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Мемлекет басшысының «Халық үніне құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасын ілгерілету мақсатындағы Бірыңғай (Ұлттық) азаматтарды
қабылдау күні жалпы республикалық іс-шарасы аясында 2019 жылғы 21
қарашада жергілікті сағат 10.00-12.30 аралығында аудандық мәдениет үйі
ғимаратында (Ойыл ауылы, Көкжар көшесі 68) аудан әкімі, аудандық маслихат
хатшысы, аудандық сот, аудан прокуроры, аудандық полиция бөлімі және
басқа да бөлім басшылары азаматтарға қабылдау жүргізеді.

Ойыл ауданы әкімдігі,
байланыс телефоны: 8-71332-21224

ТАБЫСЫ ТӨМЕН АЗАМАТТАР
«5-20-25» БАҒДАРЛАМАСЫМЕН
БАСПАНА АЛА АЛАДЫ. БҰЛ
ТУРАЛЫ КЕШЕ ҮКІМЕТ ОТЫ-
РЫСЫНДА ҚР ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ
ИНФРА-ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ
МИНИСТРІ БЕЙБІТ АТАМҚҰЛОВ
АЙТТЫ.
Министр қазіргі уақытта 2020-2025

жылдарға арналған «Нұрлы жер»
тұрғын үй-коммуналдық дамуының
мемлекеттік бағдарламасы әзірлен-
генін, оның нақты 5 міндеті бар екен-
дігін айтты. «Бірыңғай тұрғын үй сая-
сатын іске асыру» атты бірінші мін-
деттің аясында тұрғын үйге қолже-
тімділік сатысы енгізіледі. Айқын-
даушы фактор - халықтың табысы.
Әрбір отбасы мүшесіне шаққанда бір
ең төмен күнкөріс деңгейіне дейінгі
табысы бар азаматтарға сатып алу-
сыз жалға берілетін тұрғын үй ұсы-
нылады. «Бақытты отбасы» бағдар-
ламасы бұрынғыдай 2-ден төмен
күнкөріс деңгейіне дейінгі табысы бар
азаматтарға, 3,1-ден төмен күнкөріс
деңгейіне дейінгі табысы бар азамат-
тарға «5-20-25« бағдарламасы бо-
йынша әкімдіктердің кредиттік тұрғын
үйлерін алу мүмкіндігі беріледі. Та-
бысы 3,1-ден ең төмен күнкөріс дең-
гейінен асатын азаматтарға «7-20-
25« бағдарламасы ұсынылады», - де-
ді ол. Оның атап өтуінше, азаматтар
бастапқы және кейінгі нарықтан тұр-
ғын үй сатып алу үшін қолданыстағы
нарық өнімдерін пайдалана алады.
«Баспана алудың ашықтығы мен
бірыңғай жүйелік есепке алуды қам-
тамасыз ету үшін кезекте тұрған
тұрғындардың бірыңғай республи-
калық базасы енгізіліп жатыр. Атал-
ған базаның деректері кезекте тұрған
адамдар арасында тұрғын үйдің қол-
жетімілігін анықтау үшін пайдала-
нылады. Бұл мемлекеттік қолдаудың
нақты адамға берілуімен мемлекет-
тік қаражатты пайдаланудың тиім-
ділігін қамтамасыз етеді», - деді
Б.Атамқұлов.

«5-20-25» БАҒДАРЛАМАСЫНА
КІМДЕР ҚАТЫСА АЛАДЫ?

«Негізгі шарттардың бірі олар әкім-
дікте баспана кезегінде түруы тиіс.
Әрбір кезек көпбалалы отбасы, жетім
балалар, мүгедек балалардың ата-
анасы, мемлекеттік, бюджеттік қыз-
метшілер деп жеке-жеке санатқа
бөлінген. Бірақ, санатқа байланысты
олардың шынымен баспанаға мұқтаж
әлде мұқтаж еместігін анықтауға
болмайды. Мәселен, менің жалақым
маманның жалақысына қарағанда
жоғары. Ал заңға сәйкес, біз кезекте
тұруға құқылымыз. Сондықтан кезек-
те тұрғандарды кірістері бойынша
бөлуге шешім қабылдадық», - деді ол
Үкімет үйіндегі баспасөз мәслиха-
тында. Оның атап өтуінше, бұл бағ-
дарламаға 3,1 ең төмен күнкөріс дең-
гейіне дейінгі табысы бар азаматтар
(92 мың теңге) қатыса алады. Оларға

несие 25 жылға 20 пайыздық бас-
тапқы жарнамен жылына 5 пайыздық
мөлшерлемемен беріледі. «Кірісі
жоғары адамдар «7-20-25» бағ-
дарламасына қатысуы немесе екінші
деңгейлі банктердің бағдарламасы
арқылы баспана алулары қажет.
Мемлекеттік қызметші санатына кір-
геніммен жалақым жоғары болған-
дықтан мемлекет субсидиялайтын
жеңілдігі бар мемлекеттік бағдар-
ламаға қатыса алмаймын», - деді
Қайырбек Өскенбаев. Ал «Қазақ-
станның тұрғын үй құрылыс жинақ-
банкі» АҚ басқармасының төрағасы
Ләззат Ибрагимова «5-20-25» бағ-
дарламасына қатысушылары жинақ
банкінен шот ашып, жарнасын төлеуі
қажеттігін ескертеді. Сонымен қатар,
үміткердің соңғы 5 жылда меншігінде
баспанасы болмауы тиіс.

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН
БАСПАНА СА-ТЫП

АЛУҒА КІМДЕР
ПАЙДАЛАНА АЛАДЫ?

Қазақстандықтардың зейнетақы
жинағын баспана сатып алуға беру
мәселесі әлі талқыланып жатыр. Бұл
туралы кеше Үкімет үйіндегі баспа-
сөз мәслихатында «Қазақстанның
тұрғынүйқұрылысжинақбанкі» АҚ
басқармасының төрағасы Ләззат
Ибрагимова айтты.

«Қазіргі уақытта Қазақстанның
қаржыгерлер қауымдастығының ба-
засында Ұлттық банкпен бірге зейне-
тақы жинақтарын пайдалану бойын-
ша тығыз жұмыс істеп жатыр-мыз.
Статистиканы зерделеудеміз. Өкі-
нішке орай, ол республикалық бюд-
жеттен төленетін әлеуметтік зей-
нетақы көлемі жыл сайын белсенді
өсіп келе жатқанын көрсетті», - деді
ол. Оның атап өтуінше, азаматтар
зейнетке шыққаннан кейін зейнетақы
жинақтарын пайдалану үшін жала-
қының 70 пайыз көлемінде зейнетақы
алуға мүмкіндік беретін жинағы бо-
луы тиіс. «Мұндай зейнетақы жинағы
бар салымшылардың саны аз. Сон-
дықтан қазіргі уақытта талқыланып
жатқан тетік жинағының жеткілікті
көлемі бар аздаған ғана салымшыға
қатысты болмақ», - деді банк төра-
ғасы. Л.Ибрагимованың атап өтуін-
ше, бұл мәселеге қатысты шешім
жылдың соңына қарай әзірленетін
болады. «Егер қазір барлық қазақ-
стандыққа зейнетақы жинағын жұм-
сауға рұқсат беретін болсақ, онда 15-
20 жылдан кейін билікке мемлекеттік
бюджеттен зейнетақы төлемдеріне
тағы да ақша сұрауына тура келеді»,-
деді ол. Еске сала кетсек, Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2
қыркүйектегі өз Жолдауында аза-
маттар зейнетақы жинағын баспана
мен білім алуға жұмсай алуы керек-
тігін айтқан. Және Үкіметке азамат-
тардың зейнетақы жинақтарын мақ-
сатты пайдалану мәселесін пысық-
тауды тапсырды.

- 2017 жылы жергілікті өзін-өзі бас-
қару жүйесінде 4-ші деңгейлі бюджет
жобасын кезең-кезеңімен енгізу
туралы әртүрлі семинарлар өткізіліп,
дайындық жұмыстары жүргізілді. 2018
жылдың 1-қаңтарынан халық саны 2

ХАБАРЛАНДЫРУ

ҚАЗАҚСТАНДА «5-20-25»
БАҒДАРЛАМАСЫ БАСТАЛДЫ

Сұхбат

4-ДЕҢГЕЙЛІ  БЮДЖЕТ :

ЕЛБАСЫ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ 100 НАҚТЫ ҚАДАМ ҰЛТ
ЖОСПАРЫ БАҒДАРЛАМАСЫ НЕГІЗІНДЕ ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАС-
ҚАРУДЫ КҮШЕЙТУ МАҚСАТЫНДА ТӨРТІНШІ ДЕҢГЕЙЛІ БЮДЖЕТ
ЖОБАСЫ БІЗДІҢ АУДАНДА ДА ЕНГІЗІЛДІ. ОСЫ ЖОБАНЫҢ ЖЕМІСІ
ҚАНДАЙ? ОСЫНДАЙ БІРНЕШЕ САУАЛДЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
ҚАЗЫНА-ШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ ТАЛҒАТ
РЫСҚАЛИЕВҚА ҚОЙДЫҚ.

мыңнан асатын елді мекендерде 4-
ші деңгейлі бюджет енгізілді. Қазіргі
таңда бұл жобаға 4 ауылдық округ
қана енгізіліп, жұмыс жасап жатыр.
Айта кетерлігі, 2020 жылы бұл норма
барлық округтерде күшіне енеді. Яғни,
ауылдық округ әкімдері өз қазанына
өздері иелік етіп, әлеуметтің әлеуетін
арттыруы тиіс. Ең бастысы, біздің
аудандағы осы жобаға енген ауыл-
дық округ әкімдері өзіне жүктелген
міндеттемені уақытылы орындауы
тиіс. Әсіресе, салық түсімдері мен
бюджетпен бекіткен қаржыны орын-
ды игеру талабы бар. Сондықтан,
әрбір мәселенің байыбына қарап, Заң
талаптарына сәйкес жұмыс жасаған
абзал.

- Мемлекеттік басқарудың бұл
механизмін әкімдер толыққанды
игере алды ма? Әкімдердің бел-
сенділігі қалай? Мәселелерді қан-
шалықты шеше алды?

- Әрине, бұл жұмыстың жемісі бар,

«ӨЗ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ-
МЫЗДЫ ӨЗІМІЗ БАҒАЛАП, ӨЗІМІЗ
НАСИХАТТАМАСАҚ, СЫРТТАН
КЕЛІП ЕШКІМ ДЕ НАСИХАТТА-
МАЙДЫ. СОНДЫҚТАН БІЗ ӘДЕ-
БИЕТКЕ, ҚАЗАҚТЫҢ АҚЫН-ЖАЗУ-
ШЫЛАРЫНА ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ
ІСІНЕ АЙРЫҚША МӘН БЕРІП, БҰЛ
БАҒЫТТАҒЫ ЖҰМЫСТАРДЫ
ҮЗБЕЙ ЖАЛҒАСТЫРАМЫЗ», —
ДЕДІ ОБЛЫС ӘКІМІ ОҢДАСЫН
ОРАЗАЛИН АҚТӨБЕДЕ ӨТКЕН
«ӘДЕБИЕТ. РУХ. ҚОҒАМ» РЕСПУ-
БЛИКАЛЫҚ ӘДЕБИЕТ ФОРУ-
МЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІНДЕ.
Руханияттың өзегі — әдебиет.

Еліміздің түкпір-түкпірінен келген
ақын-жазушылар бұл жиынның ұйым-
дастырылуын туған әдебиетімізге
деген жанашырлық қадам ретінде,
үлкен жақсылықтың нышаны ретінде
қабылдайтындарын жеткізді.
Форум Қазақстан Жазушылар ода-

ғының құрылғанына 85 жыл толуына
орай ұйымдастырылды. Оған Қазақ-
стан Жазушылар одағының төра-
ғасы Ұлықбек Есдәулет бастаған
белгілі қаламгерлер, аталмыш ұйым-
ның облыстық филиалдарының бас-
шылары, облыс және қала басшы-
лары, зиялы қауым өкілдері, журна-
листер мен оқырмандар қатысты.
Жиынды облыс әкімінің орынба-

сары Марат Тоқжанов ашып, алғашқы
сөзді облыс әкіміне берді.
Облыс басшысы алдымен жинал-

ған қаламгерлерге өзінің ыстық
ықыласын жеткізіп, барша оқырман-
дар атынан шығармашылық табыс-
тар тіледі.

— Қазақ әдебиетінің шаңырағына
алтын уық болып қадалған таланттар
аз емес. Бүгін, міне, ортамызға қазақ-
тың белгілі қаламгерлері келіп отыр.
Бұл біз үшін  үлкен мәртебе. Сонымен
қатар біз Қазақстан Жазушылар
одағының 85 жылдығына орай бас
қосып отырмыз. Киелі Ақтөбе топы-
рағында туып-өсіп, қазақтың сөз
өнерінің қанатын кең жаюына үлес
қосқан ақиық ақын-жазушылар көп.
Бұл орайда қазақтың жыраулар
поэзиясының соңғы өкілдерінің бірі —
Нұрпейіс Байғанин, халқының тағ-
дыры жайлы толғаумен өткен Әбу-
бәкір Кердері, одан берідегі Жиенғали
Тілепбергенов, Тахауи Ахтанов,
Қуандық Шаңғытбаев, Өтебай Қана-
хин, Ізтай Мәмбетов, Тобық Жарма-
ғамбетов, Сағи Жиенбаев, Үмбет-
бай Уайдин, Өтежан Нұрғалиев,
Есенбай Дүйсенбаев, Сәбит Баймол-
дин, тағы басқа да қаламгерлердің
есімдері өздеріңізге жақсы мәлім.
Олардың ізін жалғап келе жатқан
бүгінгі ақтөбелік ақын-жазушылар да
әдебиетімізде әрқайсысының өз
орны бар көрнекті қаламгерлер, — деп
атап өтті Оңдасын Сейілұлы.
Облыс басшысы тәуелсіздік алған-

нан бергі уақытта елімізде қазақтың
сөз өнері шеберлерін, әдебиетті
қолдау ісінің әрдайым назарда екенін
атап айтты. Мысал ретінде ол биыл
қыркүйек айында Нұр-Сұлтан қаласы-
нда өткен Азия елдері жазушы-

ларының І форумын тілге тиек етті.
Биыл облыстың рухани өмірінде

үлкен жаңалықтар болды: 2016
жылы тоқтап қалған «Ақтөбе кітапха-
насы» жобасы қайта жалғасып, 27
том жарыққа шықты, сөйтіп, «Ақтөбе
кітапханасы» сериясы 50 томға жет-
ті. Жастар жылы аясында «Жауқа-
зын» сериясымен ақтөбелік 10 жас
ақын-жазушының кітабы жарық көрді.
Облыс әкімі ақтөбелік ақын-жазу-

шылардың кітаптарын жарыққа шы-
ғару ісі мұнымен тоқтамай, әлі де
жалғасатынын айтты.

— Сондай-ақ, біз қазақ әдебиетінің
дамуына ерекше үлес қосқан қалам-
герлерге Үмбетбай Уайдин атындағы
«Үздік сатирасы үшін», Тахауи
Ахтанов атындағы «Үздік драматур-
гиясы үшін», Қуандық Шаңғытбаев
атындағы «Үздік аудармасы үшін»,
Төлеген Айбергенов пен Сағи Жиен-
баев атындағы «Үздік поэзиясы
үшін», Тобық Жармағамбетов атын-
дағы «Үздік прозасы үшін», Ізтай
Мәмбетов атындағы «Балаларға
арналған үздік туындысы үшін», яғни
барлығы 7 сыйлық тағайындайтын
боламыз. Ақтөбелік белгілі қаламгер-
лер мен олардың шығармашылық-
тарын насихаттау мақсатында,
бейнелері мен танымал туынды-
ларынан алынған үзінділерді үлкен
көшелерде LED-экрандар, көп қабат-
ты үйлер қабырғасындағы суреттер
арқылы беріп отыру да көзделген, —
деді облыс әкімі.
Сондай-ақ, Ақтөбеде Тахауи

Ахтанов атындағы драма театры
мен облыстық кітапханаға арналған
жаңа ғимараттар құрылысын қолға
алу жоспарланған.

— Жас ұрпақты әдебиетті білуге,
кітап оқуға баулу — үлкен мақсат.
Бұл үшін балалар мен жастарды
қызықтыра білу, кітап әлеміне
тартудың жаңа тәсілдерін қолдану
керек. Облыстық кітапхана ғимара-
тының құрылысы барысында осы
жайдың ескерілуін ойластырамыз, —
  деді облыс әкімі.
Қазақстан Жазушылар одағының

төрағасы Ұлықбек Есдәулет қазақ-
тың руханиятын, әдебиеті мен
қаламгерлерін қолдау мақсатында
Ақтөбе облысында қолға алынған
бастамаларға ризашылығын жеткізді:

— Замандар зымырап өтеді, дәуір
ауысады, қоғам өзгереді. Бірақ сөз,
соның ішінде көркем сөз өлмейді.
Облыстардың ішінде Ақтөбе бірінші
болып осындай үлкен жиында қалам-
герлердің бас қосуына ұйытқы болып
отыр. Бұған барлық қаламгерлердің
атынан ризашылығымды жеткізгім
келеді, — деді ол.
Белгілі ақын, ҚР Мемлекеттік

сыйлығының лауреаты Ақұштап
Бақтыгереева да:

— Бізге бабалардан қалған ең үлкен
мұра — өлең мен мақал екенін ұмыт-
пауымыз керек. Өмір ананың
әлдиімен басталып, жоқтаумен
аяқталады. Оның екеуі де  өлең.
Бүгінгі күні, біз өзіміздің рухани
құндылықтарымыздан алыстап,
тарихымызды жоғалтып, жастары-
мыздың тәрбиесінен айырылып
қалған тұста, әдебиетті, қазақтың
қаламгерлерін қолдауға бағытталған
қадамдардың қолға алынуы — үлкен
қуаныш, — деп атап өтті.
Жиында, сондай-ақ, Бекен

Ыбырайым, Асылбек Ықсан, Мәди

не жоқ деп біржақты айта алмаймыз.
Бұл жобаның басты жемісі сол ауыл
тұрғындары бюджет қаражатын
ауылдың ең өзекті мәселесіне жұмса-
луына атсалысуға мүмкіндік алуы.
Яғни, ауылдық округтердің әкімдері
ауыл бюджетін жергілікті қоғам-
дастық жиынында талқылап бекітеді.
Салықтық және салықтан тыс басқа
да түсімдердің 7 түрі және Бюджет
Кодексінде бекітілген шығындардың
19 бағыты ауыл әкімінің құзырына
берілді. Нақтылай айтқанда, салық
және салықтық емес төлемдер, яғни
табыс көзінен алынбайтын жеке
табыс салығы, жеке және заңды тұл-
ғалардан түсетін салық түрлері мен
елді мекендер жерлері үшін жер
салығы, сондай-ақ, төлемдер мен
ауыл әкімдері салатын айыппұлдар,
коммуналдық объектілерді сатудан
түскен кірістер және аудандық
бюджеттен берілетін трансферттер
де жаңа жүйеге енеді. Енді әкімдерге
бюджетті жоспарлағанда ауылды
абаттандыру, жолдарды жөндеу,
ауыз сумен қамтамасыз етуде, бір
сөзбен айтқанда, ауылдың өмірін
жақсартудағы басқа да жұмыстарды
атқарудағы қажеттіліктерін іске
асыру мүмкіндігі туды. Демек, бұл
ауыл әкімі мен қоғамдастықтың
байланысы нығая түскенінің куәсі

Айымбетов, Алмас Ахметбек,
Мейірхан Ақдәулетұлы, т.б. ақын-
жазушылар сөз сөйлеп, қазақ әде-
биетін өркендету, қаламгерлерге,
соның ішінде жастарға қолдау көр-
сету, т.б. мәселелер төңірегінде өз
ойларын ортаға салды.

— Туған жер ұғымының құдіреттілігі
соншалық ежелгі таным-түсініктер
бойынша, адам өзінің туған елінен,
Отанынан басқа жаққа көшер болса,
рухы онымен бірге кетпей, шекарадан
әрі аспай, қалып қояды екен. Біздің
шығармаларымызда туған жер
ұғымы, өзіміздің тамырымыз — ата-
бабаларымыздың тарихы мен ғажап
өнері кеңінен насихатталуы керек.
«Әдебиет. Рух. Қоғам» деген бүгінгі
жиынның атауы осыған меңзеп тұр,
— деді Асылбек Ықсан.
Форум аясында «Ақтөбе кітап-

ханасы» сериясымен жарыққа
шыққан 27 кітаптың және «Жау-
қазын» сериясымен жарық көрген 10
кітаптың тұсаукесерлері өтті.
Бастапқы 27 кітапқа 45 автордың
туындылары енген. Ал «Жауқазын»
сериясы бойынша жарық көрген
кітаптардың 9-ы — өлең, біреуі —
әңгімелер жинағы. Тұсаукесерлер
авторлардың қатысуымен өтті.
Жиын соңында Мейірхан Ақдәу-

летұлының басшылығымен шығатын
«Адырна» әдеби-көркем, көпшілік
журналы жариялаған «Алтын жебе»
бәйгесінің жүлдегерлері марапат-
талды. 1 миллион теңге көлеміндегі
бірінші жүлдеге белгілі ақын, қарағ-
андылық Серік Ақсұңқарұлы мен
біздің жерлесіміз, жазушы Мақсат
Мәлік ие болды.

Индира ЖАЙМАҒАМБЕТОВА.

және төртінші деңгейлі бюджетті құру
әкімдерге жергілікті маңызы бар
қажетті мәселелерді шешуге және
жергілікті қоғамдастықтың елді
мекендердің дамуына бағытталған
мәселелер бойынша шешім қабылдау
процесіне қатысуына мүмкіндік
туғызды.

- Биыл қаржының жұмсалуы қалай
жоспарланды?

- Жалпы жылдық жоспар -
408 254,2 мың теңге болса, бүгінгі күні
оның 324 612 мың теңгесі игерілді.
Игерілген қаржының негізгі бөлігі, яғни
201 115 мың теңге мектепке дейінгі
тәрбие мен білім беруге жұмсалған.
Бұл ауыл әкімдері бюджетінің тең
жартысын құрайды. Ауылдық округ
әкімдері аппараттарының шығын-
дарына 90 309 мың теңге жұмсалса,
көгалдандыру және абаттандыру
жұмыстарына 19 784 мың теңге және
ауыларалық жолдарды жөндеу мен
күтіп ұстауға 20 074 мың игерілді.

- Бюджеттің белгілі бөлігін
құрайтын әртүрлі алым-салық-
тардан қанша қаражат жиналды?

- Бюджеттердің кіріс бөліктері
негізінен межеленнген жоспар
бойынша орындалып отыр. Әрине,
жеке табыс салығы, жеке тұлғалар-
дың мүлік, көлік салықтары бойынша
артығымен орындалып отыр.

ӘДЕБИЕТ  ПЕН  РУХ

ауданда орындалуы қалай?



II. Затраты 4907873
01 Государственные услуги общего характера 497584,2

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 159944,2

  112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 20028
  001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 20028
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 93868,2
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения) 83651
003 Капитальные расходы государственного органа 70

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

сельского округа 46048
  001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города

районного значения, поселка, села, сельского округа 46048
 2 Финансовая деятельность 17545
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 17545
  001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения

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

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

ватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 348
 5 Планирование и статистическая деятельность 16105
  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 16105
  001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования

и развития экономической политики, системы государственного
планирования 15835

004 Капитальные расходы государственного органа 270
 9 Прочие государственные услуги общего характера303990

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 23498

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области развития предпринимательства и сельского хозяйства 23498

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения) 48516

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

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 37775
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 231976
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 25361
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 206615

02  Оборона 10727
 1 Военные нужды 2305
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 2305
  005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 2305
 2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 8422
  122 Аппарат акима района (города областного значения) 8422
  006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района

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

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

04  Образование 2621896
 1 Дошкольное воспитание и обучение 71191

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 71191

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования 39954

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

 2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2444960
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 2444960
004 Общеобразовательное обучение 2306197
005 Дополнительное образование для детей 55420
028 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 83343

 9 Прочие услуги в области образования 105745
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 105745
008 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

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

для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 47167

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

II. Шығындар 4907873
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 497584,2
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 159944,2
01 1 112  Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 20028
   001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 20028
01 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 93868,2
01 1 122 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 83651
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 70
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 10147,2

01 1 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 46048

01 1 123 001 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 46048

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

коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер 16905

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

қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу 348
01 5   Жоспарлау және статистикалық қызмет 16105
01 5 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 16105
01 5 453 001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру

және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 15835

004 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 270
 9   Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 303990

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 23498

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 23498

9 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 48516

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

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 37775
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 231976
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25361
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 206615

02    Қорғаныс 10727
02 1   Әскери мұқтаждар 2305
02 1 122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 2305
02 1 122 005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 2305
 2   Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 8422
  122  Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 8422
  122 006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың

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

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

04    Бiлiм беру 2621896
04 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 71191

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 71191

040 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындамемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 39954

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

04 2   Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2444960
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 2444960
004 Жалпы білім беру 2306197
005 Балаларға қосымша білім беру 55420
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 83343

04 9   Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 105745
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 105745
008 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

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

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу 47167

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

І. Кірістер 4896842
1   Салықтық түсімдер 298804
 01  Табыс салығы 121247
  2 Жеке табыс салығы 121247
 03  Әлеуметтiк салық 125327
  1 Әлеуметтік салық 125327
 04  Меншiкке салынатын салықтар 46063
  1 Мүлiкке салынатын салықтар 33211
  3 Жер салығы 232
  4 Көлiк құралдарына салынатын салық 8820
  5 Бірыңғай жер салығы 3800
 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5097
  2 Акциздер 219
  3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 2900
  4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1978

08 Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар
мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттарбергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1070

  1 Мемлекеттік баж 1070
2   Салықтық емес түсімдер 19200
 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 6710
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6694

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

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

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

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

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

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер 11780
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер 11780
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 3100
 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
  1 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 3100
 03  Жердi және материалдық емес активтердi сату 0
  1 Жердi сату 0
4   Трансферттердің түсімдері 4575738
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 4575738
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 4575738
   Ағымдағы нысаналы трансферттер 1678391
   Нысаналы даму трансферттері 181451
   Субвенциялар 2676000

Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер        39896

I. Доходы 4896842
1   Налоговые поступления 298804
 01  Подоходный налог 121247
  2 Индивидуальный подоходный налог 121247
 03  Социальный налог 125327
  1 Социальный налог 125327
 04  Налоги на собственность 46093
  1 Hалоги на имущество 33211
  3 Земельный налог 232
  4 Hалог на транспортные средства 8820
  5 Единый земельный налог 3800
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5097
  2 Акцизы 219
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 2900
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 1978
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами 1070

  1 Государственная пошлина 1070
2   Неналоговые поступления 19200
 01  Доходы от государственной собственности 6710
  5 Доходы от аренды  имущества, находящегося в государственной собственности 6694

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

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

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

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

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

 06  Прочие неналоговые поступления 11780
  1 Прочие неналоговые поступления 11780
3   Поступления от продажи основного капитала 3100
 01  Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
  1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными

учреждениями 3100
 03  Продажа земли и нематериальных активов 0
  1 Поступления от продажи земельных участков 0
4   Поступление трансфертов 4575738
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 4575738
  2 Трансферты из областного бюджета 4575738
   Целевые текущие трансферты 1678391
   Целевые трансферты на развитие 181451
   Субвенции 2676000

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 39896

2 19 қараша 2019 жыл
Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы

31 қазандағы № 339 шешіміне 1 қосымша
Аудандық мәслихаттың  2018 жылғы

24 желтоқсандағы № 239  шешіміне 1 қосымша

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
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Приложение 1 к решению районного
маслихата от 31октября  2019 года  № 339

Приложения 1 к решению районного
маслихата от  24декабря  2018 года  №239
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(Жалғасы келесі санда)

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2956

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

046 Әдістемелік жұмыс 18581
067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 6139
06    Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 705530
 1   Әлеуметтiк қамсыздандыру 359430
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 357438
  005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 357438

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 1992

030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 1992
06 2   Әлеуметтiк көмек 322762
  451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 322762
06 2 451 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 203208
06 2 451 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын
сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету 16412

06 2 451 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 0
06 2 451 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 35749
06 2 451 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 9956
06 2 451 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектерді міндетті

гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші
топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге
қолмен көрсететін тіл маманының қызметтерін ұсыну 18249

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

өзге де қызметтер 23338
06 9 451  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 23338
6 451 001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 16410

06 9 451 011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 3122

   054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 3806

07    Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 205818
07 1   Тұрғын үй шаруашылығы 70412
07 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1832
07 1 458 003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 1832
  466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 68580
   003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе)

салу, реконструкциялау 35647
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және

(немесе) жайластыру 21933
098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 11000

07 2   Коммуналдық шаруашылық 133979
07 2 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 133979
07 2 458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 14175
   058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 119804
07 3   Елді-мекендерді көркейту 1427
07 3 123  Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ

әкімінің аппараты 1427
07 3 123 008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1427
08    Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 238962
08 1   Мәдениет саласындағы қызмет 113729
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 0
  455 003 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 0

447878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 113729

009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 113729
08 2   Спорт 9927

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 3927

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткiзу 2364

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

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

008 Спорт обьектілерін дамыту 6000
08 3   Ақпараттық кеңiстiк 73567
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 0
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 0
08 3 455 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 0
08 3 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 0
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 0

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 73567

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8150
007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 65098
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 319

08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру
жөнiндегi өзге де қызметтер 41739

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі 0

  455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0

032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың
күрделі шығыстары 0

08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 0
08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 0

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 0
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 41739

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік
сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22692

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9413
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 9634
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 114577

10 1   Ауыл шаруашылығы 82916
10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 82916
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 7947
   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 60112
10 6   Жер қатынастары 19521
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 19521
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 15490
10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 4031

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

020 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2956

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

046 Методическая работа 18581
067 Капитальные расходы подведомственных государственных

учреждений и организаций 6139
06  Социальная помощь и социальное обеспечение 705530
 1 Социальное обеспечение 359430
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 357438
  005 Государственная адресная социальная помощь 357438

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 1992

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 1992
 2 Социальная помощь 322762
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 322762
  002 Программа занятости 203208
  004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии
с законодательством Республики Казахстан 16412

  006 Оказание жилищной помощи 0
  007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

по решениям местных представительных органов 35749
 014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 9956

  017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 18249

  023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 39188
 9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения  23338
  451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 23338
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 16410

  011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 3122

  054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 3806

07  Жилищно-коммунальное хозяйство 205818
 1 Жилищное хозяйство 70412
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 1832
  003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1832
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 68580
  003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 35647
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 21933
098 Приобретение жилья коммунального жилищного фонда 11000

 2 Коммунальное хозяйство 133979
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 133979
  012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 14175
  058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских

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

 села, сельского округа 1427
  008 Освещение улиц населенных пунктов 1427
08  Культура, спорт, туризм и информационное пространство 238962
 1 Деятельность в области культуры 113729
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 0

  003 Поддержка культурно-досуговой работы 0
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 113729
009 Поддержка культурно-досуговой работы 113729

 2 Спорт 9927
  471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 3927
  014 Проведение спортивных соревнований на районном

(города областного значения) уровне 2364
  015 Подготовка и участие членов сборных команд района

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

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

008 Развитие объектов спорта 6000
 3 Информационное пространство 73567
  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)       0

 006 Функционирование районных (городских) библиотек 0
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 0
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 0
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 0

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 73567

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 8150
007 Функционирование районных (городских) библиотек 65098
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319

 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и
информационного пространства 41739

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 0 
 001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры 0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 0
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 0

 003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 0
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 41739
001 Услуги пореализации государственной политики наместном уровне

в области информации, укрепления государственностии формирования
социального оптимизма граждан, развития языков и культуры 22692

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9413
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и

организаций 9634
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 114577

 1 Сельское хозяйство 82916
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 82916
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном

уровне в сфере ветеринарии 7947
  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 60112

 6 Земельные отношения 19521
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 19521
  001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования

земельных отношений на территории района
(города областного значения) 15490

  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов,
городов областного значения, районного значения, сельских округов,
поселков, сел 4031

 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
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СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қараой  ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сінің сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда 73-6-01
сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Мемлекеттік
органның атауы

«Саралжын ауылдық
округі әкімінің
аппараты» ММ

Ботакөз көшесі –
2 № 12

74 – 145

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

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

А. Мубараков
 Округ әкімі

Қараша 7,14,21,28
Желтоқсан 5,12,19,26

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

Кездесуге ауыл ақсақалы Өтеген
Сағатов, аудандық мешіттің имамы
Нұрсұлтан Серікұлы, аудандық жас-
тар ресурстық орталығының мама-
ны Нұрсұлтан Жумин және мектеп-
тің жоғарғы сынып оқушылары мен
ұстаздары қатысты. Сұхбат бары-
сында дәстүрлі ислам дінінің қағи-

Шын өнер жайшылықта емес, жан
дүниенің қайшылығында туады. Ал
дарын - Алланың айрықша мейірім-
шапағаты түксен пендесіне қиял
ғажайып нұры. Жаныңа жайлы, жа-
ныңды тебірентер адамдардың жы-
лы лебіздері мейірімі мол жанның
нұры тұлға қылып қалыптастырады.
13 қараша күні аудандық мәдениет

үйінде әнші Жаңылдық Бисенғалиева
«Өнер сүйген мен Қазақтың қызы-
мын» атты шығармашылық кешін
тарту етті. Өнер жолында талай
белестерді артқа тастап, талай
сынақтардан сүрінбей өтіп, арманы
алдамай, жылдар бойғы еңбегінің
жемісі көріп келеді. Осылайша мере-
келік кешті Халықтық «Өлке сазы»
фольклорлық ансамблінің сүймел-
деуімен «Ой, Жайлау» әнімен ашқан
болатын. Бұл кеште Жаңылдық
Бисенғалиеваның әріптестері апа-
мыздың өмірі мен өнер жолынан сыр
шертіп арнайы бейнебаян ұсынды.
Ары қарай Жаңыл апамыздың  орын-
дауында көптеген керемет әндерімен
жалғасты. Атап айтсақ, Шәмші Қал-
даяқовтың «Қайықта» әні, сонымен
қатар халықтың көкейінен әрдайым
орын алатын ескі әндеріміз «Қызыл-
құмда ауылым», «Армандастар»,
«Сәулем-ай» сияқты тағы да басқа
көртеген әндер орындалды. Осы
кешті асыға күткен Ойыл тұрғындары
Жаңылдық Бисенғалиеваның өнеріне
тәнті болып қуаныштарын жасыра
алмай сахнаға шығып, билеп те кетті.
Халық дән риза, әр айтылған әнді
мұқият тыңдап, зер салып ерекше
ықылыспен тыңдап отырды. Әсіресе,

КЕЗ КЕЛГЕН ӨРКЕНИЕТТІ ҚОҒАМ
ҮШІН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ-
ПЕН КҮРЕС ЕҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕ-
ЛЕРДІҢ БІРІ БОЛЫП ОТЫР. ОЛ
ҮНЕМІ ТЕРЕҢ ЗЕРТТЕУДІ, БЕЛСЕН-
ДІЛІКТІ ЖӘНЕ ОҒАН ҚАРСЫ ТҰРУ-
ДЫ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ.
Жемқорлықпен пәрменді күрес

жүргізу жолында ең негізгі құрал
Қазақстан Республикасының “Сы-
байлас жемқорлықпен күрес туралы”
Заңы.
Сыбайлас жемқорлық бір күнде

жойылатын және бір ғана органның
немесе адамның қолынан келетін іс
емес. Сондықтан сыбайлас жемқор-
лықпен бүкіл қоғам болып күресуіміз
керек. Сыбайлас жемқорлықтың жиі
бой көрсететін, ең қауіпті түрі
парақорлық. Бірінші кезекте пара
берудің себептерін, пара алудың
жағдайларын түп-тамырын жою үшін
қоғам болып белсенділік танытуы-
мыз қажет. Яғни пара алу да, пара
беру де пайдалы болмайтындай,
үлкен қылмыс ретінде саналатындай
жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы
қажет. Әрбір қазақстандық өздерінің
құқықтарын, өздеріне қандай да бір
құқыққа қайшы іс-әрекеттер қолдану
керектігін толық білуі қажет. “Тура
биде туған жоқ, туғанды биде иман
жоқ” - деп қара қылды қақ жарып
турасын айтып, әділдікке жүгінген
қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей
өз алдына ел болып, еңсесі биік 50
мемлекеттің қатарына жетуді көздеп
отырған шақта сол адами қалып-
парасат биігінен көрінуге тиіспіз.

Д.АБДРАХМАНОВ,
Ойыл ауданының мемлекеттік

архивінің меңгерушісі.

Мүйізді ірі қараның қарасан ауруы
қазіргі уақытта облысымыздың бір-
қатар аудандарында бой көтеруде.
Ішінара біздің де ауданымызда кез-
десуде.
Қарасан негізінен ірі қараның жіті

өтетін, бұлшық еттерінің ісініп, оны
басып көргенде сықырлайтын ісік-
тердің жедел пайда болуымен, мал-
дың ақсау белгілерімен сипаттала-
тын қатерлі ауру. Ауруға негізінен 3
айдан 4 жасқа дейінгі ірі қара мал,
сиректеу қой мен ешкі бейім келеді.
Қарасан қоздырғышының спора-

лары сыртқы әсерлерге төзімді бо-
лып келеді, өлекселерде споралар 3
айға дейін, көңде 6 айға дейін, су
тоғандарда 10 жылдан астам сақта-
лады. Тікелей күн сәулелері спора-
ларды 24 сағаттан кейін, спораларға
3%-ды формалин ертіндісі, 3% -ды
фенол, 6%-ды натрий гидро тотығы
ерітінділері тез өлтіреді. Қарасанмен
көбіне 3 айдан 4 жасқа дейінгі ірі қара
малы, ұсақ мүиізді малдар ауырады.
Жануарлардың  ауру жұқтыруы  қа-
расан қоздырғышының Cl.cһаuvoei
споралары мен ластанған азықтар
мен суларды ішкен кезде жиірек
байқалады. Жіті түрде өтетін  жұқ-
палы ауру.
Қарасан ауруының клиникалық

белгілері: топалаң (сібір жарасы)
ауруының  клиникасына ұқсас келеді.
Ауруға балауды аурудың клиникалық
көрінісінің мәліметтері және патало-
гиялық материалды бактериоло-
гиялық зерттеу  нәтижелері негізінде

-

қояды. Өздерінің тіршілік ету бары-
сында бактериялар анағұрлым мөл-
шерде газдар түзіп, бұл процесс ет
арасы ткандерін ісіріп (карбункул),
пальпациясы кезінде крепитациялық
дыбыс пайда болуына себебші  бола-
ды. Аурудың жіті түрінде дене тем-
пературасы 41-42 градусқа дейін
көтеріледі, бұлшық еттері көп жерде
(мойын, көкірек, жақ асты, жамбас
және сауыр еттері) ісінеді, бас кезінде
тығыз, ыстық аурушаң, басқанда
(крепитация) қытырлаған дыбыс
естіледі, кейін ісік салқындап, сезім-
талдығы жойылады, сол жердің терісі
күрең қызыл түсті некрозға айна-
лады. Регионарлық бездері ұлғайып,
жамбас, сауыр және т.б. еттері ісініп,
жүрісінде ақсаңдауы байқалады.
Бұл аурумен ауырып жазылған

жануарлар тұрақты иммунитет түзе-
ді. Ересек жануарлар ауруға бейімді
емес.
Алдын алу және емделуі: Қарасан-

ға қарсы иммунизацияға 3 айдан 5
жасқа дейінгі ірі қара малдар, қолай-
сыз жерде тұрақты түрде жасалып
тұруы шарт. Емдеуге тетрациклин
қатарындағы антибиотиктер пайда-
ланылады. Ауырып өлген мал анық-
талса, өлексесі өртеледі де, жатқан
жердің топырағы дезинфекция-
ланады.

Гульжанар СҰЛТАШЕВА,
Ветеринариялық бақылау

және қадағалау комитетінің
Ойыл аудандық аумақтық

инспекциясының бас маманы.

Ойыл қазақ орта мектебінің
бастауыш кәсіподақ ұйымы
Наурызовтар отбасына
мектебіміздің шәкірті, «Алтын
белгі» иегері

Динараның
қазасына байланысты
отбасына, ағайын туыстарына
қайғысына ортақтасып көңіл
айтады.

ҚАРАСАН  - ҚАУІПТІ АУРУТәуелсіздік алған елдің ең бірінші
айрықша белгілерінің бірі - ұлттық
валютасы. Ол қазақстан Республи-
касы көлемінде пайдаланылатын
заңды төлем құралы. Теңге атауы
орта ғасырлардан бастау алады.
Теңге - біздің дербес ел болғаны-
мыздың белгісі. Басқаның валюта-
сына тәуелді болу - барлық байлы-
ғыңды біреудің билігіне беру. Ұлттық
валюта - еліміздің даму көзі, әлемдік
деңгейде теңелудің алғашқы фактор-
ларының бірі. Ол барлық уақытта
тәуелсіздігімізді қамтамасыз етеді.
Елбасының Жарлығымен 1997 жыл-
дан бері 15-қараша - төл валюта-
мыздың туған күні, сонымен бірге
қаржыгерлер күні болып бекітілді.
Міне, бүгінгі мерекелік кешке аудан-
дағы қаржы саласының мамандары
қатысып отыр. Мерекелік кеште қар-
жы саласының мамандарын алғашқы
болып аудан әкімі Асқар Қазыбаев
құттықтады.
Сонымен қатар Ойыл аудандық

Сізге қатысты азаматтық хал актілерінде/туу туралы, неке қою, неке бұзу,
қайтыс болу және т.б./ ақпараттық жүйелерде сәйкессіздіктер анықталған
жағдайда түзетулер енгізу үшін төменде көрсетілген тәртіппен өтініш бере
аласыз:

- электронды - сандық қол таңбаңызбен "Электронды Үкімет" порталындағы
"жеке кабинетіңіз" арқылы/акт жазбаларында өзектілігін тексеру сервисі
қарастырылған/

- Тұрғылықты беріңіз бойынша азаматтарға арналған Мемлекеттік
корпорация /ХҚКО/ арқылы

- Тұрғылықты жеріңіз бойынша әкімдіктердің азаматтық хал актілерін тіркеу
бөлімдері арқылы

- Жергілікті әділет департаменттері арқылы

белгілі сазгер Іляс Жақанов ағамыз-
дың сөзіне жазылған «Ойыл тол-
қыны» әнін ерекше тыңдап бір
марқайып қалды. Бұл әнді сазгер
Иляс Жақанов ағамыз Ойылға келген
сапарында осы әнді жазып, ол әнді
екі орындауда тыңдап көреді, бірақ
Жаңылдық Бисенғалиеваның орын-
дауын қатты ұнатады. Қазір осы ән
Жаңылдық апамыздың «Төлқұжаты»
десек артық айтпаған болар едік. Осы
кешке Жаңылдықты бүгінгі кешімен
құттықтап өзімен бірге қызметтес
болып, бір сахнада талай бірге өнер
көрсетіп жүрген, кезінде осы сахна-
дан түлеп ұшқан жас өнерпаз Ер-
мұхамбет Махметов келіп өзінің
керемет әнін тарту етті. Сонымен
қатар Жаңылдық Бисенғалиеваның
жанашыры, көз қуанышы, жалғыз
ұлы Айзат Аймұратов та анасына
арнап  «Анама» әнін тарту етті. Ары
қарай шығармашылық кешті Жаңыл-
дық апамыздың орындауындағы
халық әндерімен жалғастырды.
Шығармашылық кештің соңында
Ойыл аудандық ішкі саясат, мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімінің
орынбасары Шамшырақ Жола-
мановаға осы кешке арнайы қатысып
бүгінгі шығармашылық кештің иесі
Жаңылдық Бисенғалиеваны құттық-
тап, жылы лебізін білдірді. Сонымен
қатар кешке әншінің бірқатар дос-
тары, жора-жолдастары келіп құт-
тықтап, гүл шоқтарын ұсынып, сый-
сыяпаттарын табыс етті.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

ЖАДЫНАМА

қазынашылық басқармасының
басшысы Талғат Рысқалиев өзінің
әріптестерін төл мерекелерімен
құттықтап, мерекелік кешті бірнеше
марапаттармен жалғастырды. ҚР
Қаржы министрлігі қазынашы-лық
комитетінің Құрмет Грамотасымен
Ойыл аудандық қазынашылық
басқармасының басшысы Талғат
Рысқалиев  марапатталды. Қаржы
саласында қызметтік міндеттерін
адал атқарып, іскерлік қабілетін
көрсетіп, өңірдің өсіп-өркендеуіне
табысты үлес қосқаны үшін Ақтөбе
облысының әкімі  Оразалин Оңдасын
Сейілұлының алғыс хатымен  «Ойыл
аудандық қаржы бөлімі» ММ-нің
сектор меңгерушісі - Бөкенбай Әмір-
жанұлы марапатталды. Ақтөбе об-
лысы бойынша қазынашылық депар-
таменті басшысы Р.Мыңбаевтың
Құрмет Грамотасымен Ойыл аудан-
дық қазынашылық басқармасының
бас маман - бас қазынашысы Гүлса-
мал Ембергенова марапатталды.

Ауданның қаржы саласына қосқан
елеулі үлесі үшін аудан әкімі Асқар
Қазыбаевтың Алғыс хатымен Ойыл
аудандық экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімінің басшысы Ерке-
бұлан Сембин, Ойыл ауданы бойын-
ша  кірістер басқармасының бас ма-
маны Бақыткүл Қалишева, Ойыл ау-
дандық қазынашылық басқарма-
сының бас маман - бас қазынашысы
- Құралай Ұлықпанова, Ойыл аудан-
дық қаржы бөлімінің  бас маманы
Есет Қонысұлы марапатталды. Ау-
дан көлімінде қаржы саласы қызмет-
керлерінің арасында дауыс беру
жолымен ең көп дауысқа ие болып,
«Жыл қаржыгері» номинациясымен
Қайнар Ұлықпанов марапатталды.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев марапат
иелерін құттықтады. Ары қарай
мерекелік шара әріптестерінің жылы
лебіздерімен жалғасты.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

ӨТКЕН АПТАДА АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ТАРИХИ-ӨЛКЕТАНУ МУЗЕЙІНІҢ
90 ЖЫЛДЫҚ МЕРЕЙТОЙЫНА ОРАЙ ОСЫНДАЙ ТАҚЫРЫПТА РЕС-
ПУБЛИКАЛЫҚ СЕМИНАР – КЕҢЕС ҰЙЫМДАСТЫРЫЛДЫ.
Облыстық тарихи-өлкетану музейі ұйымдастырған үлкен шараға Қазақстан

Республикасы Ұлттық музейінен, Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану
музейі, Түркістан облыстық  тарихи-өлкетану музейі, Атырау облысы
«Сарайшық» музейінен музей қызметкерлері, ау-дандық музей директорлары
мен қызметкерлері қатысты.
Семинарды ұйымдастырушылар соңында Ресейдің Санкт-Петербург

қаласынан келген арнайы сыйлықты Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық
өнер және өлке тарихы музейінің директоры Балқия Рысбаеваға тапсырса,
экскурсия жетекшісі Дулат Исабаевқа алғыс хат ұсынды.

Су адамзат баласы үшін тіршілік
нәрі болғанымен, қоршаған орта-
мыздағы су айдындары, арналар мен
тоғандар, су қоймалары табиғаттың
төрт мезгілінде де балалар мен
қауіпсіздік шараларын ескермеген
ересектер үшін де әркез қатерлі екені
анық. Сондықтан да аудан халқының
қауіпсіздігін сақтау шаралары Ойыл
ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің
басты міндеттерінің бірі.
Табиғат адамға аяушылық жаса-

майды, су қоймалары жаз мезгіліне
қарағанда қыс-көктем мезгілдерінде
қауіптірек келеді. Ол жеңілтектік,
білімсіздік, жауапсыздық, ырықсызды
қатты жазалайды. «Мұзды аймақта»
жарақат алу, мұз астына түсіп кету,
далада қалып қою, балалардың
қараусыз қалуынан қайғылы жағ-
дайлар орын алады. Мысалы... Мұзда
қалу жағдайында әр адам өзін-өзі
құтқаруға дайын болуы тиіс, құтқару
ережелерін, амалдарын дұрыс ұйым-
дастыра білу қажет.
Ауданымыз бойынша бөлім тара-

пынан мұз айдындарындағы қауіп-
сіздік ережелері мен төтенше жағ-
дайдың алдын-алу шаралары жан-
жақты қарастырылады. Мысалы,
мұздың тығыздығы бір адам үшін қыс
мезгілінде мұз қалыңдығы 7-8 см, екі
адамға 12-14 см, топтасқан адамға
25 см қауіпсіз болады, ал адамдар
арасындағы арақашықтық 5-6
метрден кем болмауы тиіс.
Ең қауіпті мұз – көктемгі күн жылы-

на бастағандағы және жаңбыр жау-
ғаннан кейінгі жағдайдағы мұз. Ол
кезде мұз ақ түске айналады, кейде
сары түске енеді. Ал күзде боран мен
қардан кейінгі мұз үстімен жүруге
болмайды. Өзеннің үстіндегі мұзбен
жүргенде, қар астындағы мұзды
жерлермен, бұта, қамыс қалың өскен
жерлерде абай болу қажет.

Мұз үстіне жүру ерекшеліктері:
қатпаған мұз үстіне шықпау, топ
болып тұрмау, мұз жарылған, шұңқыр
жерлерге жақындамау, мұз үстіне
рұқсат етілмеген жерлерден өтпеу,
мұз үстіне қараңғы кезде шықпау,
өткел жоқ жерден мотоцикл, авто-
көлікпен жүрмеу керек.
Сонымен қатар «Қысқы балық

аулауды ұнатушыларға кеңес»:
- Балық аулау кезінде алдымен

өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлаңыз.
- Мұз үстінен өту кезінде әрдайым

тез арада жүктен арылуға дайын
болыңыз.

- Мұз үстіндегі балық аулау кезінде
үнемі өзіңізбен  тақтай ұзындығы 12-
15 метр арқан немесе үлкен бұтақ
алып жүріңіз.

- Сақ болыңыз! Аралдардың жиек-
теріндегі мұз үстінен абайлап өтіңіз.
Балық аулағанда су жағасынан алыс
ұзамаңыз.

- Өте қажет болған жағдайда
қауіпті жерлерде қорғану құрал-
дарының көмегімен сырғанай отырып
жылжу қажет.

- Жарылған мұздың үстіне секіруге
болмайды, ол сіздің салмағыңызды
көтере алмай, аударылып кетуі
мүмкін.
Жоғарыда айтылған қауіпсіздік

ережелерін сақтау көпшілікке ортақ,
ал мұздағы жабдықталған өткелдер
құру мен қауіпсіздік шараларын жер-
гілікті билік қамтамасыз етеді десек
те, әр адам өз өмірі үшін өзі жауап-
кершілікке ие. Аудандық Төтенше
жағдайлар бөлімі қызметкерлерінің
мақсаты – жалпы халықтың судағы
қауіпсіздік жөніндегі сауаттылығын
қалыптастыру, азаматтардың және
балалардың су айдындарындағы
қауіпсіздігін сақтау, қайғылы жағ-
дайлардың алдын алу, болдырмау,
адам өмірін сақтауға қызмет ету.

Осы орайда қараша айның басында
Байғанин ауданында еркін күрестен
2005-2007 ж. т. жасөспірімдер
арасында Қазақ ССР Халық ағарту
ісінің үздігі Тұрғали Жазымовты еске
алуға арналған облыстық турнирге
біздің ауданнан бірнеше балғын
палуан алып барды.  Жарыстың мақ-
саты - еркін күресті жастар арасында
насихаттау және салауатты өмір
салтын қалыптастыру еді.  Жарысқа 
Ақтөбе қаласы мен 6 ауданнан ко-
манда барыпты.
Турнирге ауданымыздан  9 балғын

палуан барды. Олардың бесеуі жүл-
деге қол созды. 41 кг салмақ дәре-
жесінде Ерғали Нұрекешов ІІІ орынға,
38 кг салмақта Бекнар Қаратай ІІ
орынға және Қуантқан Серікбаев 35
кг салмақ дәрежесінде ІІ орынға ие
болды.

41 кг салмақта Мұратбек Бақыт
және 38 кг салмақ дәрежесінде
Нұржан Сағынов турнирдің жеңім-
паздары атанды.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Жыл сайын дәстүрге айналған
спартакиада да ауданның баты-
сында орналасқан Көптоғай, Сарбие,
Қараой ауылдың округтерінен құрал-
ған «Батыс», ал ауданның шығыс жақ
қапталында орналасқан Қаратал,
Саралжын, Қайыңды ауылдық округ-
терінен құралған «Шығыс», село
орталығынан «Көкжар» және «Аудан
әкімдігі» командалары сынға түсті.
Аталған командалар әр спорт түрі-
нен өткен бәсекеде команда қор-
жынын ұпай санын еселеуге ты-
рысты. Ұлттық ойын түрі тоғыз-
құмалақ жарысында нағыз есепке
шапшаң мемлекеттік қызметкерлер
арасында Талғат Қожахметов пен
Мөлдір Жантекова жеңімпаз атанса,
ептілік пен шапшаңдықты қажет
ететін үстел тенисінен ерлер
арасында Темірлан Тумышев әйел-
дер арасында Айымгүл Есенаман-
қызы топ жарып, алға шықты. Шах-

ТЕҢГЕНІҢ ТУҒАН КҮНІНДЕ...

маттан уақыт бойынша сынға түскен
бәсекеде Бауыржан Қабдолов пен
Эльмира Жақсығалиева қарсылас
шыдатпады. Командалық ойын-
дардың кезегіне келсек, волейбол
мен шағын футболдан тартысты
ойын көрсеткен «Аудан әкімдігі»
командасы жеңімпаз атанса, «Ба-
тыс» командасы екінші орынды
еншіледі. Ал, «Көкжар» командасы
үшінші орынға жайғасты. Жалпы
командалық есеп бойынша 129
ұпаймен ауыспалы кубокты «Батыс»
командасы қанжығаласа, 105 ұпай
жинаған «Көкжар» командасы жүл-
делі екінші орынды жеңіп алды. Ал
спартакиаданың үшінші орыны «Ау-
дан әкімдігі» командасына бұйырды.
Спартакиадаға қатысқан барлық
жеңімпаздар мен жүлдегерлер аудан
әкімінің алғыс хаттарымен марапат-
талды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

«ДІНІҢДІ САҚТА, САЛТЫҢДЫ САТПА, СЕНІМДІ АҚТА!
ЕЛ БОЛАШАҒЫ – ЖАСТАР»
ӨТКЕН АПТАДА ОСЫНДАЙ ТАҚЫРЫППЕН АУДАНДЫҚ ЖАСТАР

РЕСУРСТЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН Ж.ЖҮСІБАЛИЕВ
АТЫНДАҒЫ ОЙЫЛ ҚАЗАҚ ОРТА МЕКТЕБІНДЕ, ОЙЫЛ ҚАЗАҚ ОРТА
МЕКТЕБІНДЕ, Ш.БЕКМҰХАМБЕТОВА АТЫНДАҒЫ МЕКТЕП-
ГИМНАЗИЯСЫНДА КЕЗДЕСУ ӨТТІ.

далары, жат діни ағымдардың қоғам-
ға, жастар өміріне төндіретін қаупі,
салт-дәстүр мен патриотизм жайы
сөз болды.

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Аудандық жастар ресурстық

орталығының маманы.

«МУЗЕЙ – ҒАСЫРЛАР ШЕЖІРЕСІ»

ДӘСТҮРГЕ АЙНАЛҒАН ДОДА
АУЫСПАЛЫ КУБОК «БАТЫС» КОМАНДАСЫНА АУЫСТЫ
ӨТКЕН СЕНБІДЕ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР АРАСЫНДА ВОЛЕЙБОЛ,

ШАҒЫН ФУТБОЛ, ҮСТЕЛ ТЕННИСІ, ШАХМАТ, ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ СЫНДЫ
СПОРТТЫҢ 6 ТҮРІНЕН СПАРТАКИАДА ӨТКІЗІЛДІ.

СУДАН КЕЛЕР ҚАТЕР КӨП...

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ШЫН ӨНЕРДІҢ
ШЫМЫЛДЫҒЫ ТҮРІЛГЕН КЕШ!

ЕРКІН КҮРЕС:
ЕКІ ЖЕҢІМПАЗ

КҮРЕСУ ӨНЕРІ ҚАЗАҚТЫҢ ӘР БАЛАСЫНЫҢ БОЙЫНДА БАР ҚАСИЕТ.
ӘЙТСЕ ДЕ АЙЛА-ТӘСІЛМЕН ӘР КҮРЕС ТҮРІНІҢ КҮРЕСУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
ӘРТҮРЛІ. СОНДЫҚТАН «БОЛАМЫН ДЕГЕН БАЛАНЫҢ БЕТІН ҚАҚПАЙ,
БЕЛІН БУЫП ЖҮРЕТІН» ЖАТТЫҚТЫРУШЫЛАРДЫҢ ОРЫНЫ АЙРЫҚША.
БАЛАНЫ БАЛҒЫН ШАҒЫНАН ШЕБЕР КҮРЕСУГЕ МАШЫҚТАП,
БОЛАШАҚТА БАЙРАҚТЫ ЖЕЛБІРЕТЕР БӘСКЕЛЕРДЕ БАЛУАНДЫҚ
АТАҚҚА САЙ ТЕР ТӨГУГЕ ШЫҢДАЙДЫ. МІНЕ ДӘЛ ОСЫНДАЙ
ЖҰМЫСТАРҒА БІЗДІҢ АУДАННЫҢ ЖАТТЫҚТЫҚТЫРУШЫЛАРЫ ДА
САЙЫП КЕЛЕДІ.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ЖОЛ БЕРМЕ!

Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген әртісі
Айса Шәріпов Құрманғазы атындағы
ұлт аспаптар оркестрінің бас дом-
бырашысы, батыс күйшілік дәстүрінің
көрнекті өкілі Қазанғап Тілепбер-
генұлының күйлерін насихаттаушы,
Қазанғап Тілепбергенұлының шәкірті
Жәлекеш Айпақовтың дәріс алған
мықты күйшілердің бірі болған.
Айсаның орындаған туындылары

қазақ өнерінің ғана емес, бүкіл түркі
әлем музыкасының жетістігі деп
айтуға болады.
Айса  Шәріпов 1933 жылы Ақтөбе

облысы, Ойыл ауданында дүниеге
келген. Ол өзінің өнерге деген
сүйіспеншілігін 3-4 жасында-ақ
байқатқан. Қолына домбырасын
алып, әкесінен, ауыл күйшілерінен
көптеген күйлер үйренеді. Анасы
Нұрмашева Қатима 1933 жылы
қайтыс болған. Әкесі Нұрмашев
Шәріп 1943 жылы Ұлы Отан соғы-
сында қаза тапқан. Айса ағасы
Нұрақан Нұрмашевтің тәрбиесінде
болған. Айсаның өнер жолында шың-
далуына ағасы Нұрақан және оның
әйелі Бәтіш үлкен үлес қосқан.
Айсаның одан әрі өнердегі орны

Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген әртісі Әли
Құрманов есімімен байланысты.
1946 жылы әнші Әли Құрманов бас-
таған концерттік бригада Ойыл ау-
данында 3-4 күндік концерт қойған.
Осы сапарында әнші бала Айсаны
байқап, өзімен бірге Алматыға алып
кетеді. Айсаның одан кейінгі ғұмыры
атақты өнер адамдарының есімімен
тығыз байланысты. 1946 жылы ол
Қазақ мемлекеттік филормония-
сының Құрманғазы атындағы ұлт
аспаптар оркестрінің әртісі болып
тағайындалады. Оркестр құрамында
жүріп көптеген дәулескер күйші-
лермен, күміс көмей жыршылармен

кездесіп, олардан көп тәлім алды.
Солардың бірі Қазанғаптың шәкірті
Жәлекеш Айпақовтан Қазанғап күй-
лерін орындауды үйренеді. 1984
жылы Айса Шәріповке оркестрдің 50
жылдығына байланысты «Қазақ ССр-
нің  еңбек сіңірген әртісі» атағы
беріледі.
Жақында күйшінің жиенінен туған

жиеншары Ақмарал Естілеуова Айса
Шәріповтың ұстаған жеке домбыра-
сын музей қорына тапсырды.
Сонымен бірге, Алматы қаласында
тұратын күйшінің інісі Батырхан
Нұрмашев Айса Шәріповтың киім-
дерін күйшінің жары Айсұлу апа-
мыздың аманаты бойынша әкеліп,
музей қорына тапсырды.
Әрине, сан ғасырғы ұлттық құн-

дылықтарымызды сақтап отырған
музей келешекте Айса ағамыздың
ұрпақтары берген аманаттарын ұлт
игілігі үшін насихаттай бермек. Музей
директорының ғылыми істер жөнін-
дегі орынбасары Орал Өтепованың
айтуынша, болашақта музей ісінде
Айса Шәріповке жасақталған экс-
позиция қайта жаңғыртылмақ.
Редакциядан: Өткен аптада

«Асыл ұрпақ» бағдарламасы аясын-
да Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген
әртісі, домбырашы жерлесіміз Айса
Шәріповтың туыстары мен ұрпақ-
тары Ойылға келіп аудан әкімінің
қабылдауында болды. Дәулескер
домбырашының балалары аудандық
музейдің қорына әкелерінің медал-
дары мен фотосуреттерін тап-
сырды. Айса ақсақалдың ұрпақтары
музейдің ғылыми-экпозициялық
залдарымен танысып, музей қыз-
меткерлерімен бірге күйшіні еске
алу және есте сақтауға орай алдағы
уақытта атқарылатын шаралар
жоспарымен бөлісті.
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