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Аудан басшысы алдымен өзінің
жаңа қызметке кіріскен сәттегі облыс
басшысының тапсырмасы мен өзінің
жоспары туралы баяндады. Одан
кейін ең бірінші негізінен мал
шаруашылығымен айналысатын
аудан үшін табиғаттың биылғы ерек-
шелігін ескеруді ескертті. Жаз шық-
қалы жаңбыр жаумаған өңірде мал
азығының түсімі төмен. Оның үстіне
ауа-райы да мүмкіндік бермей тұр.
Соған қарамастан дайындалған

шөптің көбі қазір көрші облыстарға
кетіп жатыр. Оны тоқтатудың жолы
– тұрғындардың шөпті күзді күтпей
қазір алуы. Оған жұрт әртүрлі
себептермен әлі асығар емес. Оның
алдын-алу үшін шаруашылықтармен
меморандумдар жасалып жатыр.
Белгілі мерзімге дейін шаруашылық-
тар шөпті алдын-ала келісілген
бағамен сатады. Одан кейін бағаны
белгілеу шаруашылық басшысының
еншісінде. Сонымен қатар, Қаратал
ауылына газ құбырын тарту үшін
жобалық-сметалық құжаттарын

ЕКІ АУЫЛДА ДА ТҰРҒЫНДАР
ШӨП АЛУҒА АСЫҒАР ЕМЕС...

Соның бірі «Таза су»
бағдарламасы. Осы бағадарламаның
жемісі бүгінде аудан халқының 81
пайызы орталықтандырылған су
құбыры арқылы таза суды тұтынып
отыр. Ал, Қайыңды ауылына
жүргізіліп жатқан су құбыры алдағы
тамыз айында қолданысқа беріледі.
Ол үшін мемлекеттен 308 миллион
теңге қаражат бөлінді. Бюджетінің 90
пайыздан астамы мемлекеттен
келетін аудан үшін бұл аз қаражат
емес. Оның үстіне ауданда бұдан да
басқа жүзеге асырылып жатқан
жобалар бар.
Ауданда бүгінгі күні ең өзекті

мәселе – мал азығын дайындау.
Қуаңшылықтың кесірі көп шаруаны
ойландырып отыр. Аудан
орталығында бір бума шөптің бәсі –
350 теңге. Ал, Қайыңдыда 250 теңге.
«Жері байдың – елі бай»  - деген
сөздің куәсі осы. Демек, бұл табиғаты
бөлек аймаққа қуаңшылықтың көп
кесірі тиген жоқ деген сөз. Тек сол
табиғаттың игілігін уақытында игеріп
алуымыз керек. Осы бағытта бұл
ауылда да жайбарақаттық басым.
Шаруалардың көпшілігі шабындыққа

Дүйсенбі күні аудан әкімі Асқар
Қазыбаевтың тұрғындармен кездесуі
Қараой, Сарбие ауылдық округ-
терінде жалғасты. Екі ауылда да
негізінен тұрғындарға «Қыстың
қамын жазда ойлау» қажеттігін
түсіндірді. Оның үстіне биылғыдай
қуаңшылық жылы «Ерте қамданған-
ның есебі түгел» - деп сөзін түйіндеді.
Қараой ауылында алдымен округ

әкімі Сәкен Займолдин ауылдың
бүгінгі тынысымен таныстырып,
кейбір түйткілді мәселелерді көтерді.
Яғни, ауыл мектебіне жөндеу
жүргізілсе деген тілегімен қоса,
дәрігердің жоқтығын жеткізді. Әрине,
аудан әкімі соңғы мәселеден
хабардар. Ауданның шалғай нүк-
тесіне жас мамандардың келмейтіні
жасырын емес. Бұл бағыттағы
жұмыстар туралы аудандық ауру-
хананың бас дәрігері Сәндібек
Нұрбаев баяндаса, алғашқы мәселе
бойынша қабылданатын шешімдердің
қосымша хабарланатынын айтқан
аудан әкімі Ойыл – Қараой
бағытындағы жолға асфальт төсеу
туралы жобалық-сметалық құжаты
дайындалып, Үкіметтің қарауына
ұсынылғанын жеткізді. «Ауылына
қарап, азаматын таны!» - деген
қағидаға сүйенсек, бүгінгі Қараойдың
келбеті көңіл қуантады. Халықты
ортақ іске жұмылдыра білген Сәкен
Ғазизұлы округ аумағында мал
азығын дайындаушыларға шабындық
жер беру мүмкіндігі барын да

Осы орайда
«Ойыл. Истории в
архивных доку-
ментах» атты кітап-
тың тұсаукесер
рәсімі өткен аптада
Ақтөбе қаласында
өтті. Тарихты тер-
мелеген кітаптың
тұсаукесеріне Ойыл
ауданынан түлеген,
Ақтөбе қаласын-да
тұратын ойылдық-
тар мен әр жылдары
ауданды басқарған
азаматтар және ау-
данның бірқатар
мекеме басшылары,
еңбек ардагерлері
қатысты. Сондай-ақ, Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік универси-
тетінің «Мәңгілік ел» залында өткен
тұсаукесерге облысқа белгілі азамат-
тар мен интеллигенция өкілдері,
Ойыл ауданының Құрметті азамат-
тары, қоғамдық ұйымдардың өкілдері,
жоғары оқу орындары, музей және
кітапхана қызметкерлері мен бұқара-
лық ақпарат құралдарының өкілдері
куә болды.
Салтанатты сәтте  сөз алған аудан

әкімі Асқар Қазыбаев киелі өлкенің
тарихын түгендеуге сүбелі үлес
болып отырған кітап туралы өз
лебізін былай өрбітті: «Мұндай
танымдық кітаптың жарық көруіне
ұйытқы болған Ойыл ынталы
тобының мүшесі Нұрлан Жұмаға-
лиевты және тың деректерді жинас-

тыруға ерекше атсалысқан жерлесі-
міз бүгінде Ресей федерациясы
Москва қаласының тұрғыны Олег
Ярошенкоға алғысымды білдіре
отырып, есімдерін атап өткенді
орынды деп есептеймін. Сондықтан
бұл күннің қасиеті осындай туын-
дылар арқылы кейінгі буынның
санасында сан қырынан жаңғырып
отырады».
Бүгінде мемлекеттік маңызға ие

үлкен бағдарламаға айналған «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласы аясында бірқатар тарихи
танымдық кітаптар жарыққа шығуы
- қадірін білетін ұрпақ үшін әрқашанда
қастерлі.
Жазылған кітаптың негізгі мақсаты

– қалың оқырманға Ойыл жерінің
байлығын, хронологиясын және
халықтың табандылығы мен қайрат-
тылығын кейінгі буынға паш ету
болып табылады.

«Ойыл көздің жасы еді...» деп Асан

Қайғы тебіренген өлкенің өткенін
түгендеуге өзіндік үлесін қосатын бұл
кітаптың бүгінгі ұрпаққа берер
ұлағаты мол.

«Туған жер» деген ұғымды қас-
терлеген аталардың ерлігі бейбітшілік
пен бірлікті ту еткен Қазақ дала-
сының бір бөлшегі – Ойылдың қат-
парлы тарихының қорына қосылып
отырған туынды өзінің бұрын
естімеген тың деректерімен құнды.
Ал, тарихтан сыр тартқан «Ойыл.

Истории в архивных документах»
атты кітаптың лентасын қоғам
қайраткері Сапар Сағынтаев пен
Ойылдың жанашыр азаматы, өлке-
танушы-жерлесіміз Олег Ярошенко
қиды.
Одан кейін, кіапты құрастыру-

шылар «Ойыл» ынталы тобының

мүшесі Нұрлан Жұмағалиев пен
өлкетанушы-жерлесіміз Олег Яро-
шенко қысқаша шолу жасады. Ал,
ардагер журналист Идош Асқар,
ардагер-ұстаз Римма Ихсанова,
еңбек ардагері Еркін Құрманбеков,
медицина ғылымдарының докторы
Б.Жакиев, физика-математика  ғы-
лымдарының докторы, профессор
Қуанышбек Шүнкеев пен еңбек
ардагері Ө.Әкімовтер кітап туралы
лебіздерін білдірсе, облыстық ішкі
саясат басқармасының басшысы
Бұлбұл Елеусінова тарихтың көм-
бесін оқырманға ұсынған азамат-
тарға облыс әкімі Оңдасын Оразалин-
нің алғыс хатын тапсырып,  Олег
Ярошенконың иығына шапан жапты.
Салиқалы кездесудің соңында сөз

аудан әкімі Асқар Қазыбаев кітапты
құрастырған азаматтарға Ойылдың
тарихын жаңғыртуға қосқан үлестері
үшін аудан халқының атынан риза-
шылығын білдірді.

Сонымен бірге аудан басында
атқарылып жатқан бірқатар жұмыс-
тарға тоқтала отырып, мемлекеттің
жүргізіп отырған саясатын дұрыс
түсінікпен қабылдап, жұмыла қызмет
етуге шақырды. Оған қоса қазіргі
таңда аудан бойынша алаңдатып
отырған өзекті мәселенің бірі мал
азығын даярлау болғандықтан қысқа
қамдану жұмыстарын күшейту
керектігі айтылды. Өйткені күннің
ыстығы мен жауын-шашынның азды-
ғынан қырдың да, көлдің де шөбінің
шығуы шаруалардың көңілін көншіт-
пей тұр. Сондықтан ауыл әкімі Абат
Қаратауұлына қысқа дайындықты
ерте қамдану жұмыстарын күшей-
туге тапсырма берді.
Айта кетсек, бұл ауылдағы

көпшіліктің көңілінде жүрген негізгі
мәселе көгілдір отын. Тайсойған елді
мекеніне тартылып жатырған газ

баяндады. Мұнда да шөптің бағасы
басқа ауылдардан әлдеқайда төмен.
Сарбие ауылындағы кездесуде де

алдымен аудан басшысы мемлекет
басшысының он тапсырмасынан
бастау алатын облыс әкімінің міндет-
темелерін және өзінің халықтың әл-
ауқатын арттыру бағытындағы
жоспарларымен бөлісті. Әрине,
мұнда да меморандум арқылы мал
азығының бағасын тұрақтандыруға
қол жеткізілгенін айтқан әкім тұр-
ғындарға уақыт талабын жеткізді.
Рас, барлық округте де мал азығының
қоры жасақталып жатыр. Дегенмен,
оның уақыты шектеулі. Оның үстіне
күзгі ауа-райының қандай болатынын
ешкім білмейді. Ауылдың іргесіндегі
шөпті аулаға жеткізе алмай қалған
кездер болды. Табиғаттың «сабағы»
ащы болатыны ақиқат. Сондықтан,
«Шегірткеден қорыққан егін екпей-
дінің» кебін кимей, ертерек қамдану
керек.
Сарбиеліктердің соңғы жылдары

көтеріп жүрген мәселесі – күре жолға
дейінгі 16 шақырым көтерме жол. Бұл
жолдың бір бөлігіне бұрнағы жылдары
ағымдағы жөндеу жүргізілді. Ал, биыл
ауылдағы дәрігердің қоныс аударуы
қосылды. Бірақ, кеше ғана жас маман
келіп, жұмысына кірісті. Амбула-
тоияға арнаулы автокөлік берілді.
Р.S. Екі ауылда да сөз алған ауыл

ағалары жуырда ғана тағайындалған
аудан басшысының қызметіне
сәттілік тіледі.

құбырын округ орталығына дейін
жеткізіп беруді сұрайды. Дәл осы
сауалға өз кезегінде жауап берген
аудан әкімі Асқар Қайырғалиұлы
қозғалған мәселе көп қаржыны
қажет ететіндіктен алдағы күннің
еншісінде екендігін жасырмады.
Тұрғындар атынан аудан әкімінің әр
сөзін мұқият тыңдап отырған ауыл
ақсақалы Жақсылық Бисалиев оның
алдағы уақытта атқарылатын
жоспарларына ризашылығын білдір-
се, Қабидолла Мұхамбетғазиев арпа,
бидайдың бағасының қымбаттығын
айта келе, келесі жылы егіс егу
жұмыстары өз ауылдарынан қолға
алынса деген ұсыныс білдірді.
Сонымен қатар Уәлихан Төлеуғалиев
аудан әкімін жаңа қызыметімен
құттықтап, жұмысына сәттілік тіледі.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ, 
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

орақты жаңа салып жатыр.
Аудандағы басты мәселеге

басымдық бере сөйлеген Асқар
Қайырғалиұлы жастардың еңбекке
тәрбиелеу, ұрпақтар сабақтастығы
туралы өз ойларын жеткізсе, округ
әкімі Талғат Қожахметов Көсембай
ауылына бас жоспардың
жасалмағандығы кейбір шаруаларға
кедергі болып отырғанын жеткізді.
Яғни, бұл ауыл тұрғындарының
шаруашылықтарын кеңейтіп,
құрылыс жүргізуіне қолбайлау болып
отыр. Сонымен қатар, ауылдық
амбулаторияның көлігінің көнергенін
тілге тиек етіп, «Жедел жәрдем»
көлігінің тұрақты жүруіне қолғабыс
тигізуін өтінді. Ал, ауыл әкімін бүгінгі
күні мазалап отырған ең басты
мәселе – далалық өртке тосқауыл
қою. Осы мақсатқа аудан әкімінен
көмек сұраса, Дархан Өтегенов
ауыл клубына жабдықтардың
қажеттігін айтып, ауылдың тазалығы
мен көше жарығы туралы мәселе
көтерді.
Көтерілген мәселелер бойынша

сауалдарға аудан басшысы нақты
жауап берді.

КӨПШІЛІКТІҢ ТІЛЕГІ
КӨГІЛДІР ОТЫН ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ ХАЛЫҚПЕН КЕЗДЕСУІН

ӘЙГІЛІ АҚ ТАРЫНЫҢ АТАСЫ ШЫҒАНАҚ ПЕН КИЕЛІ ӘУЛИЕ СҮЛЕЙМЕН
АТАНЫҢ АУЫЛЫНАН БАСТАДЫ. АУЫЛ КЛУБЫНА ЖИНАЛҒАН
ХАЛЫҚТЫҢ ҚАРАСЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТҮРДЕ ӘДЕТТЕГІДЕЙ
УАҚЫТТАРДАН КӨП БОЛДЫ. КҮННІҢ ЫСТЫҒЫ МЕН ТАБИҒАТТЫҢ
ТОСЫН МІНЕЗІНЕ ҚАРАМАСТАН ӘКІММЕН КЕЗДЕСУГЕ КЕЛГЕНДЕРДІҢ
КӨПШІЛІГІ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫНА АҚ ТІЛЕКТЕРІН ЖОЛДАДЫ.

даярлауға облыстан қаржы қарас-
тырылып жатқанын жеткізді. Ал,
Қаратал ауылының тұрғындары
негізінен күрделі жөндеуден өткізіліп
жатқан Ойылмен арадағы жолдың
сапасына алаңдайды. Бәрінің де
мердігерге базынасы көп. Бұл сауалға
аудандық тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімінің
басшысы Таңат Нұрымгереев жауап
беріп, және жуырда мердігердің келіп,

тұрғындармен кездесетінін жеткізді.
Көптоғай ауылында да мемлекет
басшының он тапсырмасы мен
облыс әкімінің алдына қойған
міндеттемесі және өзінің жоспарын
баяндады. Мұнда да тұрғындарды
мал азығын сапалы уақытта сатып
алуға және ауылда мал өнімдерін
өңдеу мен шағын кәсіпкерлікпен
айналысу үшін жеңілдетілген несие
алуға шақырды. Кейбір мәселелерге
орай аудандық ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы Сүйіндік Өскен-
баев түсінік берді.

ҚАЙЫҢДЫДА ШӨП КӨП
6 ШІЛДЕ КҮНІ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВТЫҢ АУДАН

ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУІ ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ
ЖАЛҒАСТЫ. АЛДЫМЕН ТҰРҒЫНДАРДЫ ЕЛІМІЗДЕГІ МАҢЫЗДЫ
МЕРЕКЕ  ЕЛОРДА  КҮНІМЕН  ҚҰТТЫҚТАҒАН  ӘКІМ  АУДАН
КӨЛЕМІНДЕГІ ЕЛБАСЫ САЯСАТЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДАҒЫ
АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ЖҰМЫСТАРДЫ БАЯНДАДЫ.

ЖУЫРДА ҒАНА АУДАНҒА ӘКІМ БОЛЫП ТАҒАЙЫНДАЛҒАН АСҚАР
ҚАЗЫБАЕВ КЕЗЕКТІ ІС-САПАРЫН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ
ОКРУГІНДЕ  ЖАЛҒАСТЫРДЫ .  АУДАННЫҢ  ӘЛЕУМЕТТІК -
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БҰРЫННАН ЖАҚСЫ БІЛЕТІН ЖАҢА
БАСШЫ САРАЛЖЫНДЫҚ ТҰРҒЫНДАРМЕН ДЕ ЕМЕН-ЖАРҚЫН
КЕЗДЕСІП, АШЫҚ ТІЛДЕСТІ. ҰСЫНЫС-ПІКІРЛЕРІН ТЫҢДАДЫ.

«ҚЫСТЫҢ ҚАМЫН,
ЖАЗДА ОЙЛА!»

ОЙЫЛДЫҢ ТАРИХЫ
ДӘУІРДІҢ ТЫНЫСЫН ТЕРГЕН

КІТАППЕН ТОЛЫҚТЫ
ТАҒЫЛЫМДЫ ТАРИХТЫ ЕСКЕ АЛЫП ОТЫРУ, ҰЛЫҚТАУ – ӨСЕР ЕЛДІҢ

БЕЛГІСІ. ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ - ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН ӘБІШҰЛЫ
НАЗАРБАЕВТЫҢ «МЕМЛЕКЕТ ТАРИХЫН, ДАҢҚТЫ БАБАЛАРЫ ЖҮРІП
ӨТКЕН ЖОЛДЫҢ БҰРАЛАҢЫ МЕН БҰЛТАРЫСЫН, ҚИЛЫ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН
ТАҒДЫРЛЫ ШЕШІМДЕРІН, АҚТАҢДАҚ БЕТТЕРІ МЕН ДАРА
ТҰЛҒАЛАРЫНЫҢ ҚАЙРАТКЕРЛІК ӨНЕГЕСІН БІЛІП ӨСКЕН ҰРПАҚ ҚАНА
ӨЗІНЕ ТИЕСІЛІ ЗАМАНА ЖҮГІН ДІТТЕГЕН МЕЖЕСІНЕ АБЫРОЙМЕН ЖЕТКІЗЕ
АЛАДЫ» ДЕГЕН СӨЗІ БАР. ЕЛБАСЫ ӨЗ СӨЗІНДЕ АЙТҚАНДАЙ,
«МЕМЛЕКЕТ ПЕН ҰЛТ ҚАТЫП ҚАЛҒАН ДҮНИЕ ЕМЕС, ҮНЕМІ ДАМЫП
ОТЫРАТЫН ТІРІ АҒЗА СЕКІЛДІ». СОНДЫҚТАН ӨЗІМІЗДІҢ ҰЛТТЫҚ-
МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ ЗАМАН АҒЫМЫНА СӘЙКЕС
БЕЙІМДЕУ ҚАЖЕТ. ӨРКЕНИЕТКЕ ҰМТЫЛУ, ӨЗГЕ ЕЛДІҢ ОЗЫҚ
ТӘЖІРИБЕСІН, ЖАҚСЫ ЖАҚТАРЫН АЛА БІЛУ – БҮГІНГІ КҮННІҢ БАСТЫ
ТАЛАБЫ. XXI ҒАСЫРДА ӨРКЕНИЕТТІ ЖАҚСЫ НӘРСЕНІҢ БАРЛЫҒЫН
СІҢІРУ АРҚЫЛЫ ОЗЫҚ ҰЛТ БОЛАМЫЗ.
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Приложение к решению районного
маслихата от 29 мая 2019 года № 302

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

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

И.о. секретаря районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы:  Ж. Хамзин

Аудандық  мәслихат
хатшысының м.а.: А.Мамбетова

Председател сессии районного
маслихата: Ж. Хамзин

29 мая 2019 года                                     №302                                       с.Уил
О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от
4 января 2019 года №249 «Об утверждении бюджета
Коптогайского сельского округа на 2019-2021 годы
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и пунктом 2 статьи 9-1, статьями 106, 109-1 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихатРЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года №249 «Об утверждении бюджета Коптогайского

сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №3-11-157, опублиованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке нормативных
правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры «40 084» заменить цифрами «46 371»;
поступления трансфертов - цифры «37 508» заменить цифрами «43 795»;
в подпункте 2);
затраты - цифры «40 342,5» заменить цифрами «46 629,5»;
в пункте пятом:
цифры «2 600» заменить цифрами «7 187»;
и дополнить абзацем следующего содержания:
«1300 тысяч тенге-на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных

служащих;
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством

порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решенияв 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.

Ойыл аудандық әділет басқармасында
2019 жылғы 31 мамырда № 6220 болып тіркелд

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 31 марта 2019 года за № 6220

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
29 мамыр 2019 жыл                              №302                                Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №249
«2019-2021 жылдарға арналған Көптогай ауылдық округ
 бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтыру 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  9-1 бабының 2-тармағына, 106, 109-1 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №249 «2019-2021 жылдарға арналған Көптоғай ауылдық округ

бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-157 номерімен
тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі
эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер - «40 084» сандары «46 371» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі-«37 508» сандары «43 795» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - «40 342,5» сандары «46 629,5» сандарымен ауыстырылсын;
5 тармақта:
«2 600» сандары «7 187» сандарымен ауыстырылсын;
және келесідей мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге-1300 мың теңге.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне 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.

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
29 мамырдағы № 302 шешіміне қосымша

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №249 шешіміне 1 қосымша

   1. Кірістер 46371
1   Салықтық түсімдер 2296
 01  Табыс салығы 605
  2 Жеке табыс салығы 605
 04  Меншікке салынатын салықтар 1691
  1 Мүлікке салынатын салықтар 76
  3 Жер салығы 95
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1520
2 Салықтық емес түсімдер 280

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 260
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 260
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердің түсімдері 43795
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 43795
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 43795

   1. Доходы 46371
1   Налоговые поступления 2296
 01  Подоходный налог 605
  2 Индивидуальный подоходный налог 605
 04  Налоги на собственность 1691
  1 Налоги на имущество 76
  3 Земельный налог 95
  4 Налог на транспортные средства 1520
2 Неналоговые поступления 280

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

06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 43795
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 43795
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 43795

    ІІ. Шығындар 46629,5
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 18570
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 18570
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 18570
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17320
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары        1100
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің

есебінен іс шаралар өткізу 150
04    Бiлiм беру 24432
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 24432
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 24432
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 24432
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 2103,5
 3   Елді-мекендерді көркейту 2103,5
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2103,5
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 755
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 60
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 908,5
12 Көлік және коммуникация 1524

    ІІ. Затраты 46629,5
01    Государственные услуги общего характера 18570
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 18570
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округ        18570

  001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа 17320

032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
и организаций 1100

107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного
органа на неотложные затраты 150

04    Образование 24432
 1   Дошкольное воспитание и обучение 24432
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      24432
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 24432
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 2103,5
 3   Благоустройство населенных пунктов 2103,5
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     2103,5
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 755
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 908,5
12 Транспорт и коммуникации 1524

Қазақстанның депозиттерге
кепілдік беру қоры (ҚДКБҚ) «Астана
Банкі» АҚ, «Qazaq Banki» АҚ және
«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ салым-
шыларына бүкіл ел бойынша өтем
төлеуді жалғастыруда. Салымшылар
- жеке тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер
- жинақталған сыйақымен қоса,
салымдар бойынша өтемді  ағым-
дағы шоттары мен төлем карточ-
калары арқылы алуда.

«Астана Банкі» АҚ. «Астана
Банкі» АҚ салымшыларына өтем
төлеу жеке тұлғаларға қызмет
көрсететін «Еуразиялық банк» АҚ
агент-банкінің барлық бөлімше-
лерінде жүргізілуде. ҚДБКҚ қазірдің
өзінде міндеттемелердің 98%-н
өтеді.  36,7 миллиард теңге төленді,
оның ішінде 23 миллиард теңге
алғашқы екі күнде төленген болатын.
Төлем беру басталған күні қарбалас
бола қойған жоқ; ҚДКБҚ және агент-
банк бөлімшелерде өтініш беру және
тексеру процесін жеделдету және
салымшыларға қызмет көрсету
тиімділігін арттыруда барлық күш-
жігерін жұмсады.

«Qazaq Banki» АҚ. Өтем төлеу
Қазақстан аумағындағы «Банк ВТБ
(Қазақстан)» АҚ ЕҰ агент-банкінің
барлық бөлімшелерінде жүргізілуде.
ҚДКБҚ іс жүзінде салымшылардың
алдындағы өз міндеттемелерін өтеді:
20,1  миллиард  теңге  –  салымшы-
лардың алдындағы міндеттеме-
лердің бастапқы сомасының 98%-
ы  төленді .

«Қазақстан Эксимбанкі» АҚ.
Төлем Ұлттық почта операторы –
«Қазпочта» АҚ-ның орталық бөлім-
шелерінде Қазақстанның бес қала-
сында жүргізілуде. Эксимбанк са-
лымшыларына 257 миллион теңге –
міндеттемелер сомасының 99%-ы
төленді.

Осы үш банктің салымшыларына
өтеу сомасының қалдығы міндет-
темелердің бастапқы сомасының
тек 3%-ын (1,5 миллиард теңге)
құрағанына қарамастан, төлем алу
үшін 230 мыңнан астам адам (81%)
хабарласқан жоқ. Өтініш білдірмеген
салымшылардың негізгі бөлігі  – 220
мың адам – бұл «Астана Банкі» АҚ
салымшылары.
Нәтижесінде, сауалнама қорытын-

дылары салымшылардың 19%-ы
төлем алуға өтініш білдіргенін
көрсетті, 19%-ы төлем мерзімінің
соңына дейін өтініш білдіруді жос-
парлап отыр, салымшылардың қал-
ған 62%-ы кепілдік берілген өтем
сомасын алуға өтініш білдіруді
жоспарлап отырған жоқ.
ҚДКБҚ қызметкерлері «Қазақстан

Эксимбанкі» АҚ және «Qazaq Banki»
АҚ-ның барлық салымшыларына
қоңырау шалып, «Астана Банкі»
АҚ барлық салымшыларына және
ҚДКБҚ байланыс орталығы бір-
неше рет СМС-хабарламалар
жіберді, сондай-ақ агент-банк
төлем туралы ақпараттандыру
мақсатында «Астана Банкі» АҚ
салымшыларының әрқайсысына
қоңырау шалуды әлі де жалғас-
тыруда.
Қазіргі уақытта, агент-банктер

арқылы өтем төлеудің аяқталуына
бірнеше ай қалғандықтан, ҚДКБҚ-ның
агент-банкке әлі өтініш білдірмеген
салымшыларды, жеке тұлғаларға
қызмет көрсететін кез келген
бөлімшеге кез келген ыңғайлы күні
келіп өтініш беруге шақырады:

· 24 маусымға дейін –  «Qazaq
Banki» АҚ салымшылары «Банк ВТБ
(Қазақстан)» АҚ ЕҰ-на,

· 26 шілдеге дейін – «Астана Банкі»
АҚ салымшылары  «Еуразиялық
банк» АҚ-ға,

· 4 тамызға дейін – «Қазақстан
Эксимбанкі» АҚ салымшылары
«Қазпочта» АҚ-ға.
Таратылған банктердің салым-

шыларына өтем төлеу салымшы-
лардың өтініштері бойынша жүргізі-
леді.  Ақша агент-банктерде қарасты-
рылған және кез келген сәтте алуға
қолжетімді. Агент-банк арқылы тө-
лем мерзімі аяқталғаннан кейін
өтемді тікелей ҚДКБҚ-дан алуға
болады.
Депозит мөлшері кепілдік берілген

сомадан (5/10/15 миллион теңге)
асатын салымшылар – ал мұндай
салымшылар таратылатын үш банк
бойынша 2 мыңдай (салымшы-
лардың жалпы санының 0,7%) –
тарату комиссияларымен жүзеге
асырылатын болады.
Банк кредиторлары әрбір банктің

тарату жылдамдығын, тиімділігін
және кірістілігін бақылай алады. Бұл
бақылау кредиторлар комитеті
арқылы іске асырылатын болады,
онда әрбір кезектегі ең ірі кредиторлар
заңды және тұрақты негізде
қатысатын болады.  Банк тара-
тылған кезде ақша бір кезектегі
барлық кредиторлар арасында тепе-
тең бөлінетіндіктен, кредиторлардың
барлық өкілдері тарату процесінің
жылдамдығы мен тиімділігіне мүд-
делі. ҚДКБҚ сондай-ақ кредиторлар
комитетінің құрамына кіреді және
тарату процесінің барысы туралы
хабардар ететін болады.
Депозиттер бойынша кепілдік

туралы және өтемді төлеуге және
тарату комиссиясының жұмыс
тәртібіне байланысты барлық
мәселелер бойынша консуль-
тацияны колл-орталықтан алуға
болады:  1460, @KDIF_ASK  Теле-
грам-чатында және ҚДКҚ  веб-
сайтында www.kdif.kz.

БЖЗҚ жоғары технологиялық
байланыс құралдарының көмегімен
қашықтан байланыс жасау
арналарын дамытып жатыр. Бұл
қазіргі өркениеттің қарыштап дамып
жатқан кезеңінде өте маңызды екені
сөзсіз.
Интернет – белсенді қолжетімділік

құралы, ал ұялы қосымша – ақпарат
алудың заманауи тәсілі. Қазіргі
уақытта олар көпшілік салымшылар
үшін ең сұранысқа ие қызметтердің
біріне айналған.
Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)

мен құпиясөз немесе электрондық
цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы кез
келген уақытта www.enpf.kz
сайтындағы Жеке кабинетке кіріп,
зейнетақы жинақтарының жай-күйін,
табыстылығын көруге болады. ЖСН
мен құпиясөз және ЭЦҚ ұялы
телефонға жүктелген ENPF ұялы
қосымшасында авторлану үшін де
қолданылады. Ұялы қосымшаны
Android және iOS базасында жұмыс
істейтін кез келген смартфон немесе
планшетке тегін жүктеп алуға
болады. Пайдаланушыларға ыңғайлы
болуы үшін бұл қызмет қазақ және
орыс тілдерінде жұмыс істейді.
Салымшылар ENPF ұялы қосымшасы
арқылы: зейнетақы шоттарының
жай-күйін, зейнетақы жинақтарын
төлеу жөніндегі өтініштің орындалу
барысын, зейнетақы жүйесіндегі
барлық өзгерістерді, Қордың жақын
жердегі кеңсесінің мекенжайын
анықтап, байланыс орталығына
хабарласа алады.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесі

мен Қор қызметі туралы барлық
сұрақтар бойынша жауап алу үшін
БЖЗҚ байланыс орталығына 1418
нөмірі бойынша хабарласуға болады
(Қазақстан бойынша телефон шалу
тегін). Ағымдағы жылдың 5 айы
ішінде Қор операторлары 171 290
қоңырауға жауап берген.
Қор сайты арқылы тиісті нысанды

толтырып, кері қоңырау шалуға
тапсырыс беруге болады. Қор
мамандары өтініште көрсетілген
уақытта хабарласып, барлық
сұрақтарыңызға жауап береді. Бұдан
басқа Қор сайты арқылы жазбаша
түрде сұрақ қойып, жауап алуға
мүмкіндік бар. Сондай-ақ онлайн
кеңес беруші қызметі арқылы да
онлайн тәртібінде ақыл-кеңес алуға
болады.
Жоғарыда аталған байланыс

арналарынан бөлек, «БЖЗҚ» АҚ
Басқарма төрағасы Жанат
Құрмановтың жеке блогы үлкен
танымалдыққа ие. Сол арқылы
салымшылар Қор басшысына тікелей
хабарласып, жинақтаушы зейнетақы
жүйесі мен Қор қызметі туралы
өздерін толғандырған барлық сұрақ-
тар бойынша жан-жақты жауаптар
ала алады. 2019 жылдың қаңтар-
мамырында осы блог арқылы 114
сұраққа жауап берілді. Ақпарат-
тардың толыққандылығы және
ашықтығы БЖЗҚ-ға деген сенімді
арттыра түседі. What’s Арp сервисі
арқылы +7 777 000 1418 нөмірі
бойынша Қор маманына хабарласып,
өзіңізді қызықтырған ақпаратты ала
аласыз. Telegram-bot қызметі де

салымшылар арасында сұранысқа ие
болып отыр. Сол арқылы зейнет-ақы
шотыңыздан кішігірім үзінді көшірме
алып, оны электронды поштаңызға
жібере аласыз. Айтпақшы, осы
сервистің көмегімен Жеке кабинетке
арналған пароліңізді қалпына келтіріп,
Қордың маңызды жаңалықтарымен
және ағымдағы көрсеткіштерімен
танысып, жақын маңдағы кеңсесінің
мекенжайын анықтауға болады.
Қашықтан байланысу арналарын

дамыту уақытты үнемдеп қана
қоймай, сонымен қатар қазіргі
жастарды жинақтаушы зейнетақы
жүйесіне тартуға септігін тигізеді. Ал
олар әлеуметтік желілердің белсенді
пайдаланушылары екені белгілі.
Сәйкесінше Қордың «Одноклас-
сники», «Facebook», «В контакте»,
«Twitter» және «Instagram» әлеу-
меттік желілерінде ресми парақ-
шалары жұмыс істейді. 2019 жылдың
1 қаңтарындағы мәлімет бойынша
оларға жазылушылардың жалпы
саны 38 мыңнан асты. Осылайша
Қордың қашықтықтан байланыс
жасау арналарын пайдалана оты-
рып, салымшылар мен алушылардың
жинақтары туралы мәліметтерді
қоспағанда, БЖЗҚ қызметтері мен
жинақтаушы зейнет-ақы жүйесі
туралы ақпараттар және ақыл-
кеңестер алуға болады. Бұл ретте
салымшылар мен алушылардың
жинақтары туралы мәліметтер
құпия болып саналатындықтан, оны
Жеке кабинет арқылы ЭЦҚ немесе
ЖСН және құпиясөздің көмегімен
анықтауға болады.

БАНКІЛЕР ӨТЕМ ТӨЛЕУДІ
ЖАЛҒАСТЫРАДЫ

САЛЫМШЫЛАРДЫҢ
АЛТЫН УАҚЫТЫ ҮНЕМДЕЛЕДІ
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көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Приложение к решению районного
маслихата от 29 мая 2019 года № 303

 Приложение 1 к решению районного
маслихата от 4 января 2019 года №250

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ИМЕНИ Ш.БЕРСИЕВА НА 2019 ГОД
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НАИМЕНОВАНИЕ

И.о. секретаря районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Аудандық  мәслихаттың сессия
төрағасы:  Ж. Хамзин

Аудандық  мәслихат
хатшысының м.а.: А.Мамбетова

Председател сессии районного
маслихата: Ж. Хамзин

29 мая 2019 года                                     №303                                       с.Уил
О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от
4 января 2019 года №250 «Об утверждении бюджета
сельского округа имени Ш.Берсиева 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 9-1 статьями 106, 109-1 Бюджетного
Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Уилский районный маслихатРЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 4 января 2019 года №250 «Об утверждении бюджета сельского

округа имени Ш.Берсиева на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов за №3-11-159, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры «53 405» заменить цифрами «59 214»;
поступления трансфертов - цифры «51 571» заменить цифрами «57 380»;
в подпункте 2):
затраты - цифры «53 634,5» заменить цифрами «59 443,5»;
в пункте пятом:
цифры «3 900» заменить цифрами «9 044»;
и дополнить абзацем следующего содержания:
«944 тысяч тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных

служащих;
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 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.

Ойыл аудандық әділет басқармасында
2019 жылғы 31 мамырда № 6221 болып тіркелд

Зарегистрирован в Управления юстиции Уилского
района 31 марта 2019 года за № 6221

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ МАСЛИХАТА УИЛСКОГО РАЙОНА
29 мамыр 2019 жыл                              №303                                Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №250 «2019-2021 жылдарға
арналған Ш.Берсиев атындағы ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне
өзгерістер мен толықтыру 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  9-1 бабының 2-тармағына, 106, 109-1 баптарына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы 4 қаңтардағы №250 «2019-2021 жылдарға арналған Ш.Берсиев атындағы

ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде       №3-11-159
номерімен тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық
түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер - «53 405» сандары «59 214» сандарымен ауыстырылсын;
трансферттер түсімі - «51 571» сандары «57 380» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар - «53 634,5» сандары «59 443,5» сандарымен ауыстырылсын;
5 тармақта:
«3900» сандары «9 044» сандарымен ауыстырылсын;
және келесідей мазмұндағы абзацпен толықтырылсын:
«мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын көтеруге-944 мың теңге;
2.Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне 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.

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
29 мамырдағы № 303 шешіміне қосымша

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №250 шешіміне 1 қосымша

   1. Кірістер 59214
1   Салықтық түсімдер 1634
 01  Табыс салығы 440
  2 Жеке табыс салығы 440
 04  Меншікке салынатын салықтар 1194
  1 Мүлікке салынатын салықтар 14
  3 Жерсалығы 80
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1100
2 Салықтық емес түсімдер 200

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 180
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20

4   Трансферттердің түсімдері 57380
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 57380
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 57380

   1. Доходы 59214
1   Налоговые поступления 1634
 01  Подоходный налог 440
  2 Индивидуальный подоходный налог 440
 04  Налоги на собственность 1194
  1 Налоги на имущество 14
  3 Земельный налог 80
  4 Налог на транспортные средства 1100
2 Неналоговые поступления 200

01 Доходы от государственной собственности 180
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности   180
06 Прочие неналоговые поступления 20
1 Прочие неналоговые поступления 20

4   Поступления трансфертов 57380
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 57380
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 57380

    ІІ. Шығындар 59443,5
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 19370
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 19370
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 19370
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 18120
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары        1100
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің

есебінен іс шаралар өткізу 150
04    Бiлiм беру 31662
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 31662
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 31662
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 31662
 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5873,5
 3   Елді-мекендердікөркейту 5873,5
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5873,5
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1500
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3923,5
12 Көлік және коммуникация 337

1 Автомобиль көлігі 337
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 337

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде, автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 337

13    Басқалар 2201
 9   Басқалар 2201
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 2201
   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыруға ауылдық елді мекендерді жайластыруды шешуге арналған
іс-шараларды іске асыру 2201

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    III. Таза бюджеттік кредит беру 0
    Бюджеттік кредиттер 0
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы -229,5
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 229,5
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 229,5
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 229,5

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 229,5

    ІІ. Затраты 59443,5
01    Государственные услуги общего характера 19370
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 19370
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      19370
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 18120
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 1100
107 Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного

органа на неотложные затраты 150
04    Образование 31662
 1   Дошкольное воспитание и обучение 31662
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа      31662
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 31662
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 5873,5
 3   Благоустройство населенных пунктов 5873,5
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     5873,5
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 1500
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3923,5
12 Транспорт и коммуникации 337

1 Автомобильный транспорт 337
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 337

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного
значения, поселках, селах, сельских округах 337

13    Прочие 2201
 9   Прочие 2201
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2201
   040 Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных

пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года 2201

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

III. Чистое бюджетное кредитование 0
Бюджетные кредиты 0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
V. Дефицит бюджета - 229,5
VI. Финансирование дефицита бюджета   229,5

08 Используемые остатки бюджетных средств 229,5
01 Остатки бюджетных средств 229,5

1 Свободные остатки бюджетных средств 229,5

1 Автомобиль көлігі 1524
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1524

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1524

15    Трансферттер 0
 1   Трансферттер 0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0
    III. Таза бюджеттік кредит беру 0
    Бюджеттік кредиттер 0
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы -258,5
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 258,5
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 258,5
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 258,5

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 258,5

1 Автомобильный транспорт 1524
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1524

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 1524

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

III. Чистое бюджетное кредитование 0
Бюджетные кредиты 0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
V. Дефицит бюджета - 258,5
VI. Финансирование дефицита бюджета   258,5

08 Используемые остатки бюджетных средств 258,5
01 Остатки бюджетных средств 258,5

1 Свободные остатки бюджетных средств 258,5



4 9 шілде 2019 жыл

Биыл елімізде екінші рет тойланып
жатқан «Ұлттық домбыра күні» өткен
жексенбіде біздің ауданда Ойыл
аудандық ауруханасының перзент-
ханасынан басталды. Аудан әкімі
Асқар Қазыбаев айтулы мереке
қарсаңында дүниеге келген Нұрқанат
атты перзентке домбыра сыйлады.
Ақ тілегін ақтарып, «Біздің бүгінгі
кішкентай сәбиіміз ертеңгі күні елінің,
ұлтының қамын ойлап, ұлттық салт-
дәстүрімізді құрметтейтін абыройлы
азамат болып өссін» деген жылы
лебізін жеткізді. Сонымен қатар «Ақ
әже» ансамблінің әжелері «Ақ
орамал» акциясына ұйытқы болды.

Қазақстан Республикасы Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігі
үкіметтік емес ұйымдарға арналған
сыйлықақыны беруге келесі бағыт-
тар бойынша конкурс өткізу туралы
хабарлайды:
1) білім беру, ғылым, ақпарат, дене

шынықтыру және спорт саласын-
дағы мақсаттарға қол жеткізу;

2) азаматтардың денсаулығын
сақтау, салауатты өмір салтын
насихаттау;

3) қоршаған ортаны қорғау;
4) жастар саясаты мен балалар

бастамаларын қолдау;
5) отбасылық-демографиялық

және гендерлік мәселелерді шешуге
жәрдемдесу;

6) халықтың әлеуметтік тұрғыдан
осал топтарын қолдау;

7) жетім балаларға, толық емес
және көп балалы отбасылардағы
балаларға көмек көрсету;

8) халықты еңбекпен қамтуға
жәрдемдесу;

9) азаматтар мен ұйымдардың
құқықтарын, заңды мүдделерін
қорғау;
10) мәдениет пен өнерді дамыту;
11) тарихи-мәдени мұраны қорғау;
12) қоғамдық келісімді және ұлттық

бірлікті нығайту;
13) өздерінің есебінде тұрған

адамдарға әлеуметтік-құқықтық
көмек көрсету кезінде пробация
қызметтеріне жәрдемдесу;
14) мемлекеттік қызметтер көр-

сету сапасына қоғамдық мониторинг
жүргізу;
15) азаматтық қоғамды дамытуға,

оның ішінде үкіметтік емес ұйымдар
қызметінің тиімділігін арттыруға
жәрдемдесу.
Байқауға Қазақстан Республика-

сында тіркелген және Үкіметтік емес
ұйымдардың дерекқорына мәлімет-
тер ұсынған үкіметтік емес ұйымдар
қатыса алады.
Бір үкіметтік емес ұйым бір номи-

нациядан артық сыйлықақыны алуға
ұсыныла алмайды. Сыйлықақы ал-
ғаннан кейін үш жыл ішінде оны алу
үшін қайта ұсынуға жол берілмейді.

Министерство информации и
общественного развития Республики
Казахстан объявляет о проведении
конкурса на соискание премии для
неправительственных организаций
по следующим направлениям:
1) достижение целей в области

образования, науки, информации,
физической культуры и спорта;

2) охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни;

3) охрана окружающей среды;
4) поддержка молодежной поли-

тики и детских инициатив;
5) содействие решению семейно-

демографических и гендерных воп-
росов;

6) поддержка социально уязвимых
слоев населения;

7) помощь детям-сиротам, детям
из неполных и многодетных семей;

8) содействие обеспечению тру-
довой занятости населения;

9) защита прав, законных инте-
ресов граждан и организаций;
10) развитие культуры и искус-

ства;
11) охрана историко-культурного

наследия;
12) укрепление общественного

согласия и общенационального еди-
нства;
13) содействие службам пробации

при оказании социально-правовой
помощи лицам, состоящим на их
учете;
14) проведение общественного

мониторинга качества оказания
государственных услуг;
15) содействие развитию граж-

данского общества, в том числе
повышению эффективности дея-
тельности неправительственных
организаций.
К участию допускаются непра-

вительственные организации, заре-
гистрированные на территории Рес-
публики Казахстан и предос-
тавившие сведения в Базу данных
неправительственных организаций.
Одна и та же неправительст-

венная организация не может
выдвигаться на соискание премии
более чем по одной номинации. Не
допускается повторное выдвижение

Бір номинация бойынша сыйлық-
ақы бір немесе бір мезгілде бірнеше
үміткерге берілуі мүмкін. Бұл жағ-
дайда сыйлықақы олардың арасында
тең бөлінеді.
Сыйлықақыны алу үшін өтінімді

ұсынуға арналған тізбе мыналарды
қамтиды:
1) Қағидаларға 1-қосымшаға сәй-

кес нысан бойынша үкіметтік емес
ұйымдарға арналған сыйлықақы беру
конкурсына қатысуға өтініш;

2) Қағидаларға 2-қосымшаға сәй-
кес сыйлықақыға үміткердің сауал-
намасы;

3) Қағидаларға 3-қосымшаға сәй-
кес сыйлықақыға үміткердің қызметі
туралы сипаттама (растайтын
материалдармен бірге);

4) соңғы 3 (үш) жыл ішінде ұсы-
нылған бағыт бойынша іске асырыл-
ған жобаларды және бірлескен
жұмыс барысында қол жеткізілген
нәтижелерді растау мақсатында
байланыс деректері көрсетілген
қоғамдастық (үкіметтік емес
ұйымдар) және (немесе) мемле-
кеттік органдар өкілдерінің ұсыным-
дары (екіден кем емес);

5) үкіметтік емес ұйымдарды
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)
туралы құрылтай құжаттарының
және куәлiгiнің (анықтаманың) көшір-
мелері;

6) банк шотының болуы туралы
анықтама (түпнұсқа).
Сыйлықақыны алу үшін үкіметтік

емес ұйымдарды ұсыну жөніндегі
өтінімдер Қазақстан Республикасы
Ақпарат және қоғамдық даму
министрлігінің Азаматтық қоғам
комитетіне қағаз және электронды
жеткізгіштерде (СD-дискілерде не
USB-флеш-жинақтағыштарында
DOC, DOCX, Pdf форматында) 2019
жылғы 1 шілдеден бастап 1 қыркүйек
аралығында келесі мекенжай бойын-
ша қабылданады: Нұр-Сұлтан қаласы,
Мәңгілік Ел даңғылы 8, «Минис-
трліктер үйі» ғимаратының 15-
кіреберісі, Анықтама телефондары:
+7 (7172) 74 09 97, 74 02 17, 74 13 41,
74 05 11

на соискание премии в течение трех
лет после ее получения.
Премия по одной номинации при-

суждается одному или одновре-
менно нескольким соискателям. В
этом случае премия делится поров-
ну между ними.
Перечень для подачи заявки на

соискание премии включает в себя:
1) заявление на участие в кон-

курсе на присуждение премий для
неправительственных организаций
по форме согласно приложению 1 к
настоящим Правилам;

2) анкета соискателя премии сог-
ласно приложению 2 к настоящим
Правилам;

3) характеристика о деятель-ности
соискателя премии согласно прило-
жению 3 к настоящим Правилам (с
приложением подтверждающих ма-
териалов);

4) рекомендации (не менее двух)
представителей общес-твенности
(неправительственных организа-
ций) и (или) государственных орга-
нов в целях подтверждения реа-
лизации проектов и достигнутых
результатах совместной работы по
выдвигаемому направлению за
последние 3 (три) года с указанием
контактных данных;

5) копии учредительных доку-
ментов и свидетельство (справка)
о государственной регистрации
(перерегистрации) неправитель-
ственной организации;

6) справка о наличии банковского
счета (оригинал). Заявки о выд-
вижении неправительственных ор-
ганизаций на соискание премии
подаются в Комитет по делам
гражданского общества Министер-
ства информации и общественного
развития Республики Казахстан на
бумажном и электронном носителях
(CD-дисках либо USB-флэш-нако-
пителях в формате DOC, DOCX, Pdf)
с 1 июля по 1 сентября 2018 года по
адресу: г. Нур-Султан, проспект
Мәңгілік Ел 8, «Дом Министерств»,
подъезд 15.

 Теле-фоны для справок
+7 (7172) 74 09 97, 74 02 17,
74 13 41, 74 05 11.

Сарбие селолық округінің әкімдігі еңбе ардагері Мұхит Керейдің отбасына
апалары, қоғам қайраткері, жазушы, жерлесіміз

Қарылға Керейқызының
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ДАМУ МИНИСТРЛІГІ 2019 ЖЫЛҒЫ
1 ШІЛДЕДЕН БАСТАП ҮЕҰ-ҒА АРНАЛҒАН СЫЙЛЫҚАҚЫНЫ БЕРУ ҮШІН

ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАЙДЫ.

МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА НАЧНЕТ
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ДЛЯ НПО.

Ойыл ауданы, Көптоғай ауылының тұрғыны, ауыл шаруашылығы
саласының ардагері

Қалқаман Өтесінұлы  Нұрмағамбетовтың
қайтыс болуына байланысты, марқұмның әулетіне және тума-
туыстарына қайғыларына ортақтасып,көңіл айтамыз.
Айдашевтар, Сұлташевтар, Нұғымановтар отбасы.

ҰЛТТЫҚ ДОМБЫРА
ҰЛЫҚТАЛҒАН КҮН

Мемлекеттік
органның атауы

Ойыл аудандық
экономика және

бюджеттік жоспарлау
бөлімі

2019 ЖЫЛДЫҢ III-ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ
 БЮДЖЕТТІК ЖОСПАРЛАУ БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі

№43 ғимарат

2-11-77

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның
Т.А.Ә., лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Сембин Еркебұлан
Маралұлы,

бөлім басшысы

Шілде – 5,12,19,26 күндері
Тамыз – 2,9,16,23 күндері
Қыркүйек 6,13,20,27 күндері
Уақыты: сағ. 10:00-ден
12:30-ға дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда, «Ойыл

аудандық  экономика  және  бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің  2-11-54 сенім телефонына
хабарласуына болады. Мекемеде ұсыныс-пікір салу үшін  жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық

округі әкімінің
аппараты

2019 ЖЫЛДЫҢ ІІІ ТОҚСАНЫНА ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ АЗАМАТТАРДЫ  ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қаратал ауылы,
Сүлеймен әулие
көшесі №12

37-5-34
bersiev_79

@mail.ru

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның
Т.А.Ә., лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Избасов Адилбек
Жансерикович
Округ әкімі

4.11,18,25  шілде
8,15,22,29  тамыз
5,12,19,26 қыркүйек
Уақыты: сағ.-10:00 ден –
12:30 ға дейін

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер

анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 37 – 5 – 34  нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

1

САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ 2019 ЖЫЛДЫҢ III ТОҚСАНЫНА
ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ботакөз көшесі – 2 № 12 74 – 145Саралжын ауылдық
округі әкімі

А. Мубараков

Шілде 4 11 18 25
Тамыз 1 8 15 22 29
Қыркүйек 5 12 19 26

№ Қабылдау жүргізетін
адамның аты – жөні

Қабылдау күндері мен
уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Мемлекеттік
органның атауы

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

2019 ЖЫЛДЫҢ ІІІ - ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
ЖӘНЕ ОРЫНБАСАРЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі

№69

2-10-20

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның
Т.А.Ә., лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны
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Әр аптаның дүйсенбі,
сейсенбі, бейсенбі күндері.
Уақыты: сағ.- 10:00 ден -18:00
ға дейін.

«Ойыл ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Ойыл селосы,
Көкжар көшесі
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2-10-20Қазмұханов Молдашқали
Жұмағалиұлы Ойыл
ауылдық округінің

орынбасары

Әр аптаның сәрсенбі, жұма,
күндері. Уақыты: сағ.- 10:00
ден -18:00 ға дейін.

Яғни, Нұрқанат Жақсылықтың анасы
Гүлзат Қожекеноваға ақ орамал
тақты. Оған қоса айтулы мерекеде
домбырасын арқалаған қос сері,
аудандық мәдениет үйінің өнер-
паздары Боранбай Ешпанов пен
Алтынбек Шотов дүние есігін ашқан
сәбиге жолымызды қуып, дом-
бырасы қолынан түспейтін қазақ
елінің жарық жұлдызына айналсын
деген ниетпен әннен шашу шашты.
Осылайша Ұлттық домбыра күні

қарсаңында аудандық перзентхана
іші баланың іңгалаған дауысынан
бөлек күмбірлі домбыра үнімен
жаңғырды. 

- Армысыз аға! Осы салада
қызмет етіп келе жатқаныңызға
қанаша уақыт болды және ұжымда
қанша қызметкер бар?

- Халық денсаулығын қорғау
саласында қызмет жасап жүргеніме
23 жыл болды. Осы салада Исатай,
Қарғалы, Қобда аудандарында қыз-
мет жасадым. Жалпы Ойылға кел-
геніме 9 жыл толды. Ұжымда менімен
бірге 3 - мемлекеттік қызметкер
жұмыс жасайды, әр қайсысының
еңбек өтілі 25 жылдың үстінде. Біздің
сала халықтың денсаулығын сақтау,
қорғау мақсатында әр салалармен,
яғни емдеу мекемелері, білім беру
орындары, ветеринария, ауыл ша-
руашылығы, коммуналдық меке-
мелерімен үнемі байланыста болады
және жұқпалы, жұқпалы емес ауру-
лар бойынша аурудың алдын алу
шаралары бірлесе атқарылады. Қазір
Ойыл аудандық қоғамдық денсаулық
сақтау басқармасында жоғары

Сұхбат

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАУІП ЖОҚ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ

САПАСЫ МЕН ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ БАСҚАРМАСЫ ОРНАЛАСҚАН
ҒИМАРАТТЫҢ  ІРГЕТАСЫ 1860 ЖЫЛДАРЫ ҚАЛАНҒАН. БҰЛ ҚЫЗМЕТ
1965 ЖЫЛҒА ДЕЙІН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУРУХАНАСЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ БОЛЫП ҚҰРЫЛҒАН. 1965 ЖЫЛДАН
БАСТАП ДЕРБЕС МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ БОЛЫП ҚАЙТА ҚҰРЫЛЫП
ЖҰМЫСЫН ЖАЛҒАСТЫРУДА. ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНА ҚАУІП
ТӨНДІРЕТІН ЗАТТАРДАН ҚОРҒАЙТЫН 60 ЖЫЛҒА ЖУЫҚ ТАРИХЫ БАР
САЛАНЫҢ БҮГІНГІ ЖАЙ-КҮЙІ ҚАНДАЙ? МІНЕ, ОСЫНДАЙ САУАЛДАР
БОЙЫНША БҮГІНГІ КҮНДЕ АЙТУЛЫ САЛАНЫҢ ТІЗГІНІН ҰСТАП ОТЫРҒАН
ҒАРИФОЛЛА АНТОНҰЛЫМЕН БОЛҒАН ШАҒЫН СҰХБАТТЫ ҰСЫНАМЫЗ.
білімді 2 дәрігер, орта буын 2 меди-
цина қызметкерлері жұмыс жасайды.
Аудандық ұлттық сараптама орта-
лығы соңғы үлгідегі зертханалық
құралдармен жабдықталған, зерт-
ханада орта буын медицина қыз-
меткерлері 5-лаборант қызметкер-
лері қызмет етеді. Жұқпалы аурулар-
дың алдын алу мақсатында ауыз су,
тағам сапасына зертханалық тексе-
рулер атқарылады.

- Мемлекеттік органдармен, жеке
және заңды тұлғалармен, үкіметтік
емес ұйымдармен, халықаралық
ұйымдармен, тұтынушылардың
қоғамдық бірлестіктерімен қандай
іс-шаралар жүргізіліп келеді?

- Жергілікті атқарушы билік,
«Атамекен» кәсіпкерлік палатасы,
«Нұр Отан» партиясы, құқық қорғау
органдарымен  бірлесіп қоғамдық
денсаулық сақтау саласында семи-
нар, дөңгелек үстел, халықпен
кездесу жиналыстары ұйымдас-
тырылып жүргізіледі.

- Сіз атқарып қызмет халық
денсаулығына тікелей қатысты
болғандықтан жалпы аудандағы
азық-түлік дүкендерінде адамдар-
дың өмірі мен денсаулығы үшін
қауіпті деп танылған тағамдарға
және жарамдық мерзімдеріне зерт-

Биыл Ойыл ауданында шегірткенің
таралу аумағы  есеге қысқарды. Оған
сапалы дәрі-дәрмек пен химиялық
өңдеудің және нәтижелі жұмыстың
арқасында қол жеткіздік. Мәселен,
өткен жылы ауданда 32290 гектар
жер өңделсе, биыл 13045 гектар
жерді залалсыздандыру деп жос-
парланып отыр.

«Республикалық фитосанитария-
лық диагностика мен болжамдар
әдістемелігі» Ойыл аудандық фили-
алы мамандарының 2019 жылғы күзгі
мониторингтік тексеру жұмыстарын
GPS навигаторларына түсіру ар-
қылы, Ойыл аудандық аумақтық
инспекциясының өсімдік қорғау жө-
нінде іс-шаралар жұмысы барысын-
да 2019 жылға италия шегірткесінің
дернәсілдеріне (итальяндық прус)
қарсы Ойыл ауданы бойынша Қараой,
Сарбие, Қайыңды селолық округ-
теріне 13045 мың гектар жер жос-
парланды. Бұл маусымдық жұмысқа
мамыр – маусым айлары аралығын-
да «Ақтөбе Құнарлылық» ЖШС-нен
аэрозольді генератор 3 Камаз тех-
никасы жұмылдырылып, уланған
жерлерге 21 күн бойы мал жаюға

тыйым салынғандығы туралы белгі
тақтайшалар орнатылды. Үйірлі
шегіртке тектес зиянкестерді жоюға
Даклоприд 20%, Комбат 550 к.э. ең
тиімді химикаттар пайдаланылды.
Өткізілген қорғау және қауіпсіздік іс-
шараларының нәтижесінде ауыл-
шаруашылық дақылдарының егіс
алқабы зиянкестерден аман.
Алдағы уақытта «Республикалық

фитосанитариялық диагностика мен
болжамдар әдістемелігі» Ойыл
аудандық филиалы мамандарымен
бірлескен түрде жазғы-күзгі монито-
рингтік тексеру жұмыстары жүргі-
зіледі.
Жалпы біздің негізгі мақсатымыз –

бірлесе отырып, ауыл шаруашылығы
дақылдарының аса қауіпті зиян-
кестері мен ауруларының жаппай
көбеюі мен таралуының алдын алу
және оларға қарсы күресу іс шара-
ларын жүргізу, олардың залалын
болдырмау.

Б.ТӨЛЕПОВА,
Ойыл аудандық аумақтық

инспекциясының өсімдік қорғау
жөніндегі бас маманы.

теулер мен сынақтар жүргізілді ме?
- Азық-түлік дүкендері эпидеми-

ологиялық маңыздылығы елеусіз
топқа жатқызылуына байланысты,
жоспарлы тексерістерден алынып
тасталды. Дегенмен мемлекет
тарапынан өнімдер қауіпсіздігіне
мониторинг жүргізіледі. Мониторинг
шеңберінде азық-түлік дүкендерінен
бөлінген қаражатқа зертханалық
зерттеулер мен сынақтарға өнімдер
сатылып алынып облыс орталы-
ғындағы ұлттық сараптама орталы-
ғында зерттеледі. Бүгінгі күнде біздің
аудандағы халық денсаулығына
төнетін қауіп жоқ.

- Лицензия беру бойынша
тоқталып өтсеңіз және заңсыз
өнімдер сатқан жағдайда қандай
шаралар қолданылады?

- Лицензия беру жұмыстары
облыстық қоғамдық денсаулық
сақтау департаментімен жүргізіледі.
Заңсыз өнімдер сатылғаны анық-
талған жағдайда, өнімдерді саты-
лымнан алуға ұйғарымдар беріліп,
өнімнің шыққан жеріне сұраныстар
жіберіледі.

- Сұхбатыңызға рақмет!
Сұхбаттасқан:

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Жуырда Ойыл ауданында Еңбек,
әлеуметтік қорғау және көші-қон
Комитетінің Ақтөбе облысы бойынша
Департаментінің №1 медициналық-
әлеуметтік сараптама бөлімінің
жоспарлы көшпелі отырысы өткізілді.
Тұтынушыларға мемлекеттік қызмет
барысында медициналық-әлеумет-
тік сараптаманың әртүрлі сұрақтары
бойынша кеңес берілді.
Алдымен №1 МӘС бөлімі орталық

мамандары аудандық аурухана
базасында дәрігерлер қатысуымен
біріккен семинар өткізді. Бөлім
басшысы өз сөзінде 2018 жылдың
қорытындысы бойынша Ойыл ауда-
нында алғашқы мүгедектікке шығуы
2017 жылмен салыстырғанда 10
пайызға көбейген, әсіресе жүрек-қан
тамырлар аурулар арасында және
мүгедектерді толық оңалту көрсет-
кіші жақсарды деп айтып өтті.
Сонымен қатар, медициналық-

әлеуметтік сараптама қызметін жаң-
ғырту тұжырымдамасының жо-басы
таныстырылды. Цифрландыру бағ-
дарламасы шеңберінде мүгедек-тік

тағайындау мемлекеттік қызмет
көрсетуінің автоматтандыру түріне,
электрондық үкімет порталы және
наукастың (мүгедектің) «жеке каби-
неті» арқылы атқаруға көшу жобасы
дайындалды.
Бөлім басшысы ҚР мемлекеттік

қызмет істер және сыбайлас жем-
қорлыққа қарсы іс-кимыл Агенттігінің
Департаментте жүргізілген МӘС
және медициналық ұйымдарының
біріккен қызметтерінде  сыбайлас
жемқорлықтың тәуекелдерінің сырт-
қы талдау нәтижелерімен таныс-
тырды. Медициналық ұйымдар және
медициналық-әлеуметтік сараптама
бөлімдерінің біріккен қызметінде
«сыбайлас жемқорлыққа» жол бер-
меу жұмыстары ары қарай жалғас-
тыруылуы керектігі айтылды.

Гүлнәр МӘЖИТОВА,
Еңбек және әлеуметтік қорғау
Комитетінің Ақтөбе облысы

бойынша Департаментінің №1
медициналық әлеуметтік

сараптама бөлімінің басшысы.

Құлазып қапырыққа қалды-ау үнім,
Көңілім аспан жаққа көлденеді.
Тілгілеп түйір құмы шаң-дауылдың,
Кезерді  қара жердің шөлге еріні.
Мазасын мына жұрттың алар ептеп,
Құйыны көп соққанда көшелерде.
Кезбе бұлт төнгенімен қабарып кеп,
Жаумай тұр бұл ауылға нөсер неге?
Көк Тәңірмен тілдесіп, тауып ретті,
Алсам ғой ақша бұлтты, аспанды иіп.
Уа, ғажап, қай жақтарға ауып кетті,
Барқынның баурайынан қашқан киік.
Ойыл өзен тартылып арнасынан,
Соғады, көк дауылы шаң қылып кіл.
Тәңірге тәубе қылған қалмасын жан,
Жау жаңбыр, жер ананы

қандырып бір.
Жиылып жасын бұлттар бір аптадай,
Жауа алмай әбден елді таң

қылып тұр.
Жау жаңбыр көшкін бұлтың

тұрақтадай,
Қалсыншы бар тіршілік жаңғырып бір.
Жау жаңбыр...

Муса Әділбайұлы,
02.07.2019 ж.

Домбыра қазақтың ғасырлар тол-
қынына жасырған шежіресін сақтап
келген ұлттық аспаптың бірі. Осы
орайда өсіп келе жатқан ұрпаққа
ұлттық дәстүрімізді түсіндіріп, ұлық-
тау мақсатында Тұңғыш Президен-
тіміз Нұрсұлтан Назарбаев шілде
айының бірінші жексембісін «Ұлттық
домбыра күні» деп бекіткен болатын.
Бұл күн ұлттық домбыраны ұлықтау
күні. Ұлттық рухымызды күмбірлі
күймен тербеп, әсем әнмен асқақ-
татын күн екені даусыз. Өйткені оған
сол күні тағы бір мәрте куә болып
қайттық. Аудандық спорт мектебінің
алаңында құрылған сахна төрінде
домбырашылар ансамблінің сүйе-
мелдеуімен аудан өнерпаздары
жарыса күй тартып, халық әндерін
орындады. 

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

Ұлттық рухымыз күмбірлі күймен
тербеліп, әсем әнмен асқақтады

ШЕГІРТКЕМЕН КҮРЕСТІҢ ЖЕМІСІ БАР

ОЙЫЛ АУДАНЫНДА МҮГЕДЕКТЕРДІ
ТОЛЫҚ ОҢАЛТУ КӨРСЕТКІШІ ЖАҚСАРДЫЖау жаңбыр


