве
базовой основы осуществления местного
самоуправления была выбрана гмина
(община). Управленческая деятельность
местного сообщества осуществляется
через органы гминного (местного)
самоуправления, основная задача которых,
равно как и органов государственной власти
в Польше, оказывать услуги жителям.
Самоуправление сыграло огромную роль в
развитии Польши. Благодаря активности
местного сообщества Польша существенно
изменилась. Такой прогресс в развитии
страны не был бы возможным, если бы всем
управляли только из центра. Благодаря
реформам возникло сообщество местных
администраторов, способных управлять
своими гминами и поветами. По мнению
экспертов, возрождение самоуправления
было одной из наиболее удавшихся реформ
в Польше.
Деятельность местного самоуправления

во Франции также рассматривалось при
обсуждении казахстанской модели
государственного устройства. Франция по
своему административному делению
является самой «раздробленной» из всех
европейских стран. В стране насчитывается
36 тысяч коммун (населенных пунктов),

коммуна (елді мекендер) бар, ал олардың
үштен бірінде 200-ге жетер-жетпес тұрғын
тұрады. Француз коммуналарын ірілендіру
реформасы жүз жылдан астам уақыт бойы
түрлі тәсілдер арқылы жүзеге асырылып
келді.
Ірілендіру тәжірибесінің позитивті де, сол

сияқты теріс жағы бар. Муниципалитеттерді
күштеп біріктіру сәтсіз аяқталды.
Муниципалитеттерді ерікті түрде біріктіру
кезінде табысқа қол жеткізілді. Біріктіру
жоғарғы жақтың бастамасы болғанымен, бұл
шаруа тарихи қалыптасқан кооперациялар,

зерттеулер мен күрделі түсіндіру жұмыстары
ескеріле отырып, атқарылды.
Әкімшілік-аумақтық бірліктерді біріктіруді

іске асыру стратегиясы ойластырылған кезде
экономикалық өсудің «полюсын» құруға,
өңіраралық салыстырмалы түрде әлеуметтік
кереғарлықты жоюға, жеке алынған өңірде
және жалпы елдегі қоғамдық-саяси жағдайды
тұрақтандыруға ықпал етеді.
Бұл жүйе жұмыс істеуі үшін жай ғана

заңдарды өзгерту жеткіліксіз.  Өйткені, заң
шығарушы адамдар, мекемелер мен өзін-өзі
басқару органдары әрекет ететін заңдық
шеңбер ғана сызады. Егер адамдар
реформаның мәнін түсінбейтін болса, заң
басқа мазмұнмен толтырылады не мүлдем
қолданылмайды. Реформалар кезінде
қоғамның оны түсінуінде үлкен проблемалар
бар. Заңға қарағанда адамдардың
менталитеті айтарлықтай баяу өзгереді.
Осының өзі заңнамалық өзгерістер мен
азаматтардың іс-қимылдарының өзгерісін
үйлестіру проблемасын білдіреді.
Егер заң баяу өзгеретін болса, онда қоғам

өкілдері қанағатсыздық танытуы мүмкін,
өйткені, әрекет ете алмай қалады. Ал егер
өзгерістер жылдам жүріп жатса, адамдар
заңның мәнін түсінбейді және заң жұмыс
істемейді.
Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесі

әрқайсысының өз міндеті шешіліп отыратын
кезең-кезеңмен жүзеге асатынын халық-
аралық тәжірибе көрсетіп отыр. Әр кезеңнің
ұзақтығы қоғамның болып жатқан
өзгерістердің мәнін түсініп, оған бейімделуіне
жеткілікті болуы тиіс. Әр елдің жергілікті өзін
өзі басқару жүйесі жергілікті ерекшеліктер
ескеріле отырып, жүргізілген көптеген
реформалардың нәтижесі болып табылады,
сондықтан тіпті ең үздік деген шетелдік
тәжірибенің өзі Қазақстанның жағдайына оп-
оңай көшіруге келмейді.
Жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту

процесі заңнамалық базаны өзгертуді ғана
емес, сол сияқты жергілікті қоғамдастықтың
азаматтық белсенділігінің өсуін болжайды.
Алайда, жергілікті қоғамдастың жиналыстары
мен олармен жұмыс істейтін ауыл әкімдері
аппараттарының мамандары үшін
ұйымдастырылатын семинарлардың
нәтижесі халықтың белсенділігі төмен
деңгейде қалып отырғанын көрсетіп отыр.
Пассивтілік бүгінгі азаматтық институт-
тардың – жергілікті қоғамдастық
жиналыстарының, бюджет қаражатының
шығыстарына жүргізілетін мониторингтің,

жергілікті өзін-өзі басқарудың аумақтық
кеңестері жұмысының тиімсіздігіне әкеледі.
Қолданыстағы заңнама шеңберінде ауыл

әкімі жергілікті деңгейдегі мәселелердің
шешімі туралы есеп беруге, жергілікті
қоғамдастықты дамыту бағдарламасын
даярлап, бекітуге ұсынуға, олар қабылдайтын
шешімдерді түсіндіруге міндетті.
Жергілікті қоғамдастықтың жиыны

жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысу-
шылардың құрамын, басым міндеттерін және
оларды іске асыру мерзімдерін айқындайды,
сондай-ақ аудан мәслихатына жергілікті

маңызы бар мәселелер бойынша ұсыныстар
енгізуге құқылы.
Жергілікті қоғамдастықтың жиналысы

жергілікті бюджеттік бағдарламаларды
талқылау, жергілікті өзін өзі басқарудың кіріс
көздерін пайдалану, сатып алынған мүлікті
иеліктен шығаруды келісу, қажет болған кезде
әкімді қызметінен босату туралы мәселеге
бастамашылық жасау өкілеттігі болуы тиіс.
Жергілікті өзін өзі басқарудың белсенді және

пассивті түрін пәтер иелерінің кооперативі
(ПИК) мысалында қарастыруға болады.
ПИК қызметіне қатысу азаматтарға

басқарудың практикалық тәжірибесін алуға
бірегей мүмкіндік және пассивтілік тыныштық
кепілі емес, керісінше, қажетсіз нәтижелерге
әкелуі мүмкін түсінігін береді. ПИК-те ғана
азаматтық қоғамның табысты дамуына
қажетті:

- пікірталасты тең дәрежеде жүргізу;
- қажеттіліктер мен мүмкіндіктердің

теңгерімділігіне қол жеткізуге;
- қоғамдық бақылауды ұйымдастыруға

және басқа дағдылануға болады.
Сондықтан біз ПИК азаматтарды жергілікті

басқарушылық шешімдерін қабылдау
процесіне тиімді қатысуға дайындайтын
мектеп атай аламыз.
Азаматтардың пассивтілігінің себебі неде?

Бұның ішінде ең негізгісі ретінде мыналарды
айқындауға болатын шығар:

- күш-жігердің шешім қабылдау процесіне
әсер ету мүмкіндігіне сенбеу.

- басқаруға қатысудың іс жүзінде
тәжірибесінің болмауы.

- қажетті білімнің жоқтығы.
Білместікті біліммен жеңуге болады,

тәжірибе жұмыс барысында жинақталады,
сенімсіздікті сәтті қызмет ету мысалдарымен
жеңуге болады.
Жергілікті өзін-өзі басқару өзінің табиғатына

қарай тұрғындарға ең жақын болып
табылады. Азаматтардың жергілікті өзін-өзі
басқаруды дамытуға белсенді қатысуы
әкімдердің шешімдерін қабылдау процесінің
ашықтығына, жергілікті маңызы бар
мәселелерді тиімді шешуге, өмір сүру
сапасын жақсартуға, ауылдар мен
қалалардың өркендеуіне әкеледі.
Еліміздің тұрақты дамуы әрқайсымызға

байланысты.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Өңірлерді талдау және бағалау
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причем треть из них едва ли насчитывает
200 жителей. Реформы укрупнения
французских коммун проводились более ста
лет разными методами.
Опыт укрупнения был и позитивным, и

негативным. Попытки принудительного
слияния муниципалитетов заканчивались
неудачей. Успех достигался при
объединении муниципалитетов на
добровольной основе. Даже если слияние
проводилось по инициативе сверху, это
делалось с учетом исторически
сложившейся кооперации, исследований и
серьезной разъяснительной работы.
Укрупнения административно-

территориальных единиц при продуманной
стратегии реализации способствует
созданию «полюсов» экономического роста,
относительному сглаживанию межрегио-
нальных социальных контрастов, стабили-
зации общественно-политической ситуации

в отдельно взятом регионе и стране в целом.
Чтобы система заработала, недостаточно

просто изменить законы. Дело в том, что
законодатель создаёт юридические рамки,
в которых люди, предприятия и органы
самоуправления будут действовать. Если
люди не понимают сущности реформ, закон
наполняется совершенно иным содержа-
нием либо вовсе не действует. При рефор-
мах, существует огромная проблема общес-
твенного понимания. Ментальность людей
изменяется значительно медленней, чем
закон. Это само по себе представляет собой
проблему координации законодательных
изменений и изменения поведения граждан.
Если закон изменяется медленно, то люди
чувствуют себя неудовлетворенными,
поскольку не могут действовать. Если
изменение происходит слишком быстро,
люди не понимают сущности закона и закон
не работает. Международный опыт пока-
зывает, что система местного само-
управления развивается по этапам, на
каждом из которых решаются свои задачи.
Продолжительность каждого этапа должна
быть достаточна для того, чтобы граждане
успели понять суть происходящих изме-
нений и адаптироваться к ним. Система мес-
тного самоуправления каждой страны
является результатом множества реформ,
проводимых с учетом местных особен-
ностей, поэтому даже лучший зарубежный
опыт не может быть механически перенесен
в условия Казахстана. Процесс развития
местного само-управления предполагает не
только изменение законодательной базы, но
и реальный рост гражданской активности
местного сообщества. Однако практика
проведения семинаров для собраний
местного сообщества и работающих с ними
специалистов аппарата сельских акимов
показывает, что активность населения
остается на очень низком уровне.
Пассивность приводит к неэффективности
уже действующих гражданских институтов
– собраний местного сообщества,
мониторинга за расходованием бюджетных

средств, работы территориальных советов
местного самоуправления.
В рамках действующего законодательства

сельский аким обязан отчитываться о
решении вопросов местного значения,
разрабатывать и представлять на
утверждение программу развития местного
сообщества, объяснять принимаемые им
решения.
Сходом местного сообщества

определяется состав участников собраний
местного сообщества, приоритетные задачи
и сроки их реализации, а также вносятся
предложения маслихату района по вопросам
местного значения. Собрание местного
сообщества имеет полномочия обсуждать
местные бюджетные программы, использо-
вания доходных источников местного само-
управления, согласовывать отчуждение
приобретенного имущества, при необхо-
димости инициировать вопрос об осво-

бождении акима от должности. Активную и
пассивную форму местного самоуправления
можно рассмотреть на примере кооператива
собственников квартир (КСК). Участие в
деятельности КСК дает гражданам
уникальные возможности получить прак-
тический опыт управления и дает понять,
что пассивность не является залогом
спокойствия, а наоборот может привести к
нежелаемым результатам. Именно в КСК
можно получить навыки, необходимые для
успешного развития гражданского общества:

- ведение дискуссии на равных;
- балансировка потребности и

возможностей;
- организация общественного контроля и

другие.
Поэтому мы можем назвать КСК школой

подготовки граждан для эффективного
участия в процессе принятия местных
управленческих решений.
В чем причины пассивности граждан?

Наверное, самыми основными из них можно
определить отсутствие:

- веры в то, что усилия могут влиять на
процесс принятия решений;

- практического опыта участия в
управлении;

- необходимых навыков и знаний.
Однако незнание преодолевается

обучением, опыт приходит во время работы,
недоверие преодолевается примерами
успешной деятельности.
Местное самоуправление по своей

природе является наиболее приближенным
к жителям. Активное участие граждан в
развитии местного самоуправления
приведет к прозрачности процесса принятия
решений акимов, эффективному решению
вопросов местного значения, улучшению
качества жизни, процветанию сел и городов.
Устойчивое развитие страны зависит от
каждого из нас.

Департамент анализа и оценки
регионов Министерства

национальной экономики
Республики Казахстан
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08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың
әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 11407

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8864
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 113163

10 1   Ауыл шаруашылығы 79512
10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 79512
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 7543
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 2833
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1213
   008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан

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

іс-шараларды өткізу 811
   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 57112
10 6   Жер қатынастары 21511
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 21511
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16297
10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

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

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

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

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 12140
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15393
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 15393
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 15393
11 2 466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла
және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        11601

11 2 466 013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 3792

12    Көлiк және коммуникация 238596
12 1   Автомобиль көлiгi 238596

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 3514

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3514

12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 235082

12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3318
045 Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және

орташа жөндеу 700
051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 231064

13    Басқалар 57817
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 320

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 320

003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар 57497

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 20595
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7620
026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне

азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық
кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы
нысаналы трансферттер 7854

066 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне
мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының
жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 5121

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімі 29464

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды,
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 29464

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

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

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 1351

041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 1351

1414 Борышқа қызмет көрсету 16
11 Борышқа қызмет көрсету 16

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 16
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету 16

15    Трансферттер 230343,8
15 1   Трансферттер 230343,8
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 230343,8

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық  пайдаланылмаған) трансферттерді
қайтару 883,8

   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын
өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 137500

   038 Субвенциялар 89168
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 2792
    III. Таза бюджеттік кредит беру 50157
    Бюджеттік кредиттер 64388
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 64388

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және
жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 64388

10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 64388

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

5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу 14231
    IV.Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет (профициті)тапшылығы -61188
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 61188

7  2 Қарыздар түсімдері 64388
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 64388
  Қарыз алу келісім-шарттары 64388
16    Қарыздарды өтеу 14231
16 1   Қарыздарды өтеу 14231
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 14231
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу 14231
08  1 Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары 11031

 01 Бюджет қаражаты қалдықтары 11031
  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 11031

  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 11407

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8864
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 113163

 1 Сельское хозяйство 79512
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 79512
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном

уровне в сфере ветеринарии 7543
  006 Организация санитарного убоя больных животных 2833
  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1213
  008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых

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

животных 811
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 57112

 6 Земельные отношения 21511
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 21511
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

регулирования земельных отношений на территории района
(города областного значения) 16297

  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов,
городов областного значения, районного значения, сельских округов,
поселков, сел 5214

 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного
хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений 12140

  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 12140

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 12140
11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность 15393
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 15393
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 15393
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов
и населенных пунктов области и обеспечению рационального
и эффективного градостроительного освоения территории района
(города областного значения) 11601

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения,
поселков и иных сельских населенных пунктов 3792

12  Транспорт и коммуникации 238596
 1 Автомобильный транспорт 238596

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,
села, сельского округа 3514

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 3514

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)       235082

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 3318
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного

значения и улиц населенных пунктов 700
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 231064

13  Прочие 57817
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 320

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 320

003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие 57497

452 Отдел финансов района (города областного значения) 20595
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7620
026 Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения)

бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий
гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за
счет средств государственного бюджета, работников казенных
предприятий 7854

066 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы
отдельных категорий административных государственных служащих 5121

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 29464

003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение проектов государственно-частного
партнерства и концессионных проектов 29464

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

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6087
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 1351
041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 1351
14 Обслуживание долга 16

1 Обслуживание долга 16
452 Отдел финансов района (города областного значения) 16

013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 16

15  Трансферты 230343,8
 1 Трансферты 230343,8
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 230343,8

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов         883,8
 024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи

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

  038 Субвенции 89168
  051 Трансферты органам местного самоуправления 2792
  III. Чистое бюджетное кредитование 50157
  Бюджетные кредиты 64388
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

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

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

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

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

бюджета 14231
 IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета -61188
    VI. Финансирование дефицита бюджета 61188

7 2 Поступление займа 64388
 01 Внутренние государственные займы 64388
  Договора займа 64388

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

бюджетом 14231
08  1 Используемые остатки бюджетных средств 11031

 01 Остатки бюджетных средств 11031
  Свободные остатки бюджетных средств 11031
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ҚР Президентінің «Төртінші өнер-
кәсіптік революция жағдайындағы
дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақ-
стан Халқына жолдауында «Цифрлық
Қазақстан» кешенді бағдарламасы
қабылданды.
Осы орайда біз Ойыл аудандық

қорғаныс істері жөніндегі бөлімнің
инспекторы Арман Қарасаевпен
сұхбаттасқан едік.

- Ойыл аудандық қорғаныс істері
жөніндегі бөлімі қандай мем-
лекеттік қызметтер көрсететінін
айтып өтсеңіз?

— Қазіргі таңда жергілікті әскери
басқару органдары Халыққа қызмет
көрсету орталықтары арқылы
мемлекеттік қызметтер көрсетеді.
Атап айтқанда:

• «Әскерге шақырылғандарға
шақыру учаскелеріне тіркеу туралы
куәліктер және куәліктердің тел-
нұсқаларын беру»;

• «Запастағы офицерлерге, сар-
баздарға, сержанттарға әскери
билеттер (әскери билеттердің
орнына уақытша куәліктер) және
олардың телнұсқаларын беру»;

• «Ұлы Отан соғысына қаты-
сушыларға куәліктер беру»;

• «Жеңілдігі бар тұлғаларға (Ұлы
Отан соғысына қатысушыларға,
Чернобыль авариясын жоюшыларға,
жауынгер-интернационалистерге)
анықтамалар беру»;

• «Әскери қызмет өткеруді растау
туралы анықтамалар беру»;

• «Азаматтың әскери қызметке
қатынасы туралы анықтамалар
беру»;

• «Қазақстан Республикасынан
тыс жерлерге тұрақты тұру үшін
шығатын азаматтарға анықтамалар
беру»;

• «Азаматтарды әскери-техника-
лық және басқа да әскери маман-
дықтар бойынша даярлау».

· «Әскери есепке қою және одан
шығару»
ҚР ҚМ Орталық мұрағаты арқылы:
· «ҚР ҚМ Орталық мұрағатынан

шығатын мұрағаттық анықтамаларға
және мұрағаттық құжаттардың
көшірмелеріне апостиль қою»

— Жоғарыдағы көрсетілетін
қызметтердің ішінен ең жиі
кездесетін қызметтерге тоқтал-
саңыз?

— Бұл қызмет түрі – «Әскерге
шақырылушыларға шақыру учаске-
леріне тіркеу туралы куәліктер және
куәліктердің телнұсқаларын беру»
стандартына төмендегі қызметтер
жатады:
1) он жеті жасқа толған жылы

қаңтар-наурызда тіркеуден өтпеген
көрсетілетін қызметті алушы алғаш
рет өтініш жасаған кезде;

2) тіркеу туралы куәлікті жоғалт-
қан кезде;

3) тіркеу туралы куәлік бүлінген
кезде;

4) тегін, атын, әкесінің атын
өзгерткен кезде көрсетіледі.

— Сонымен қатар Запастағы
офицерлерге әскери билеттер
(әскери билеттердің орнына уақытша
куәліктер) және олардың телнұсқа-
ларын беру стандарты туралы
айтсақ:
1) жоғары оқу орындарының

әскери кафедраларында запастағы
офицерлер бағдарламасы бойынша
даярлықтан өткендерге;

2) әскери қызметтен запасқа
шығарылғандарға;

3) бас бостандығынан айыру
орындарынан босатылғандарға;

4) басқа мемлекеттерден Қазақ-
стан Республикасына тұрақты тұруға
келгендерге;

5) ескі үлгідегі әскери билетті
жаңасына ауыстырған кезде;

6) запастағы офицер әскери
билетін жоғалтқан кезде;

7) запастағы офицердің әскери
билеті бүлінген кезде;

8) тегін, атын, әкесінің атын
өзгерткен кезде;

9) офицерлер құрамының әскери
атағын қайта қалпына келтір-
гендерге.

— Запастағы сарбаздарға, сер-
жанттарға әскери билеттер (әс-
кери билеттердің орнына уақытша
куәліктер) және олардың тел-
нұсқаларын беруге тоқталсақ...
1) денсаулық жағдайы бойынша

әскери есепке берілуге жататын 27
жасқа толмаған әскери міндет-
тілерге;

2) әскерге шақырудан кейінге
қалдырылуына байланысты әскери
қызмет өткермеген 27 жасқа тол-
ғандарға;

3) бас бостандығынан айыру
орындарынан босатылғандарға;

4) құқық қорғау және арнаулы
мемлекеттік органдар арнайы оқу
орындарының күндізгі бөлімшелерін
бітіргендерге;

5) басқа мемлекеттерден Қазақ-
стан Республикасына тұрақты тұруға
келгендерге;

6) білім беру ұйымдарын бітір-
геннен кейін әскери-есептік маман-
дықтар алған және әскери есепке
қоюға жататын әйелдерге;

7) ескі үлгідегі әскери билетті
жаңасына ауыстырған кезде;

8) запастағы сарбаздар, сержант-
тар әскери билетін жоғалтқан кезде;

9) запастағы сарбаздар, сержант-
тар әскери билеті бүлінген кезде;
10) тегін, атын, әкесінің атын

өзгерткен кезде;
11) әскери-техникалық және басқа

да мамандықтар бойынша даяр-
лықтан өткен азаматтарға;
12) келісімшарт бойынша әскери

қызмет өткеру үшін Қазақстан Респу-
бликасының Қарулы Күштеріне
әскерге шақырылатын әйелдерге.
Ұлы Отан соғысына қатысу-

шыларға, жауынгер-интернацион-
алистерге, Чернобыль атом электр
станциясындағы аварияның сал-
дарын жоюға қатысушыларға куәлік-

тер беру және жеңілдігі бар тұлға-
ларға (Ұлы Отан соғысына
қатысушыларға, Чернобыль авария-
сын жоюшыларға, жауынгер-интер-
националистерге) анықтамаларды
беруге келсек:
ҚР ҚМ 2017 жылғы 14 наурыздағы

№ 113 бұйрығының талаптары
негізінде мемлекеттік қызмет
көрсету үшін (куәлік беру үшін)
ақпарат және қажетті мәліметтер
болмаған кезде мерзім 30 (отыз)
жұмыс күніне дейін ұзартылады.
Жергілікті әскери басқару органы
(бұдан әрі – ЖӘБО) кейіннен өтініш
берген жеке тұлғаны мерзімді ұзарту
туралы бір жұмыс күні ішінде
хабардар ете отырып, сұрау
салынған ақпаратты растау үшін
тиісті органдарға сұрау салу
жолдайды.
Егер бұрынғы Кеңестік Социалистік

Республикалар Одағы елдерінің
архивтерінен ақпарат алу қажет
болған жағдайда кейіннен көрсе-
тілетін қызметті алушыны мерзімді
ұзарту туралы бір жұмыс күні ішінде
хабардар ете отырып, көрсетілетін
қызмет мерзімі 90 (тоқсан) жұмыс
күніне дейін ұзартуы мүмкін.
Қазақстан Республикасынан тыс

жерлерге тұрақты тұру үшін шығатын
азаматтарға анықтамалар беру
бойынша:
Қызмет алушы ХҚКО-на келген

кезде қызмет түрін дұрыс көрсетуі
тиіс. Кейбір уақытта қызмет түрінің
дұрыс көрсетілмеуіне байланысты
құжаттар іске асырусыз кейін
қайтарылады. Сондықтан қызмет
алушы өтінішін толтыру кезінде
қызмет түрінің дұрыс көрсетілуін
қадағалауы жөн.
Қазіргі таңда, кей азаматтар

әскери билетті 40 күн оқып та
алады. Бұған қандай жастар оқи
алады? Арнайы бекітілген
талаптар бар ма?

— Әскери-техникалық және басқа
да әскери мамандықтар бойынша
даярлауға:

— Денсаулық жағдайы бойынша
әскери қызметке жарамды әскери
міндеттілер;

— Денсаулық жағдайы бойынша
әскери қызметке жарамды немесе
шектеулі жарамды, соның ішінде
әскери қызметке шақыру кейінге
қалдырылған 24 жастан 27 жасқа
дейінгі әскери шақырылушылар
тартылады.
Өндірістен қол үздіріп өтеулі

негізінде даярлықтан өтетін әскерге
шақырылушылардың оқыту кезеңін-
де жұмыс орны (лауазымы) сақ-
талады.
Сонымен қатар екі қызмет

электронды түрде көрсетіледі https:/
/www.egov.kz сайты арқылы:
1. Әскери қызмет өткеруді растау

туралы анықтамалар беру;
2. Азаматтың әскери қызметке

қатынасы туралы анықтамалар
беру.

Биыл ауданымыздағы 12 орта
мектепті 163 түлек аяқтады. Оның
ішінде 20 түлек «Алтын белгі» иегері
болса, 7 түлек «Үздік аттестат»
иегерлері. 12 маусым күні ауданның
барлық мектептерінде аттестат
беру кеші ұйымдастырылды.
Осы орайда сол күні Ж.Жүсі-

балиев атындағы Ойыл қазақ орта
мектебінде өткен шараға аудан әкімі
Дастан Жарылқасынұлы арнайы
қатынасып, түлектерді айтулы
күнмен құттықтап, сәттілік тіледі. Екі

Ақтөбе облысында күн жыли
бастаған кезде кененің шағу қаупі
ұлғаяды. Кененің қауіпті маусымы –
мамыр мен маусым.

Кене энцефалиті
неліктен қауіпті?

Кене энцефалиті - табиғи ошақтық,
вируст iк жұқпалы ауру. Кене
энцефалит iн iң вирусы адамның
орталық жүйке жүйесiн, миы мен
жұлынын зақымдайтын сал, яғни
параличке шалдықтыратын және
адам өліміне әкелетін қауiптi ауру.
Бұл ауруды кенелер таратады, олар
көбінесе орманды жерлерде
кездеседі.
Кене шаққанда адам ауырғанын

сезбейді, өйткені кене вируспен бірге
қан мен ауру бәсеңдеткіш қабыққа
енеді.

Кенелер қашан және
қай кезде шағады?

Кенелердің белсенді мезгілі жаздың
басы. Жоғары қауіп төнетін Әйтеке
би, Алға, Мәртөк, Мұғалжар, Қарғалы
аудандары және Ақтөбе қаласы, осы
аудандарға шығар алдында 30-40 күн
ерте аудандық немесе қалалық
санэпидқадағалау орталығынан

энцефалитке қарсы вакцина алған
жөн.
Орман, тоғайлы жерлерге барар

алдында кененi денеге жолатпас үшiн
мiндеттi түрде арнаулы киiм кию
керек: яғни жеңi ұзын ер адамның
көйлег iн ки iп, жағасын, жең iн
түймелеп, етегiн шалбарға салып,
шалбардың балағын аяқ киiмге салу
керек. Басқа орамал байлап, дененiң
ашық жерлерiне, яғни бетке, қолға,
мойынға кенен i жуытпайтын
арнаулы химиялық заттарды жағу
керек. Репелленттерд i көйлект iң
жағасына, жең iне жағу керек.
Сондай-ақ, әрбiр 2-3 сағат сайын
ки iмдерд i, желке мен құлақтың
тұсын, қолтық пен шаптың маңайын
мұқият қарап, жабысқан кене болса
отқа жағып ж iберген дұрыс.
Ормандарға демалуға немесе
жұмысқа барғанда, қалың шөб i,
бұтасы аз, күнннiң көзi көп түсетiн
ашық жерлерге орналасқан дұрыс.
Кененiң адамдарға ең көп шабатын
уақыты таңғы сағат 8-ден 11-ге дейiн,
және кешкi сағат 5-пен 8-дiң аралығы.
Күн ыстықта сағат 11 ден 17-ге дейiн
олардың белсенд iл iг i төмендей

Аудандық «Ойыл» газетіне өрт-
тердің алдын-алу мақсатында ай
сайын мақалалар беріліп, Төтенше
жағдайлар бөлімі қызметкерлері
аудан көлемінде өрттердің алдын-
алу мақсатында түрлі шаралар
атқарып келеді. Өрт сөндіру бөлімінің
қызметкерлері арқылы аудан тұрғын-
дарына өрттердің алдын-алу
мақсатында өрт қауіпсіздігін сақтау
жөнінде жаднамалар таратылуда.
Жоғарыда көрсетілген өрт қаупінің
алды-алу жөніндегі шараларға
қарамастан аудан көлемінде өрт
оқиғалары әлі де азаймай келеді.
Себебі немқұрайдылық, мән бер-
меушілік, жауапсыздық бар жерде
өрттердің болуы қалыпты жағдай.
Жазғы күннің ысып, өрт қаупі

күшеюіне байланысты аудан
бойынша далалық өрттердің болу
қаупі де ұлғаяды. Әрбір жекелеген
азаматтар, түрлі меншік нысанына
қарамастан ұйымдар басшылары,
шауашылық құрылымдар басшы-
лары, өртке байланысты ойлы
көзқараспен қарап, түрлі бағыттағы
жолмен жүру кезінде шеккен
шылымдарын көлік терезесінен
лақтыра салмай - дұрыстап сөндіріп
жүрсе, техникаларын жөндеуден

өткізгеннен соң пайдаланып,
уақытылы қарап тұрса, көптеген өрт
оқиғаларының алдын-алуға болар еді.
Өрт қаупі күшейетін жаз

мезгілінде, жолды жөндеумен күтуге
тиісті жауапты мекемелер,
кәсіпорындар жол жиегіне өскен
құрғақ шөптерді қырып тастап
отыруы тиіс. Себебі бұл шара да өрт
қауіпсіздігін сақтаудың бірден-бір
кепілі. Кей жағдайда жолдың арғы
жағынан басталған өрт орылмаған
қаулаған шөптерге тиіп екінші бетіне
ұласып жатады.

 Әрбір мекемедегі қызметкерлер
арасынан, әрбір селолық округ-
тердегі елді мекендер тұрғындары
арасынан ерікті өрт сөндіру жасағы
құрылып, мекеме ұйым, елді
мекендер аумағында өрттерді
сөндіруге жұмылуы қажет.
Болып жатқан өрттерді сөндіру тек

қана өрт сөндіру бөлімі
қызметкерлерімен аудандық,
селолық округ әкімшілігіне ғана қажет
деу өте қате пікір. Қазіргі уақытта
аудан көлеміндегі жерлердің көпшілігі
әркімнің жекеменшігі болып
табылады. Әрбір шаруашылық
құрылым басшыларымен жекелеген
адамдар өздерінің жеке мүліктерін

Қорғаныс бөлімдерінде көрсетілетін
мемлекеттік қызметтер

және жерлерін өрттен қорғауға
тікелей міндетті екендіктерін естен
шығармаулары тиіс.
Аудан көлемінде орналасқан

шаруа қожалықтарына, жауап-
кершілігі шектеулі серіктестіктерге
қарасты мал баздары, қыстақтары
олардың мал азығын дайындайтын
техникалары өрт қауіпсіздігіне орай
заңға сәйкес тиісті тексерулерден
өткізіледі. Барлық мал қыстақ-
тарындағы мал баздарының сыртқы
аумағындағы жерлер үйілген шөп
скирдтерінің айналасы жыртылып
сыммен қоршалуы тиіс.
Пішен маяларын электр желілерінің

жақын орналасқан жерлеріне
жинауға тиым салынады. Жиналып
қалған қоқыстардан қора қоп-
сылардың айналалары тазартылуы
тиіс. Барлық ауыл шаруашылық
техникалары алғашқы өрт сөндіру
құралдарымен /күрек, киіз, сыпырт-
қы, сапалақ, өрт сөндіргіштермен/
жабдықталулары шарт. Шаруа-
шылық құрылымдары өздеріне тиесілі
жерлердің аумағын жырту арқылы
өрттен қорғауы қажет.
Осы айтылған шаралардың бар-

лығы әр азаматтың сана сезімінде
болып немқұрайлы қарамауы тиіс.
Сондықтан өртті болдырмау, алдын
алу шараларын жасау баршамыздың
қөңіл бөлер ортақ міндетіміз.Өз
міндетімізді дұрыс түсіну кездейсоқ
өрт шығу фактісіне ұрындырмауы
сөзсіз.

түседi.
Егер кене шақса?

Қан сорғыш кенені басуға немесе
тез шығаруға тырысуға болмайды.
Кене қадалған кезде оны жылдам алу
үшiн өсiмдiк майын немесе керосин
тамызып,шамалы уақыт күтіп,
iлмектiң не болмаса дәке оралған
саусақтың көмег iмен ары-бер i
қозғалтып, аяғы үзіліп қалып қоймас
үшін  ептеп алып тастаған жөн. Егер
де аяғы үзіліп қалып қойған жағдайда,
оны отқа күйдірілген иненің көмегімен
алып тастау керек. Кененiң орнын
йод ерiтiндiсiмен немесе арақпен
немесе спиртпен зарарсыздандыру
керек. Кененi алғаннан соң, тамақты
қолмен жегенде асқазан – ішек
жолдары арқылы энцефалит
инфекциясын жұқтырмау үшін қолды
сабындап, жуып тастау керек.
Тазаланбаған қолмен көзді, ауыз
қуысын және мұрынды ұстауға
болмайды.

Ақтөбе облысының ТЖД
Азаматтық қорғау

саласындағы
қауіп-қатерді азайту және

бақылау басқармасы

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ОРМАН-ДАЛА ӨРТТЕРІНЕ ЖОЛ БЕРМЕЙІК!
ХАЛҚЫМЫЗДЫҢ «ӨРТ - ТІЛСІЗ ЖАУ» - ДЕП АЙТУЫ НЕГІЗСІЗ ЕМЕС.

СЕБЕБІ, ӨРТ КҮТПЕГЕН ЖЕРДЕН БАСТАЛЫП, КӨПТЕГЕН ЖЫЛДАР БОЙҒЫ
МАҢДАЙ ТЕРМЕН ЖИҒАН-ТЕРГЕН ДҮНИЕ-МҮЛКІҢДІ ЛЕЗДЕ АЯУСЫЗ
ЖАЛМАП, ӘП-СӘТТЕ ЖОҚ ҚЫЛУЫ ҒАЖАП ЕМЕС. ОСЫНДАЙ ТІЛСІЗ
ЖАУДАН САҚТАНУДЫҢ ЕҢ ҚАРАПАЙЫМ ЖОЛЫ ОНЫҢ АЛДЫН-АЛУ
ЖӘНЕ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ.

ТАБИҒАТТА АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:
КЕНЕЛЕРДІҢ ШАҒУЫ!

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қоры халықтың зейнетақымен
қамсыздандыру саласындағы қар-
жылық сауаттылығын, жинақтаушы
зейнетақы жүйесі мен БЖЗҚ-ға
деген сенім деңгейін анықтау
мақсатында биыл да тәуелсіз
компанияның күшімен 2018 жылдың
қорытындысы бойынша әлеуметтік
зерттеу жүргізді. Зерттеу қорытын-
дысы бойынша жинақтаушы зейнет-
ақы жүйесі туралы базалық білімге
ие тұрғындардың үлесі 60,2 пайызды
көрсетсе, Қорға деген сенім деңгейі
10 баллдық шәкілде 6,4 баллға жетті.
Бұл ретте сауалнамаға қатысқан
тұрғындардың 78,3 пайызы (2017
жылдың қорытындысы бойынша 61
пайыз) еңбек қызметі аяқталған соң,
қаржылық әл-ауқаттың негізі
зейнетақы болады деген пікірмен
келіседі. Демек адамдар ертеңгі күні,
болашақ зейнетақысы туралы
ойлана бастады деген сөз. Ал бұл
экономикалық тұрғыдан тұрақты
қоғамның негізі болып табылады.
Қор бүгінде белсенді тұрғындарды

жинақтаушы зейнетақы жүйесімен
қамту бағытында қарқынды жұмыс
жүргізіп келеді. Сәйкесінше БЖЗҚ-ға
деген сенім деңгейі арта түсетіндігіне
сенім мол.
Соңғы жылдары кішігірім болса да

өз бизнесін жүргізетіндер, әрі қашық-
тықтан фрилансер болып жұмыс
істеп, қызмет көрсететін өзін-өзі
жұмыспен қамтушылар саны да
артып келеді. Соңғы деректер
бойынша елімізде мұндай адам-
дардың саны екі миллионнан асады.
Олар негізінен өздеріне жұмыс істейді
және әрине, табыстары тұрақты
емес.  Көпшілігі салық төлемейді
және зейнетақы қорына жарна
аудармайды. Ал мұның салдары
кейін үлкен қиындыққа әкеп соғары
hақ. Өйткені, олар зейнетақы
жинақтары болмаған соң, қарттық
шақта кедейлік қамытын киюі
ықтимал. Бұл адамдар зейнетақы
қорынан жеке зейнетақы шотын
ашқан соң, өкінішке қарай, оған жарна
аударып тұруды ұмытады.
Міне, Қор мамандары осындай

«ұйқыдағы» (жинақ ақша бар, бірақ
бірнеше жыл жарна аударылмаған)
немесе «нөлдік» (бір тиын ақша жоқ)
шоттардың иелерімен жарналарды
тұрақты аударып тұру жайында
ақпарат беру-түсіндіру жұмыстарын
жүргізіп жатыр. Мысалы, Қор
мамандары 2019 жылдың басынан
бері 180,8 мыңнан астам шоттың
иелерімен байланыс орнатты.
Олардың ішінде 9,2 мыңнан астам
адам ағымдағы жылдың 1 қаңтары
мен 30 сәуірі аралығында шамамен
137 млн теңгеге зейнетақы жарна-
ларын аударды. Жалпы белсенді
емес шоттармен жұмыс жүргізу
барысында Қор (2018 жылдың

ақпаны мен 2019 жылдың 1 мамыры
аралығы) шоттарына бірнеше жыл
бойы жарна түспеген 810,8 мың
адаммен байланыс орнатып, ақ-
парат беру-түсіндіру жұмыстарын
жүргізді. Соның арқасында белсенді
емес шоттарға жалпы сомасы 2,4
млрд астам теңгеге зейнетақы
жарналары түсті.

2019 жылдың 1 мамырындағы
жағдай бойынша зейнетақы
жинақтарының жалпы сомасы 9,8
трлн теңгеге жетті. Жыл сайынғы
өсім 20 пайызды құрап отыр. Бұған
зейнетақы жарналарын Қорға
тұрақты аударып отыратын белсенді
салымшылардың арқасында қол
жеткізіліп отыр. Олардың шот-
тарындағы жинақтардың сомасы
орташа есеппен 5-10 млн теңгені
құрайды. Қазірдің өзінде Қордан өз
жинақтары есебінен ай сайын 300
мың теңгеге дейін зейнетақы төлем-
дерін алатын зейнеткерлер бар-
шылық.
Өзін-өзі жұмыспен қамтушылар

үшін зейнетақы жинақтарын қалып-
тастырудың бірнеше жолы бар.
Біріншіден, жалақысы тұрақты

емес немесе жұмыс жағдайына және
белгіленген салық тәртібіне бай-
ланысты зейнетақы жарналарын
тұрақты төлей алмайтындар үшін
ерікті зейнетақы жарналарын аудару
– болашақта таптырмас табыс көзіне
айналуы мүмкін. Бұл жарналардың
мөлшері мен төлеу кезеңділігін
салымшылар өздері белгілейді. Жеке
тұлға бұл жарналарды өз табысы
есебінен үшінші бір тұлғаның атына
да аудара алады. Мысалы, зейнет-
ақылары қомақты болуы үшін ата-
аналарының атына немесе бала
күтімімен уақытша үйде отырған
жұбайының атына аударуы мүмкін.
Заңды тұлғалар да өз кезегінде жеке
тұлғалардың, мысалы, өз қызмет-
керлерінің атына, оларды жұмысқа
ынталандыру үшін ерікті зейнетақы
жарналарын аударуға құқылы.
Екіншіден, Бірыңғай жинақтаушы

зейнетақы қоры тұрғындар арасында
әрбір қазақстандықтың жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне қатысуы керек-
тігі туралы кең көлемде ақпарат беру-
түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.
Бұған қоса мемлекеттік деңгейде
басқа да ынталандыру шаралары
қолданылуда.
Азаматтық-құқықтық сипаттағы

шарттар бойынша жұмыс істеп,
қызмет көрсететін жеке тұлғалар
2018 жылдың шілдесінен бастап
міндетті зейнетақы жарналарын өз
бетімен екінші деңгейдегі банктер
немесе Қазпошта арқылы төлеуге
міндеттелді. Бұған дейін олар  тек
құқылы болатын.  Бұл ретте 2019
жылдың қаңтарынан бастап олар
үшін міндетті зейнетақы жарналарын
төлеу тәртібі жеңілдетілді.

Енді, егер жеке тұлғалар, олардың
ішінде фрилансерлер жұмыс істеу
үшін немесе қызмет қызмет көрсету
үшін салық агенттерімен азаматтық-
құқықтық сипатта шарт жасасатын
болса, олар үшін Қорға міндетті
зейнетақы жарналарын осы салық
агенттері төлейді. Ал егер еңбек
шарты бойынша жұмыс істемейтін
жеке тұлғалар, олардың ішінде
фрилансерлер салық агенті болып
табылмайтын жеке тұлғалармен
азаматтық-құқықтық сипатта шарт
жасасатын болса, олар осы шарт
бойынша алған табыстан Қорға
міндетті зейнетақы жарналарын
төлеуден босатылады. Бірақ бұл
ретте олар Қорға міндетті зейнетақы
жарналарын өз ұйғарымымен төлеу-
ге құқылы. Жарналарды Қорға өз
еркімен аудару жеке зейнетақы
капиталын қалыптастыруға оң әсер
етеді.
Үшіншіден, ағымдағы жылдың

басынан бірыңғай жиынтық төлем
(БЖТ) енгізілді. Ол өзін-өзі жұмыспен
қамтушы жеке тұлғалардың бей-
ресми қызметін тіркеуді оңайлатуға
бағытталған. БЖТ арқылы төрт
міндетті төлемді: мемлекеттік кіріс-
тер органына төленетін жеке табыс
салығын (ЖТС), БЖЗҚ-ға төленетін
міндетті зейнетақы жарналарын,
Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру
қорына төленетін әлеуметтік ау-
дарымды және Міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандыру қорына
төленетін әлеуметтік аударымды бір
төлеммен жүзеге асыруға болады.
Осылайша адамдар барлық төлем-
дерді жеңілдетілген жағдайда жүзеге
асырып, әлеуметтік қамсыздандыру
мен медициналық сақтандыру
жүйесіне қатысуға мүмкіндік алды.
Бұдан басқа БЖТ төлеуші қазақ-
стандықтар жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне қатысып, жинақтарын
молайтады және қатысу өтіліне
қарай мемлекеттік базалық зейнет-
ақыны жоғары мөлшерде алуға үміт
арта алады. Өйткені, базалық зейнет-
ақы еңбек өтілі мен жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне
қарай тағайындалатыны белгілі. Бұл
бағытта жақсы нәтижелерге қол
жеткізілді.

2019 жылдың 4 айы ішінде
салымшылардың шоттарына жалпы
сомасы 49,5 млн теңгеге 95,8 мың
жарна келіп түсті. Бұдан басқа өнімді
еңбекпен қамту және жаппай кәсіп-
керлік бағдарламалары жұмыс
істейді. Қазір жұмыссыз жүрген, бірақ
тұрақты жұмыс істегісі келетіндер
үшін жұмысқа тұру, жаңа маман-
дықты игері мүмкіндіктері пайда
болып жатыр. Бұл да жинақтаушы
зейнетақы жүйесіне қатысудың
маңыздылығын түсіндіруге бағыт-
талған маңызды қадам болары
сөзсіз.

БЖЗҚ ӨЗІН-ӨЗІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУШЫЛАРДЫҢ ҚАМЫН ОЙЛАЙДЫ

ЕКПЕТАЛ МЕКТЕП БАЛАБАҚ-
ШАСЫНДА «БАЛА ЕҢБЕГІН
ҚАНАУҒА ҚАРСЫ 12 КҮН»
ОНКҮНДІГІ «ЕҢБЕК ЕТУДЕН БОС -
БАЛАЛЫҚ ШАҚ» АТТЫ ҰРАНМЕН
КӨПТЕГЕН ІС-ШАРАЛАР ӨТКІЗІЛДІ.
ОНКҮНДІК АЯСЫНДА «ЖАСЫЛ
ЖЕЛЕК» ЖАЗҒЫ ДЕМАЛЫС
АЛАҢЫНЫҢ «СӘЛЕМ, ЖАЗ!»
АТТЫ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ
БОЛЫП ӨТТІ.
Демалыс барысында балалар

қызықты кино көріп, спортпен
шұғылданып, ертегілер әлеміне
саяхат жасап, қойылымдар қойды.
Сонымен қатар табиғат аясына
шығып, түрлі табиғи материалдарды
пайдаланып аппликациялар жасап,
уақыттарын қызықты өткізді.
Ауылдық кітапханаға барып түрлі
кітаптар оқу арқылы білімдерін
толықтырып, одан әрі ой-өрістерін
кеңейтті. Демалыс барысында әр күн
өз ерекшелігімен көңілді өтті.

Балданай ТНЕЕВА,
  «Жасыл желек» жазғы

демалыс алаңының
                                                тәрбиешісі.

Салауатты өмір салтын қалып-
тастыру үшін зиянды әдеттерден бас
тарту қажет. Зиянды әдеттерге
темекі, алкоголь (ішімдік), есірткі
және уытты заттар жатады. Бұл
заттарды ұзақ уақыт, ал кейде тіпті
аз ғана уақыт пайдаланғанда
организмде психикалық және тәндік
тәуелділік дамиды. Зиянды заттарға
әуестенудің барлық түрі ақырында
ауыр науқасқа шалдықтырады. Бұл
аурулар ұзақ әрі арнайы емдеуді
қажет етеді. Адам зиянды заттарды
пайдаланудан сақтану үшін олардың
кейінгі зардаптарын білу керек.
Зиянды әдеттермен күресу осы
құбылыстың себептері белгілі болған
жағдайда ғана табысты болады.
Темекі тарту, яғни, никотинизм –
зиянды әдет және нашақорлықтың
бір түрі.
Статистикалық мәліметтер бойын-

ша планетада ересектердің 40
пайызы темекі тартады. Оның ішінде
60 пайызы ер азаматтар, 20 пайызы
әйелдер екен.
Темекі түтіні адам организмі үшін

зиянды және улы заттардың жиын-

дысы болып табылады. Олардың ең
бастылары – никотин, синиль
қышқылы, көмір қышқылы, сірке
қышқылы, азот, эфир майы және өкпе
рагіне душар ететін әртүрлі радио-
белсенді элементтер болып табы-
лады. Олардың ішіндегі ең улысы –
никотин. Адам ағзасы үшін бар
болғаны бір-ақ тамшы /ол 10-12 тал
сигаретте болады екен/ никотин уы
жеткілікті көрінеді.
Темекі тартатын адамда никотин-

нің ықпалынан асқазан қышқылдығы
төмендейді. Қан қысымы артады.
Орталық жүйке жүйесі мен жүректің
қызметі бұзылады. Елу жасқа дейін
темекі тартатын әйелдерде миокард
инфаркті темекі тартпайтындарға
қарағанда 20-есеге жиірек кездеседі
екен. Бронхитпен ауырушылардың
75 пайызы темекі тартушылар болып
табылады.
Темекі ішкі мүшелер қызметін

бұзып, ауруға душар етумен қатар,
адамның сыртқы келбетін де бұзады.
Түтіннен шыққан зиянды улы заттар
беттегі майда қан тамырларын
зақымдап, бет терісі ауруларына

душар етеді.
Жыл сайын жер бетінде темекіден

3 миллион адам, яғни темекінің улы
әсерінен әрбір 13 секунд сайын бір
адам өледі екен.
Жастай шылымға үйренген жас-

тар ұмытшақ келеді. Оқу үлгерімі
нашарлайды, тіпті ақыл-ойы кемиді.
Темекі шегушілік студент жастар-

дың арасында жиі кездесетін болып
жүр. Әсіресе, қыз-балалардың темекі
шеккені көңіл алаңдатарлық нәрсе.
Темекі шегу тұрмыс құрған болашақ

аналарға өте зиян. Олардың шеккен
әрбір тал темекісі бойындағы нәрес-
тенің денесіне сіңетін улы заттардың
мөлшерін 10 пайызға көбейтіп, нәрес-
теге қажетті оттегінің мөлшерін 10
пайызға кемітеді екен.
Сондықтан жас кезден денсау-

лықты сақтап, темекіге әуестенбей,
темекі шегушілерден бойды аулақ
ұстап жүрген дұрыс.

С.ТІЛЕУОВ,
Ойыл аудандық тауарлар мен

көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау
басқармасының бөлім басшысы.

БИЫЛ ЕНШІМІЗДЕ - 20 «АЛТЫН БЕЛГІ»

Т Е М Е К І Н І Ң  З И Я Н Ы  К Ө П

ЕҢБЕК ЕТУДЕН БОС -
ҚЫЗЫҚТЫ ДЕМАЛЫС

«Үздік аттестат» иегері Әсет
Дайынова мен Дәметкен Сағын-
баеваларға мектеп бітіргендігі туралы
құжатты өз қолымен тапсырды.
Биылғы жылы әрбір «Алтын белгі»

иегеріне облыс әкімінің атынан алғыс
хат пен арнайы сыйлық - қолсағат
табысталды. Олардың қатарында
біздің 20 түлегіміз бар. Аудан
бойынша Ұлттық бірыңғай тестілеуге
149 түлек өтініш білдіріп отыр.
Ұлттық Бірыңғай Тестілеу биыл
ауданымызда 20 маусым күні өтеді.


