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Құрметті Ойылдықтар!
Ардақты ағайын!
Еліміздің тарихындағы маңызы ерекше мемлекеттік мереке – Қазақстан

Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен баршаңызды шын жүректен
құттықтаймын!
Бұл жалпыхалықтық мейрам – еліміздің Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан

Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстанның игілігі, абырой беделінің артуы, атқарып
жатқан еңбегінің және әлем қауымдастығының алдындағы зор абыройының
заңды нәтижесі.

XX-шы ғасырдың 90 жылдарынан бастап қазақ халқының шамшырағы
жарқырап, әлемге әйгілі болуы Нұрсұлтан Әбішұлының ұлы бетбұрыстардың
тізгінін өз қолына алуынан басталды.
Осыдан тура 28 жыл бұрын, ата-бабамыздың ғасырлар бойы асыл арманы

болып келген егемен Қазақстанды құру жөніндегі аманаты 1991 жылы 1
желтоқсанда бірауыздан Мемлекет басшысы болып сайланған Тұңғыш
Президент – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен іске
асып, қазақ шежіресінің алтын жолдары ретінде жылнамаға жазылды.
Содан бері халықтың шынайы қолдауына ие болған Елбасымыздың сан

түрлі сынақтан сүрінбейтін сарабдал саясаты жеңісті жолдарды жалғау
үстінде.
Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырдан астам уақыт ішінде еліміздің әрбір қол

жеткізген жетістігі мен табысы ел Президентінің есімімен тікелей байланысты.
Президент ең басты басымдық ретінде барша қазақстандықтардың  ортақ

үйінде бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтау мәселесіне ерекше мән берді.
Құрметті жерлестер!
«Тұңғыш Президент күні» - жалпыхалықтық күн, халықтық мереке. Бұл күн

– елдіктің жолындағы алғашқы қадамын жасаған барша қазақстандықтардың
бірлігі күні.
Тұңғыш Президенттің бастамаларына қолдау жасай отырып, еліміз көп биікті

бағындырды. Мемлекетіміздің әлем елдері арасындағы абыройы уақыт санап
артып келеді. Мұның барлығы да бүгінгі тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолындағы
Тұңғыш Президентіміз – Елбасының еселі еңбегінің, көреген жасампаздығының
жемісі.
Баршаңызды тағы бір мәрте Тұңғыш Президент күні мерекесімен құттықтап,

дендеріңізге саулық, отбастарыңызға амандық, береке-бірлік тілеймін.
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!

Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі А. Қазыбаев

1 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІНЕ ОРАЙ

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
ҚАЗЫБАЕВ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫНЫҢ
АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Ағымдағы жылдың 10 айында
ауыл шаруашылығы саласына
283 256,8 млн.теңгенің инвести-
циясы салынып, ауыл шаруашылығы
техникалары мен құрылғылары
алынды, оның ішінде өз қаржылары
есебінен 228239,0 мың теңге
салынды. Оның ішінде 28 шаруа
қожалығына  87,5 млн.теңгеге электр
қуатын өндіретін күн батереялары,
бензинді электростанция, су сорғы
құралы қондырылып қолдау көр-
сетілді. Аудан бойынша 11 коо-
ператив тұрақты жұмыс істеуде.
Атап өтсек, біздің аймақта жылқы
саны артып келеді. Нақтырақ айтсақ,
ауданда 9760 жылқы бар.
Мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаевтың саясатының
арқасында агроөнеркәсіп кешеніне
ерекше көңіл бөлінуде. Осы жыл
ішінде қала мен ауылдық округтерде
шағын және орта бизнес саласы, мал
шаруашылығы қарқынды даму
үстінде.

Құрметті салымшылар, өздеріңіз білетіндей биылғы жылы «Бақытты отбасы»
атты бағдарлама іске қосылды. Ақтөбе облысында құжат тапсыру
нәтижесінде  501 отбасы банктен оңтайлы шешім алды. Соның ішінде 282
отбасы несие алып, қоныс тойын тойлап үлгерді. Бірақ өкінішке орай тағы да
банкке құжаттарын тапсырған 505 отбасы банктен оңтайлы шешім ала алмады.
Банктен оң шешім ала алмауының себебтері:
1) Клиенттің ресмит үрде қызмет етпеуі (зейнетақы салымдарының

болмауы);
2) Жұмыс орнынан ай сайынғы зейнетақылық аударымдардың

уақытындатүспеуі (ай сайын аударылмауы);
3) Табыстың жеткіліксіздігі;
4) Несие тарихының бұзылуы.
Банктен оңтайлы шешім ала алмаған отбасыларға, мұңаймаңыз дейміз.

Себебі «Бақытты отбасы» бағдарламасы үш жылға жоспарланған. Бағдарлама
2019 жылы басталды, келесі 2020 жылға бағдарламаның жалғасы, наурыз-
сәуір айларына жоспарланған. Жергілікті атқарушы мекеме (акимат) берген
құжатта жарамдылық мерзімі көрсетілмеген болса, ол автоматты түрде 1
жылға жарамды болады. Мысалы жолдама 15.07.2019 күні берілген болса,
онда ол 14.07.2020 дейін жарамды.
Сондықтан да 2020 жылы оңтайлы шешім алуға тағы да мүмкіндік беріледі.
Бірақ сіз оған дейін, өз құжаттарыңызды қалпына келтіруіңіз қажет.
1) ҚР заңнамасына сәйкес, ресми түрде жұмысқа тұру.
2) Зейнетақы салымдарыңыздың дер кезінде түсуін қадағалау.
3) Сіздің таза табысыңыздытүсіретін, несиелеріңізді толық немесе жартылай

жабу.
4) Банктер, микро несиелік, коллекторлық ұйымдар алдында кешіктірілген

қарыздарыңыз болса оларды жабу.

Осы орайда өткен аптада сан
ғасырдан ата-кәсіппен айналысып
келе жатқан ауыл шаруашылығы
қызметкерлерінің кәсіби мерекесі
айрықша аталып өтті. Айтулы мере-
ке таңертемен ауыл шаруашылығы
жәрмеңкесімен басталды. Жәрмең-
кеге әдеттегідей ауыл шаруашылығы
өнімдері шығарылды. Жәрмеңке
сөрелеріне ет өнімдері толтырды.
Санаулы күндерден кейін қыс айы
кіреді. Сондықтан күздің қара
суығынан-ақ қыстың қытымыр
ызғарын ескерген жұртшылық жәр-
меңкеден бос қайтпады. Жылқы,
сиыр, қой еттерін таласа-тармаса
алып кетті. Қыс таяған сайын етке
сұраныс артып келеді. Сондықтан бұл
жолы әр ауылдық округтен келген
шаруашылықтар ет өнімдерін молы-
нан әкелді. Тоқтала кетсек, сарбиелік
«Рақым» шаруа қожалығы мен
көптоғайлық «Мәтжан» шаруа
қожалығы қой етін 1250 теңгеден
ұсынса, ойылдық «Елдос» шаруа

Жыл сайын қазан айының соңғы
жексенбісі Әлеуметтік қызметкерлер
күні. Бұл жалғыз басты қарттарға,
мүгедек балалардың және басқа да
азаматтардың мұң-мұқтажына бей-
жай қарай алмайтын мейірбан жан-
дардың мерекесі. Осы саланы абы-
роймен алып жүрген, өз жұмысына
шын ықыласпен кірісетін жандар
еңбек етуде. Әлеуметтік қызмет-
керлер күні Қазақстанда Қазақстан
Республикасы Президентінің 2011
жылғы 20 қазандағы «Қазақстан
Республикасындағы кәсіптік және
өзге де мерекелер туралы» Қазақ-
стан  Республикасы Президентінің
1998 жылғы 20 қаңтардағы Жарлы-
ғына өзгеріс енгізу туралы № 164
Жарлығы негізінде аталып өтіледі.
Әлеуметтік қызметкерлер күні - бұл
адамдардың мәселелерін өздеріне
бірінші қабылдайтын және осы мәсе-
лелерді өз мүмкіндігіне қарай шешуге
көмектесетін жандар. Жыл сайын
қазан айының екінші жексенбісі мүге-
дектер күні болып аталады. Осы
орайда ауданымызда 423 мүмкіндігі
шектеулі азаматтарға 12750,0 мың

теңге көлемінде бір жолғы әлеуметтік
көмек көрсетілді. Қатерлі ауруларға
шалдыққан 60 адамға 6855,3 мың
теңге тағайындалып төленді. Соны-
мен қатар ауылдық елді мекендерде
тұратын және жұмыс істейтін әлеу-
меттік сала мамандарына отын са-
тып алу бойынша әлеуметтік көмек
тағайындау бойынша 1300 өтініш
түсіп, 1088 өтініш берушілерге 5 АЕК
мөлшерінде 13744,0 мың теңге төлен-
ді. 18 мүмкіндігі шектеулі жандарға
про-тездік-ортопедиялық көмек ұсы-
ну үшін оларға құжаттарды рәсімдеу
бойынша 18 жолдама берілді. Міне
осы жасалып жатқан жұмыстар біз-
дің әлеуметтік қызметкерлеріміздің
мұқтаж жандарға жасап жатқан
бірден бір игі ісі десек болады. Бүгін
аудандық жұмыс пен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде
аудан әкімі Асқар Қазыбаев аудан-
ның әлеуметтік қызметкерлерін кәсі-
би мерекелерімен шын жүректен құт-
тықтап, алғыс хаттармен марапат-
тады.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Мемлекет басшысының «Халық
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжы-
рымдамасын іргерілету мақсатын-
дағы Бірыңғай (Ұлттық) азаматтарды
қабылдау күні жалпы республикалық
іс-шара аясында 2019 жылғы 21
қарашада аудандық мәдениет үйінде
аудан әкімі Асқар Қазыбаев және
барлық мемлекеттік орган басшы-
лары тұрғындарға қабылдау жүргізіп,
өтініштері бойынша тиісті шаралар
қабылдады. Қабылдауға тұрғындар
түрлі сұрақтар бойынша келді. Негі-
зінен сұрақтар атаулы әлеуметтік
көмек алу, баспанаға қол жеткізу
жолдары, сонымен қатар жұмыс

мәселелерімен байланысты болды.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев қабыл-
дауға келген тұрғындардың өтініш-
терін мұқият тыңдап, барынша мәсе-
лелерін шешуге тырысты. Қабыл-
дауға келген әр тұрғындардың мәсе-
лесі бақылауымызда болады. Себебі,
халықтың әл-ауқатын арттыру -
басты міндетіміз,- деді аудан әкімі.
Сонымен қатар дәл осындай

қабылдау жұмыстары ауылдық
округтерде де жүргізілді. Тұрғын-
дардың мәселелеріне мекеме бас-
шылары әр мәселеге жеке тоқтап,
заң аясында шешу жолдарын түсін-
дірді.

Дорогие клиенты, как вы знаете, в этом году стартовала Программа
«Бакыттыотбасы», в рамках которой одобрение займов на покупку жилья
получила 501 семья Актюбинской области. 282 семьи уже получили кредиты
и отпраздновали новоселье. К сожалению, 505 семей, обратившихся в Банк
за кредитом, получили отрицательный ответ.
Основными причинами отказов в предоставлении кредитов являются:
1) Отсутствие официального трудового дохода, подтвержденного

выпиской о пенсионных отчислениях;
2) Нерегулярность пенсионных отчислений с места работы. Под

нерегулярностью понимается отсутствие ежемесячных пенсионных
отчислений;

3) Недостаточность доходов;
4) Отрицательная кредитная история.
Семьям, получившим отрицательные решения о кредите, не стоит

отчаиваться ведь действие программы «Бакыттыотбасы» рассчитано на 3
года. 2019 год стал первым. В следующем, 2020 году, выделение средств на
кредитование запланировано на март-апрель. Направления, выданные МИО,
если в них не указан срок действия, действуют по умолчанию один
календарный год. Значит, к примеру, если направление МИО выдано
15.07.2019г., и в нем не указан срок действия, то оно действует до 14.07.2020г.
Поэтому в 2020 годуу вас снова появится шанс стать участником программы
«Бакыттыотбасы».
Но до этого вам необходимо привести в соответствие документы, которые

стали причиной отрицательного решения о предоставлении кредита.
1) Устроиться на официальное место работы с оформлением документов

в рамках Законодательства РК;
2) Отслеживать регулярность ежемесячных пенсионных отчислений,

перечисляемых работодателем;
3) Погасить полностью либо частично действующие кредиты, снижающие

размер вашего чистого дохода.
4) Погасить полностью просроченную задолженность перед банками, микро

кредитными и коллекторскими компаниями.

ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР КҮНІ
ХАЛЫҚТЫҢ ҮНІ БИЛІККЕ ЖЕТЕДІ

Жуырда Ойыл ауданы әкімдігінде
аудандық мемлекеттік, банк меке-
мелері және қоғамдық қызмет көр-
сету қызметкерлері кәсіподақ ұйы-
мының XXI есеп беру-сайлау кон-
ференциясы өтті. Конференцияға
аудан әкімі Асқар Қазыбаев және
Ақтөбе облыстық мемлекеттік банк
мекемелер мен қоғамдық қызмет
көрсету қызметкерлері кәсіподақ
ұйымының төрайымы- Мұхтарита
Сағындықова, сонымен қатар кәсіп-
одақ мүшелерінің 18 делегаты қатыс-
ты. Мұратбай Айдарбаев еткен кон-
ференцияда мынадай мәселелер
қаралды: Бірінші мәселе бойынша
Ойыл аудандық мемлекеттік, банк
мекемелері және қоғамдық қызмет
көрсету қызметкерлері кәсіпордақ
ұйымының 2014-2019 ж.ж аралы-
ғындағы жұмысы және тексеру ко-
миссиясының жұмысы туралы есебі

берілді. Үшінші мәселе бойынша
аудандық мемлекеттік, банк мекеме-
лері және қоғамдық қызмет көрсету
қызметкерлері кәсіподақ ұйымының
төрағасын және тексеру комис-
сиясын сайлады. Төртінші мәселе
бойынша кәсіподақ коммитетінің
құрамы бекітілсе, бесінші мәселе
бойынша Облыстық мемлекеттік,
банк мекемелрі және қоғамдық қыз-
мет көрсету қызметкерлері кәсіп-
одақ ұйымының есеп беру-сайлау
конференциясына делегат сайлан-
ды. Конференцияда күн тәртібінің
бірінші мәселесі бойынша Мұратбай
Айдарбаев кеңірек тоқталса, «Тек-
серу комиссиясының 2014-2019 ж.ж
мерзіміндегі жұмысы туралы»
Қайнарбай Ұлықпанов баяндама
жасады.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

КӘСІПОДАҚ ҰЙЫМЫНЫҢ XXI ЕСЕП БЕРУ-
САЙЛАУ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ КҮНІ
ОЙЫЛ ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК МЕРЕКЕОЙЫЛ ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК МЕРЕКЕОЙЫЛ ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК МЕРЕКЕОЙЫЛ ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК МЕРЕКЕОЙЫЛ ҮШІН ОРНЫ БӨЛЕК МЕРЕКЕ
ТАРИХЫ ТЕРЕҢНЕН БАСТАУ АЛҒАН ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ

КӨКЖАР ЖӘРМЕҢКЕСІНІҢ ІЗІНДЕГІ ОЙЫЛ ӨҢІРІ ӘЛЕУМЕТТІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ МЕН КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
ОБЬЕКТІЛЕРІ ДАМЫП, ЕҢ БАСТЫСЫ ТАРИХИ-МӘДЕНИ МҰРАСЫН
САҚТАП ҚАЛҒАН БІРДЕН-БІР АУДАН. ОЙЫЛ ӨҢІРІ ҮШІН АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫ - ЕЛ ӨМІРІНДЕ ЕРЕКШЕ ОРЫН АЛАТЫН
САЛАЛАРДЫҢ БІРІ. ОСЫ ОРАЙДА ДИҚАНДАРДЫҢ, МАЛШЫЛАРДЫҢ,
МЕХАНИЗАТОРЛАРДЫҢ, БАСҚА ДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МАМАНДАРЫНЫҢ ЕҢБЕГІ — ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУҒА
ҚОСЫЛҒАН БАҒА ҒАНА ЕМЕС, ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ ТҰРАҚТЫЛЫҚТЫҢ
АЙНАСЫ.

қожалығы мен көптоғайлық «Мәулен»
шаруа қожалығы сиыр етін бірі 1400-
1500 теңгеден сатты. Сонымен бірге
Ойыл ауылдық округінің «Тәуекел»
шаруа қожалығы жабағының етін
1600 теңгеден ұсынды. Әрі қарай
жалғасақ, мерекеге жиналған
көпшілік аудандық мәдениет үйінің
фойесіндегі ауданның ауыл шаруа-
шылығы саласында абыройлы еңбек
еткен өңірдегі аты мәшһүр еңбек
ерлерінің еңбектері жинақталған
көрмені тамашалады. Көрмеге
Ш.Берсиев атындағы Өнер және
өлке тану музейі мен аудандық
орталықтандырылған кітапхана
ұжымы ұйытқы болды. Одан кейін
ауыл шаруашылығы қызметкерлері

мерекесіне орай ұйымдастырылған
салтанатты шараның шымылдығы
ауданымыздағы ауыл шаруашылығы
саласы бойынша жүзеге асырылып
жатқан жұмыстар туралы бейне-
баянмен түрілді. Келесі кезекте
аудандық ауыл шаруашылығы және
кәсіпкерлік  бөлімінің басшысы
Сүйіндік Өскінбаев сала бойынша
кеңірек тоқтала отырып, барша
шаруа қожалық төрағалары мен
қызметкерлерін мерекелерімен

құттықтады. Сонымен қатар жиылған
көпшілікке аудан әкімінің атынан
құттықтау тілегін жеткізген аудан
әкімінің орынбасары Асылан
Кенжебаев сала бойынша ауданның
көрсеткіші жоғары екендігін атай келе,
ауданда тұрғындарын мемлекеттік
бағдарламаларға қатысып, ауыл
шаруашылығы саласын әліде
дамытуға шақырды. Сонымен бірге
ауыл шаруашылығы қызметкерлері
кәсіби мерекесіне орай ауыл шаруа-
шылығы саласына қосқан қажырлы
еңбектері үшін айтулы саланың
саңлақтары облыс әкімі Оңдасын
Оразалиннің, Ақтөбе облысы, ауыл
шаруашылығы басқармасының бас-
шысы Құсайын Сәрсембайдың және

аудан әкімі Асқар Қазыбаевтың
алғыс хаттарымен марапатталды.
Сондай-ақ айтулы мерекеде ауыл
шаруашылығы саласының дамуына
өлшеусіз үлес қосып жүрген қара-
пайым шаруаларға «Үздік шопан»,
«Үздік тракторист» номинациялары
берілді. Әрі қарай айтулы шара аудан
өнерпаздары тарту еткен клнцерттік
бағдарламаға ұласты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.



2 26 қараша 2019 жыл

13 қараша 2019 жыл                      № 350                                Ойыл селосы
Ойыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы 15 қарашадағы №125 «Сот шешімімен
коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару
Қағидаларын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 3)

тармақшасына,Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ойыл аудандық мәслихатының 2017 жылғы 15 қарашадағы №125 «Сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен

болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы»    (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №5718 тіркелген, 2017 жылғы 14 желтоқсанда аудандық «Ойыл» газетінде жарияланған) шешіміне
келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешімнің кіріспесі келесі редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодекстің 19-1 бабының 3) тармақшасына,

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
көрсетілген шешіммен бекітілген, Сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды

басқару қағидаларында:
6 тармақ келесі редакцияда жазылсын:
«6. Қалдықтарды есепке алу, сақтау, бағалау және одан әрi пайдалану Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002

жылғы 26 шілдедегі №833 «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет меншiгiне айналдырылған (түскен) мүлiктi есепке
алудың, сақтаудың, бағалаудың және одан әр i пайдаланудың кейб iр мәселелер i»қаулысына сәйкес
жүзегеасырылады.».

2. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының  Әділет департаментінде  мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Ойыл аудандық мәслихатының интернет-ресурсында орналастыруды

қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап  қолданысқа енгізіледі.

13 ноября 2019 года                               № 350                                       с.Уил
О внесенииизменений в решение Уилскогорайонного маслихата от 15 ноября 2017 года
№125 «Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными
решением суда поступившими в коммунальную собственность»
В соответствии с подпунктом 3) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года,

со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан»,Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уилского районного маслихата от 15 ноября 2017 года №125 «Об утверждении Правил

управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность»
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №5718, опубликованное
14 декабря 2017 года в районной газете  «Ойыл» ) следующие изменения:
Преамбулу указанного решения изложить в следующей редакции:
«В соответствии с подпунктом 3) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007

года, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении
и самоуправлении в Республике Казахстан»,Уилский районный маслихат РЕШИЛ:»;
в Правилах управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную

собственность,утвержденных указанным решением:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учет, хранение, оценка, дальнейшее использование отходов осуществляется в соответствии с постановлением

Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2002 года №833 «Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и
дальнейшего использования имущества, обращенного (поступившего) в собственность государства по отдельным
основаниям».».

2. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте  юстицииАктюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Уилского районного маслихата после его официального

опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие со  дня его первого официального опубликования.

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
                                              2019 жылғы 18 қарашада № 6463 болып тіркелді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ойыл аудандық  мәслихатының
Сессия төрағасы: А.К.Мамбетова

Ойыл аудандық  мәслихатының
 хатшысы: Е.Ж.Жиеналин

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 18 ноября 2019 года за № 6463

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Председатель сессии Уилского районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Секретарь Уилского районного
маслихата: .Ж.Жиеналин

13 қараша 2019 жыл                      № 348                                Ойыл селосы
Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №250
«2019-2021 жылдарға арналған Ш. Берсиев атындағы ауылдық округ бюджетін
бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы  4 желтоқсандағы  Бюджет кодексінің  9-1, 109-1 баптарына, Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару  туралы»   Заңының   6  бабына сәйкес,  Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ойыл аудандық мәслихатының 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 тіркелген, 2019 жылғы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық
түрдегі эталондық бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«59 630» сандары «54 747» сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде
трансферттер түсімі
«57 796» сандары «52 913» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«59 859,5» сандары «54 976,5» сандарымен ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1 қосымшасы осы шешімнің қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
3. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Ойыл аудандық мәслихатының интернет–ресурсында орналастыруды

қамтамасыз етсін.
4. Осы шешім 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

13 ноября 2019 года                               № 348                                       с.Уил
О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата от 4 января 2019 года
№250 «Об утверждении бюджета сельского округа имени Ш. Берсиева на 2019-2021 годы»
В соответствии  состатьями 9-1, 109-1  Бюджетного  кодекса Республики  Казахстан от 4 декабря 2008 года,  со

статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение  районногомаслихата 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 №3-11-159, опубликованное 22 января 2019 года в эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы
цифры «59 630» заменить цифрами «54 747»;
в том числе
поступления трансфертов
цифры «57 796» заменить цифрами «52 913»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «59 859,5» заменить цифрами «54 976,5».
2. Приложение 1 указанного решения 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) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Уилского районного маслихата после его официального

опубликования.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 18 қарашада № 6467 болып тіркелді

Ойыл аудандық  мәслихатының
Сессия төрағасы: А.К.Мамбетова

Ойыл аудандық  мәслихатының
 хатшысы: Е.Ж.Жиеналин

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
13 қарашадағы №348  шешіміне қосымша

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №250 шешіміне 1 қосымша

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 18 ноября 2019 года за № 6467

Председатель сессии Уилского районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Секретарь Уилского районного
маслихата: .Ж.Жиеналин

Приложение к решению районного
маслихата от 13 ноября  2019 года № 348

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

ІІ. Шығындар 54976,5
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17747,0
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 17747,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17747,0
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 16497,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен

ұйымдардың күрделі шығыстары        1100,0
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің

есебінен іс – шаралар өткізу. 150,0
04    Бiлiм беру 32078,0
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 32078,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 32078,0
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 32078,0
 07   Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық 5151,5
 3   Елді-мекендерді көркейту 5151,5
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5151,5
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 778,0
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 380,0

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 70,0
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3923,5
12 Көлік және коммуникация 0,0

1 Автомобиль көлігі 0,0
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0,0

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде, автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 0,0

13    Басқалар 0,0
 9   Басқалар 0,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0,0
   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 0,0

15    Трансферттер 0,0
 1   Трансферттер 0,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0,0
    ІІІ. Таза бюджеттік кредит беру 0,0
    IV. Қаржы активтері мен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0,0
    V. Бюджет тапшылығы(профициті) -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 54976,5
01    Государственные услуги общего характера 17747,0
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 17747,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   17747,0
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 16497,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 1100,0
107 Проведение мероприй за счет резерва местного исполнительного органа

на неотложные затраты 150,0
04    Образование 32078,0
 1   Дошкольное воспитание и обучение 32078,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   32078,0
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 32078,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 5151,5
 3   Благоустройство населенных пунктов 5151,5
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     5151,5
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 778,0
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 380,0

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 70,0
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3923,5
12 Транспорт и коммуникации 0,0

1 Автомобильный транспорт 0,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 0,0

13    Прочие 0,0
 9   Прочие 0,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 0,0
   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 0,0

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

Бюджетные кредиты 0,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0,0
V. Дефицит бюджета (профицит) -229,5
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)   229,5

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

1 Свободные остатки бюджетных средств 229,5

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

1. Кірістер 54747,0
1   Салықтық түсімдер 1634,0
 01  Табыс салығы 440,0
  2 Жеке табыс салығы 440,0
 04  Меншікке салынатын салықтар 1194,0
  1 Мүлікке салынатын салықтар 14,0
  3 Жер салығы 80,0
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 1100,0
2 Салықтық емес түсімдер 200,0

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 180,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 180,0

06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0

4   Трансферттердің түсімдері 52913,0
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер        52913,0

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 52913,0

1. Доходы 54747,0
1   Налоговые поступления 1634,0
 01  Подоходный налог 440,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 440,0
 04  Налоги на собственность 1194,0
  1 Налоги на имущество 14,0
  3 Земельный налог 80,0
  4 Налог на транспортные средства 1100,0
2 Неналоговые поступления 200,0

01 Доходы от государственной собственности 180,0
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности          180,0

06 Прочие неналоговые поступления 20,0
1 Прочие неналоговые поступления 20,0

4   Поступления трансфертов 52913,0
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 52913,0
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 52913,0



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

деятельность 14885,2
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 14885,2
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 14885,2
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

строительства,  улучшения архитектурного облика городов, районов
и населенных пунктов области и обеспечению рационального и
эффективного градостроительного освоения территории района
(города областного значения) 11056

  013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения,
поселков и иных сельских населенных пунктов 3584

115 Выполнение обязательств местных исполнительных органов по
решениям  судов за счет средств резерва местного исполнительного
 органа 245,2

12  Транспорт и коммуникации 235579
 1 Автомобильный транспорт 235579

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка,
села, сельского округа 2657

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 2657

  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)       232922

  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 1263
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного

значения и улиц населенных пунктов 595
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 231064

13  Прочие 29057,8
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 320

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

003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие 28737,8

452 Отдел финансов района (города областного значения) 20349,8
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7374,8
026 Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения)

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

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

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 8388

003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых
экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение проектов государственно-частного
партнерства и концессионных проектов 8388

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 0
  040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 0
040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 0
041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
14 Обслуживание долга 16

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

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

15  Трансферты 233240,8
 1 Трансферты 233240,8
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 233240,8

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

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

  038 Субвенции 92065
  051 Трансферты органам местного самоуправления 2792
  III. Чистое бюджетное кредитование 59062
  Бюджетные кредиты 73293
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 73293

10 1 Сельское хозяйство 73293
10 1 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 73293
10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов 73293
5  1 Погашение бюджетных кредитов 14231
 01 Погашение бюджетных кредитов 14231
  Погашение  бюджетных  кредитов,  выданных  из  государственного

бюджета 14231
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета (профицит) -70093
    VI. Финансирование дефицита бюджета (использования профицита) 70093

7 2 Поступление займа 73293
 01 Внутренние государственные займы 73293
  Договора займа 73293

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

бюджетом 14231
08  1 Используемые остатки бюджетных средств 11031
 01 Остатки бюджетных средств 11031
  Свободные остатки бюджетных средств 11031

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 12140
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14885,2
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 14885,2
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы

және құрылыс бөлімі 14885,2
11 2 466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла
және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        11056

11 2 466 013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 3584

115 Жергілікті атқарушы органы резервінің қаражаты есебінен соттардың
шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың міндеттемелерін
орындау 245,2

12    Көлiк және коммуникация 235579
12 1   Автомобиль көлiгi 235579

123 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің аппараты 2657

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 2657

12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 232922

12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 1263
045 Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және

орташа жөндеу 595
051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 231064

13    Басқалар 29057,8
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 320

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

003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар 28737,8

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 20349,8
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7374,8
026 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне ең

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

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

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджетті
жоспарлау бөлімі 8388

003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-
экономикалық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік
жобалардың,  оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық
құжаттамаларын әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті
сараптамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды,
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу 8388

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

   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

474 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 0

040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 0

041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

14 14 Борышқа қызмет көрсету 16
11 Борышқа қызмет көрсету 16

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

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

15    Трансферттер 233240,8
15 1   Трансферттер 233240,8
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 233240,8

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

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

038 Субвенциялар 92065
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 2792
    III. Таза бюджеттік кредит беру 59062
    Бюджеттік кредиттер 73293
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 73293

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 73293

10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 73293

10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік
кредиттер 73293

5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу 14231
    IV.Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет тапшылығы(профициті) -70093
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 70093

7  2 Қарыздар түсімдері 73293
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 73293
  Қарыз алу келісім-шарттары 73293
16    Қарыздарды өтеу 14231
16 1   Қарыздарды өтеу 14231
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 14231
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу 14231
08  1 Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары 11031

 01 Бюджет қаражаты қалдықтары 11031
  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 11031
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АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕР ӘКІМДІКТЕРІ АППАРАТТАРЫНЫҢ
2019 ЖЫЛҒЫ БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫ БОЙЫНША

ҚАРЖЫЛАНДЫРУ КӨЛЕМІ

БарлығыАтауы 001 «Қаладағы аудан, аудандық маңызы
бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ
әкімінің қызметін қамтамасыз ету

жөніндегі қызметтер»

008 «Елді мекендерде
көшелерді

жарықтандыру»

Қараой
ауылдық округі

15411 385 15796

Қайынды
ауылдық округі

14873 631 15504

15764 411 16175Сарбие
ауылдық округі

46048 1427 47475Барлығы

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОГРАММ
АППАРАТОВ АКИМОВ СЕЛЬСКИХ ОКРУГОВ

НА  2019 ГОД

ВсегоНаименование 001 «Услуги по обеспечению
деятельности акима  района в городе,
города районного значения, поселка,

села, сельского округа»

008 «Освещение улиц
населенных пунктов»

Караойский
сельский округ

15411 385 15796

Кайындинский
сельский округ

14873 631 15504

15764 411 16175Сарбийский
сельский округ

46048 1427 47475Всего

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО РАЙОНА НА 2019 ГОД
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МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК
МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

ҚҰРМЕТТІ ОЙЫЛДЫҚТАР ЖӘНЕ АУДАН ҚОНАҚТАРЫ!
 СІЗДЕРДІ «1 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ»
МЕРЕКЕСІНЕ ОРАЙ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА ӨТЕТІН МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРҒА ШАҚЫРАМЫЗ!

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне арналған
салтанатты жиындар

25 қараша –
1 желтоқсан аралығы

Аудандық мәдениет үйі
мен барлық ауылдық

клубтар

2. Мемлекеттік қызметке жаңадан кіріскен мемлекеттік әкімшілік
қызметшілердің ант қабылдау рәсімдері

25 қараша –
1 желтоқсан аралығы

Аудандық әкімдігі және
ауылдық округ
әкімдіктері

3. Студенттер арасында тарихи-танымдық сағаттар,
интеллектуалдық ойындар, тақырыптық көрмелер

25 қараша –
1 желтоқсан аралығы

Ойыл аграрлық
колледжі

4. Көмекке мұқтаж, жалғызбасты қарттарға қолдау көрсету
мақсатында құттықтаулар жеткізу

25 қараша –
1 желтоқсан аралығы

Барлық ауылдық
округтердегі жалғыз
басты қарттардың

үйлері

5. Жастар арасында «Жастардың тілегі» атты интернет акциясы 25 қараша –
1 желтоқсан аралығы

Әлеуметтік желі
парақшаларында

6. Тұрмысы төмен, көмекке мұқтаж адамдарға қолдай көмек көрсету
мақсатында ерікті жастардың қатысуымен өтетін «Асар», «Үме»,
«Қамқорлық» акциялары

Қараша айының
сенбі күндері

Ауданның әлеуметтік
көмекке мұқтаж

жандарының үйлері

7. «Елбасы - ел сенімі, ел бірлігі» атты апталық 25-30 қараша
аралығы

Аудандық орталық
кітапхана

8. «Қазақстан және Елбасы» атты тақырыптық көрме 28 қараша - 1
желтоқсан аралығы

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

9. Тұңғыш Президент күніне орай тоғызқұмалақтан кіші  жасөспірімдер
мен қыздар арасындағы аудан біріншілігі

28 қараша
 сағат 10.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі

10. «Еңбегімен ерекшеленген - Елбасы» атты мәдени шара 28 қараша
 сағат 16.00

«Шұғыла» мәдениет
және демалыс

орталығы

11. «Тәуелсіз елдің тұңғыш Президенті» атты кітап көрмесіне арналған
әңгіме сағаты

29 қараша
 сағат 10.00

Аудандық орталық
кітапхана

12. «Елімнің бағы – Елбасым» атты мәдени шара 29 қараша
 сағат 10.00

Ш.Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер
және өлке тарихы

музейі

13. «Елбасы – кемеңгер Көшбасшы» тақырыбында салтанатты
жиын және мерекелік концерттік бағдарлама:
- Мерекелік құттықтаулар мен марапаттау рәсімі

29 қараша
 сағат 16.00

14. Шаруа қожалықтар мен кәсіпкерлерді тарта отырып, халыққа
қолжетімді бағамен ұсынылатын ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі

30 қараша
сағат: 9.00-13.00

«Көкжар»
жәрмеңкесінің сауда

қатарлары

15. Е.Паномаревты еске алуға арналған волейболдан аудандық
турнир

30 қараша
сағат: 10.00-18.00

Ойыл балалар-
жасөспірімдер спорт

мектебі

16. Тұңғыш Президент күніне орай «Балалық шағымның аспаны» атты
отандық көркем фильм көрсетілімі

1 желтоқсан
сағат: 20.00

Аудандық
мәдениет үйі

Аудандық
мәдениет үйі

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер
комитеті (бұдан әрі – ҚР ҚМ МКК), салық төлешілерді ақпараттандыру және
халықпен кері байланыс жолдарын кеңейтуді мақсатында ҚР ҚМ МКК
«Байланыс орталығында», 1414 телефонынан басқа, Телеграм (https://t.me/
KGDMFRK1414) және WhatsApp (8-776-136-41-32) чаттары іске қосылды.

Ойыл ауданы бойынша кірістер басқармасы

Мереке күндері жақындап келеді. Осы мереке күндері қарсаңында
отшашусыз және басқа да жанғыш құрамды заттарды қолданбау мүмкін емес.
Естеріңізге салатын жайт: адамдардың бұқаралық көп шоғырланған
орындарында жанғыш құрамды заттарды қолдану кезінде қауіпсіздік ережелері
туралы естеріне салу.
Адамдардың бұқаралық көп шоғырланған орындарында, мерекелерді жүргізу

және ұйымдастыру кезіндегі шаралар:
1) 2 қабаттан жоғары орналасқан ғимаратта жанатын жабылғылармен

терезе торлары болмауы керек, бөлмеден екі шығу жолынан кем емес
қамтамасыз етілуі, жобалау нормасының талабына сәйкес қолдану рұқсат
етіледі;

2) Ғимаратта шараны өткізу кезінде электр жарығы жоқ болған жағдайда,
жарық уақыты берілген кезде ғана жүргізуі қажет.

3) Электр жарықтандырғыш желісін қолданған кезде, әшекейленген гүл
алқаны қосқанда, шамдар 12 Вт күшінде қолданылуы мүмкін, шамдардың
қуаттылығы 25 Вт дейін рұқсат етіледі;

4) Жарықпен әсемдеу кезінде (сымдардың қызуы, шамдардың жарқылдауы,
ұшқын) пайда болғанда тез арада тоқтан ажырату керек;

5) Шараны өткізу кезінде ғимарат залының сахнасында өртке қарсы
мүшелерін құру немесе өртке қарсы жұмысшылармен жауапты тұлғалармен
кезекшілікті ұйымдастыру. Шара жүргізілетін бөлме, алғашқы өрт сөндіру
құралдарымен қамтамасыздандырылуы керек.
Рұқсат берілмейді:
1) Шара өткізілетін бөлменің терезелері торлармен жабық болмауы қажет;
2) Доғал қуатты жарық түсіретін құрал, отшашу және басқада түрлі-түсті

өрт қауіпті әсерлерін қолдану өрт жағдайының шығуына әкеліп соғуы ықтимал;
3)  балалар киімі тез жанатын материалдан болмауы қажет;
4) басқада өрт қауіпті жарылғыш және жалынды өрт қауіпті жұмысын

жүргізуге болмайды;
5) Бөлмелерді қараңғылау үшін терезе қақпақтарын қолдануға тиым

салынады; 
6) Қатар арасындағы шығу жолының енін кішірейтуге және шығу жолдарына

орындық, креслоны қосымша қоюға болмайды;
7) Көрсетілім жүргізіліп жатқан уақытта, бөлмеде жарықты толық сөндіруге

болмайды;
8) Бөлмеге нормасынан артық адамдарды толықтыруға болмайды. 
Жанғыш құрамды заттарды қолданған кезде, өрт қауіпсіздігінің талаптарына

сәйкес келу керек. Жанғыш құрамды заттарды қолданар кезде жылдық
пайдалану мерзімінің өткендігі байқалса және де таныстыру нұсқаулығы жоқ
болса қолдануға рұқсат берілмейді. Жанғыш құрамды заттарды (тұрмыстан
басқа) қолданылуы мен таратылуын жүзеге асыру үшін лицензиясының бар
болуына (рұқсат) көз жеткізу қажет. Жанғыш құрамды заттардың шарттары
мен тәсілдері қолданылуы бойынша нұсқауы ескертілмеген жағдайда рұқсат
берілмейді. Жанғыш құрамды заттарды арнайы дүкендерден алу жүзеге
асырылады. Жанғыш құрамды заттарды тұрғындарға арнайы еркін сатқанда
қалай қолдануы керектігі бойынша нұсқауы ұсынылып көрсетілуі қажет.
Көрсетілген ақпарат мемлекеттік және орыс тілінде жақсы көрінетін баспа
әріптерімен көрсетілуі керек.
Мереке күн сіздерге қайғылы жағдай әкелмес үшін, жанғыш құрамды

заттарды пайдаланған кезде өрт қауіпсіздігінің шараларын қатаң сақтаңыздар.
Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

2019
жыл

БЖТ ЖТС(10%) ӘТ(20%) МЗЖ (30%) МӘМС(40%)

1 АЕК 2 525 252,5 505 758 1 010

0,5 АЕК 1 263 126,3 252 379 505

АУДАРЫМДАР МЕН ЖАРНАЛАРДЫ ҚАЛАЙ ТӨЛЕЙМІЗ.
Мемлекет – уәкілетті орган айқындайтын, ағымдағы қаржы жылының

алдындағы 2 жылдағы орташа айлық жалақы мемлекеттің жарналарын
есептеу обьектісі.

Кезең 2019 жыл 2020 жыл

1 ЕТЖ 5%-ы

Жұмыс берушілер 1,5% 2%

ЖК, ШҚ, жеке іс – тәрбиесі 0% 1,4 ЕТЖ   5%-ы

АҚКШ бойынша жұмыс жасайтын
тұлғалар үшін

0% Табыстың 1%-ы

Жалдамалы жұмысшылар 0% Табыстың 1%-ы

Мемлекет

Өзге тұлғалар

1,4%0%

0%

МӘМС артықшылықтары
1. Медициналық қызмет үшін

шығын азаяды;
2. Сақтандыруы қымбат опера-

циялар, диагностика және емдеуге
кететін шығындарды өтейді;

3. Медициналық көмек сақтан-
дырылған азаматтың жарна мөл-
шеріне тәуелді емес;

4. Дәрігердің бағыттауымен сізді
Қормен келісім-шарты бар клиника
қабылдайды;

5. Медициналық көмектің сапасы
жақсарып, қолжетімділігі артады;
МӘМС пакеті (сақтандырылғандар

үшін)
· Консультативтік дәрігерлік көмек;
· ТМКК пакетінен тыс ауруларды

амбулаторлық дәрі – дәрмектермен
қамтамасыз ету;

· ТМКК пакетінен тыс аурулар
кезінде стационарды  алмастыратын
көмек;

· ТМКК пакетінен тыс аурулар
кезінде жоспарлы стационарлық
көмек;

· ДСМ бекіткен тізім бойынша
ересектермен балаларға арналған
медициналық оңалту;
ТМКК-нің жаңа моделі

Барлық азаматтар, оралмандар,
ҚР тұрғылықты тұратын шетел
азаматтары мен азаматтығы жоқ
тұлғалар үшін:

· Жедел жәрдем және санитарлық
авиация;

· Алғашқы медициналық – сани-
тарлық көмек;

· Шұғыл және жоспарлы стацио-
нарды алмастыратын және стацио-
нарлық көмек (ҚР ДСМ бекіткен тізім
бойынша);

· Паллиативтік көмек;
· Консультативтік – диагнос-

тикалық көмек;
· Амбулаторлық дәрі – дәрмекпен

қамтамасыз ету;
· Туберкулез дерті кезіндегі меди-

циналық оңалту.
БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМ
Республикалық маңызы бар

қалалар үшін 1 АЕК
Басқа елді-мекендер үшін 0,5 АЕК

БЖТ табыс табу үшін формалды
емес кәсібін жүргізіп отырған жеке
тұлғаларға, жалдамалы жұмыс күшін
пайдаланбай дара айналысатын,
қызмет көрсететін басқа жеке тұл-
ғаларға, қосалқы шаруашылығын
жүргізіп отырғандарға үй жұмыс-

керлеріне арналған.
Мемлекет тарапынан сақтан-

дырылатын жеңілдігі бар азамат-
тардың санаты.

· Балалар;
· Жұмыссыз ретінде ресми тір-

келген адамдар;
· Жұмыс істемейтін жүкті әйелдер;
· Үш жасқа толмаған бала (балалар)

тәрбиесімен айналысатын жұмыс
істемейтін азаматтар;

· Бала (балалар) туу немесе жаңа
туған сәбиді (сәбилерді) асырап алуға
байланысты, баласы (балалары) үш
жасқа толғанға дейін оның (олардың)
күтіміне байланысты демалыс алған
адамдар;

· Мүгедек бала күтімімен айна-
лысатын жұмыс істемейтін азамат-
тар;

· Зейнеткерлер, оның ішінде Ұлы
Отан соғысының қатысушылары мен
мүгедектері;

· Сот үкімі бойынша қылмыстық –
атқару (пенитенциарлық) мекеме-
лерінде жазасын өтеп жатқандар;

· Тергеу изоляторларында отыр-
ғандар;

· Жұмыс істемейтін оралмандар;
· «Алтын алқа», «Күміс алқа»

алқаларымен немесе бұрын «Батыр
ана», 1 және 2 дәрежелі «Ана даңқы»
ордендерімен марапатталған көп
балалы аналар;

· Мүгедектер;
· Орта, кәсіптік-техникалық, орта

білімнен кейінгі, жоғары білім беру,
сондай-ақ жоғары оқу орнынан
кейінгі білім беру ұйымдарында іштей
оқып жатқан тұлғалар;

· Бала кезінен бірінші топтағы
мүгедекке күтім жасауды жүзеге
асыратын жұмыс істемейтін адам;

· Мемлекеттік атаулы көмекті
алушы жұмыс істемейтіндер үшін ҚР
бюджет заңнамасында айқында-
латын тәртіппен ай сайын ағымдағы
айдың алғашқы 5 жұмыс күні ішінде
төленеді.

А.ТІЛЕПБЕРГЕНОВА,
Ойыл аудандық орталық

 ауруханасының
СӨСҚ маманы.

ХАБАРЛАНДЫРУ

МЕРЕКЕЛІК КҮНДЕРІ
КЕЗІНДЕГІ ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛМЕЙТІН
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТУЫН,
МЕМЛЕКЕТТІК ЕЛТАҢБАСЫН АУЫСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Ойыл аудандық Әділет басқармасы Ақтөбе облыстық ӘД нормативтік құқықтық  актілерді тіркеу бөлімі

Мемлекеттік рәміздер – мемле-
кеттің тәуелсіздігін білдіретін
символикалық айырым белгілері
болып табылады, оларға Мемле-
кеттік Ту, Мемлекеттік Елтаңба,
Мемлекеттік Гимн жатады. Қазақ-
стан Республикасының азаматтары,
сондай-ақ Республика аумағында
жүрген адамдар Қазақстан Респу-
бликасының мемлекеттік рәміздерін
құрметтеуге міндетті.
Ұлттық стандарттарға сәйкес

келмейтін Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік Туын, Мем-
лекеттік Елтаңбасын ауыстыру және
жою тәртібі «Қазақстан Республи-

касының мемлекеттік рәміздері
туралы» Қазақстан Республика-
сының 2007 жылғы 4 маусымдағы
Конституциялық Заңына  сәйкес
айқындалады. Оларды ауыстыру
және  жоюды міндетті түрде орна-
ластырылатын (орнатылатын,
көтерілетін) мемлекеттік органдар
мен ұйымдардың тұрақты жұмыс
істейтін комиссиялары жүзеге
асырады. Қазақстан Республика-
сының Мемлекеттік Туын, Қазақстан
Республикасының Мемлекеттік
Елтаңбасына қойылатын нысан-
дардың, мөлшердің және техникалық
талаптардың бұзылуы ұлттық стан-

дарттарға сәйкес келмеушілік болып
табылады. Ұлттық стандарттарға
сәйкес келмейтін Қазақстан Респу-
бликасының Мемлекеттік Туын,
Мемлекеттік Елтаңбасын ауыстыру
бір жұмыс күні ішінде жүзеге
асырылады. Жою оларды қайта
қолдану мүмкіндігін болдырмау
мақсатында өртеу, балқыту, 2,5
шаршы сантиметрден аспайтын
мөлшерде майдалап бөлшектеу,
ұсақтау, қалыпсыз массаға немесе
ұнтақ күйге айналдыру жолымен
жүргізіледі. Мемлекетттік рәміздер
тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше
қадірленіп, қастерленуі тиіс.

Жас ұрпаққа әскери-патриоттық
тәрбие беру-бүгінгі күнгі өзекті мә-
селе. Себебі жастар-еліміздің бола-
шағы, мемлекетіміздің ертеңгі егесі.
Осы  орайда аудан мектептері об-

лыс көлемінде әскери-патриоттық
сайыстардан жүлделі орындардан
көрініп жүр.
Жуырда мектеп оқушылары ара-

сында қазақстандық патриотизмге
тәрбиелеу, салауатты өмір салтын
қалыптастыру мақсатында өткен
облыстық  «Жас Ұлан» әскери-спор-

ттық ойынына аудан намысын қорғау
үшін Ақшатау орта мектебі мен Саға
мектеп-балабақшасының 11-сынып
оқушыларынан құралған команда
қатысты.
Онда әр ауданнан жиналған оқу-

шылар саптардың және әндердің
көрінісі, атыс даярлығы, «АК-74»
қаруын бөлшектеп бұзу және жинау,
кермеге тартылу және әскери крос-
стан жарысты. Сайыс нәтижесінде, І
орынға  М.Құсайынов атындағы

Кез-келген оқушының ата-анасын-
да бір күні «Бала мектеп үйірмесіне
барсын ба?» - деген сұрақ туады.
Әрине, барсын! Мектепте ең қызық
сабақтар да балалар үшін бәрібір өт-
кінші қажеттілік болып қала береді.
Бала басқа амалы жоқ екенін біледі -
жасау керек деді ме-керек деп жүре-
ді. Бұл әрине оның ары қарай дамуын
баяулатады. Бала өзін шынымен не
қызықтыратынын таңдауы тиіс, өз
мүмкіндіктерін ашып, жаңа дарын-
дарын дамытуы қажет.
Балалар әртүрлі үйірмелерге өз

қызығушылықтарына сәйкес келеді,
яғни онда жаныңды түсінетін доста-
рды табу әлдеқайда жеңіл. Балада
бос уақыт аз болған сайын, уақытты
тиімді пайдалану соғұрлым жақсы
болатыны қызық жайт. Сабақта ойын
жинақтап, қажет болғанда бір бағыт-
қа топтала алады, кейін тура солай
жылдам босаңси алады. Одан басқа,
оның  оқуы түрлі болған сайын, соғұр-
лым көптеген дағдыларды алады, бұл
оның оқуына оңтайлы әсер етеді. Міне
бүгінде дәл осындай жұмыстар,
осындай көптеген үйірмелер біздің
Ойыл аудандық оқушылар үйінде де
жүріп жатыр. Үйірменің мақсаты -
ұмыт болып бара жатқан салт-дәс-
түрімізді, мәдени-мұраларымызды,
сәндік-қолданбалы өнер бұйымдарын
жобалау және жасау, әдіс-тәсілдерін
үйрету. Кеше Оқушылар үйінің әдіс-
кері Әлия Таңатаровадан сұхбат
алған болатынбыз. Жалпы оқушылар
үйінде 13 үйірме бойынша жұмыс
жасалып жатыр. Оның үшеуі Сарал-
жын, Берсиев және Соркөл орта
мектептерінде жүргізіледі. Үйірмеде
барлығы 26 топ. 575 оқушы бүгінгі
таңда осы үйірмелерге қатысуда.
Жас техник, Асыл ине, Бейнелеу

өнері, Жас дизайнер, Математика,
Ісмер тағы да басқа үйірмелер жұмыс
жасап жатыр. Осы үйірмелер арқы-
лы оқушыларымыз жан-жақты еңбек-
теніп көптеген байқауларға қатысып
жүлделі орындар алып жүр. Атап
айтсақ, Дилназ Абатқызы «Алтын
қазына» балалар шығармашылық
көрмесі облыстық байқауынан II-
орын, Инабат Сағынова «Құтты ме-
кен таланттары» республикалық
байқауынан III-орын, Тілеулес Мара-
тов «Жаңа жылдық шырша» қол-
өнер облыстық байқауынан III-орын
алса, Жанайым Төлегенова «Жаңа
жылдық шырша» қолөнер байқауы,
Бейбарыс Сағынов «Анаға деген
махаббат» сурет байқауы, облыстық
Алғыс хат, Дариға Ғалымжанова
«Қазақстан жаңа әлемде» облыстық
сурет байқауы II-орын, Дилназ Сағы-
ндықова «Алтын қазына» облыстық
мақтау қағазы, Нұржанат Серікқызы
«Сиқырдың техникасы» байқау-
ларынан алғыс хаттар алды. Міне
осындай оқушыларымыз көптеген
жетістіктерге жетіп бүгінгі таңда ел
мақтанышына айналды. Осындай
жетістіктерге жетулеріне бірден-бір
септігін тигізіп отырған ұстаздары-
мызға мың алғыс. Сонымен қатар
үйірме жетекшілері де түрлі байқау-
ларға қатысып Алғыс хаттарға, ау-
дан әкімінің марапаттарына ие бо-
лып жүр. Алдағы уақытта желтоқсан
айының 12-13 аралығында Тәуелсіз-
дікке байланысты «Ата-баба мұра-
сын сақтаймыз» атты республика-
лық қолөнер байқауы мен бейнелеу
өнері байқауына 4 оқушы қатысқалы
отыр.

Әсел СИСЕНОВА,
Ойыл селосы.

Достар, әр сейсенбі біз сіздермен шынайы тарихпен бөлісеміз!
Бұл біздің қымбатты клиенттерміздің жетістіктері. Бұл біз бен сізге үлгі

беретіндей ТҮҚЖ банкімен бірге өз баспанасына қол жеткізді. Бүгін Әскербаева
Гүлзат Қаржауқызының арманы орындалды. Ол 2012 жылы депозит ашқан
және ай сайын бір де бір төлемді өтемей өз депозитін толықтырып отырды.

«Тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесімен бұрыннан таныс едім, өйткені менің
ата-анам осы жүйесі арқылы баспаналы болды. Олар тұрғын үй құнының
жартысын жинап, табысты растаусыз 5% - бен тиімді қарыз алды» - деп
бізбен қуанышын бөліскен Гүлзат Әскербаева. 2012 жылдан бастап мен
шотыма 10 000 теңгеден жинай бастадым. Менің табыстарымның өсуі
бойынша, менің ай сайынғы жинақтарымның сомасы да артты. 2016 жылы
Гүлзат Қаржауқызы шаштараз мамандығын оқыды. «Менің пәтер алуға деген
арманым, мені әрдайым алға жетеледі», - деп есіне алады Гүлзат Әскербаева.
«Жеке кәсіпкер бола отырып, тапқан пайданың басым бөлігін депозитке
аударып отырдым» - деп әңгімелейді Гүлзат Әскербаева. Біздің кейіпкеріміз
пәтер кілтін алды, қарыз бойынша төлем – 50 мың теңгені құрады. – бұл біздің
өңір үшін қолайлы сомма. «Тәртіп - кез келген мақсатқа, соның ішінде
жинақтауға бағытталған негізгі факторлардың бірі, сондықтан да өз мақсатыңа
жеткің келсе, төлем тәртібін қадағала!», - деп кеңес бергім келеді.

АОМДБАМИ командасы ие болса, ІІ
орынға Ойыл ауданының командасы,
ІІІ орынға Қарғалы ауданының өрен-
дері ие болды. Аудан намысын қорға-
ған  командамыз кубокпен және дип-
ломмен марапатталды.
Сондай-ақ, 22-23 қараша күндері

облыстық «САРДАР» кешенді  олим-
пиадасына ауданнан үздік шыққан
Ақшатау орта мектебінің 3 оқушысы
қатысты. Олар кешенді тестілеуден
өтіп және «АК-74» қаруын бөлшектеп,
бұзу және жинау, саптық даярлық,

әскери  кросс түрлерінен сайысқа
түсті. Нәтижесінде Ақшатау орта
мектебінің 11-сынып оқушысы Бе-
ксұлтан Кәрім ІІІ орынға ие болды. Ал
оның әскери жетекшісі Ерлан Мерға-
лиев облыстық қорғаныс істері де-
партаментінің Алғыс хатымен мара-
патталды.

А.Құлмурзин,
Ақшатау орта мектебінің дене
шынықтыру  пәнінің мұғалімі.

ҮЙІРМЕ ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮРГЕ ҮНДЕЙДІ БЕКСҰЛТАННЫҢ БИІГІ –
ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ЖЕМІСІ

АРМАНЫ ОРЫНДАЛДЫ!


