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қараша айынан
бастап шығады.

4 желтоқсан,
Сәрсенбі,
2019 жыл.

Осы орайда өткен аптада Қазақ-
стан Республикасының «Тұңғыш
Президенті күні» ауданымызда
«Елбасы – кемеңгер көшбасшы»
атты мәдени көпшілік шарамен кең
көлемде аталып өтті. Айтулы шара-
ның шымылдығы қазақ халқының
ынтымақтастығын жарастырып,
бүкіләлемдік тыныштыққа, дүние-
жүзіндегі халықтар мен мемлекеттер
арасындағы келісімге, әлемдік
мәдениетті, бейбітшілікті арттыруға
сүбелі үлес қосып, жаңа мемлекеттің
келбетін қалыптастырған елдің
болашағын айқындап, экономиканың
өрлеуіне ерекше серпіліс берген
Тұңғыш Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың өмір жолы толықтай
қамтылған бейнебаянмен түрілді.
Алғаш болып құттықтау тілегін
жеткізген аудан әкімінің орынбасары
Асылан Кенжебаев атаулы мере-
кеге орай зейнеткерлік шағында
ұлттық өнерімізді, салт – дәстүрімізді
насихаттап, жас ұрпақтың бойына
сіңіруге,  мәдениетінің дамуына үлес
қосып жүрген Халықтық «Ақ әже»
ансамблінің белді мүшесі Ұлмекен
Шаймақова әжемізді 70 жас мерей-
тойымен құттықтап, аудан әкімі
атынан алғыс хатын табыстады.
Айрықша атап өтсек,  Қазақстан
Республикасы Президентінің 2019
жылғы  4 қарашадағы  №202  Жар-

лығымен жеті және  одан да  көп  бала
дүниеге әкеліп, тәрбиелегені үшін
Ардақ Амантаеваға «Алтын алқа»,
Эльвира Бақтыгереева, Ақмарал
Болатбаева, Жұмагүл Жұбаназа-
роваларға «Күміс алқа» тағылды. Әрі
қарай, Тәуелсіз Қазақстанның Рухани
және Әлеуметтік дамуы жолында қол
жеткен табыстары және оның
гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін
Құрман орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі Әсемгүл Мыса-
ғалиева мен Ойыл балалар музыка
мектебінің мұғалімі Бибігүл Қаш-
қыноваға
Қазақстан Республикасы Білім

және Ғылым Министрінің «Құрмет
Грамотасы» табысталса, көп жылғы
еңбегі және Білім беру жүйесін
дамыту мен өскелең ұрпақты тәрбие-
леуге қосқан үлесі мен жетістіктері
үшін Қазақстан Республикасының
Білім және Ғылым Министрлігінің
алғыс хатымен Ақшатау орта мекте-
бінің директоры Бекжан Қарасаев,
Қарасу негізгі мектебінің бастауыш
сыныптар мұғалімі Ләззат Аман-
ғалиева, Ш. Берсиев орта мектебінің
биология пәні мұғалімі Қаламқас
Мақсұт, Саға мектеп балабақ-
шасының математика пәні мұғалімі
Ләззат Бікірова, Ш.Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназиясының
даярлық сынып мұғалімі Надежда

АУДАН ОРТАЛЫҒЫНАН
ШАЛҒАЙ ЖАТҚАН ҚАЙЫҢДЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕГІ
ШЕШІЛМЕЙ КЕЛЕ ЖАТҚАН
ТҮЙТКІЛДЕРДІҢ БІРІ ТАЗА СУ ЕДІ.
ЕЛ ТІЛЕГІН ЕСКЕРУСІЗ
ҚАЛДЫРМАҒАН ӨҢІРДІҢ
АТҚАМІНЕР АЗАМАТТАРЫ БҰЛ
ІСКЕ ҮЛКЕН ҚОЛДАУ КӨРСЕТІП,
КҮРМЕУЛІ МӘСЕЛЕНІ ШЕШУГЕ
КҮШ САЛДЫ.
Міне бір жылдан сәл асатын уақыт

ішінде ауқымды жұмыс атқарылып,
ақжарлықтардың көптен күткен
арманы орындалды. Нақтырақ айт-
сақ, құны 338 миллион 240 мың теңге
болатын Қайыңды ауылдық округінде
ауыз су құбырының жұмысы толық-
тай аяқталып, тұрғындарға пайдала-
нуға берілді. Тұңғыш Президент күні
қарсаңында орталықтандырылған
ауыз су құбыры салтанатты түрде
ашылды. Алғашқы сөз кезегін алған
аудан әкімінің орынбасары Асылан
Кенжебаев барша ақжарлықтарды
қуаныштарымен құттықтай отырып,
Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық
диалог – Қазақстанның тұрақты-
лығы мен өркендеуінің негізі» атты
Қазақстан халқына арналған жол-
дауында баса айтылған өңірлердің
инфрақұрылымын дамыту жұмыс-
тары аясында елді мекендерде
кешенді жұмыстар тоқтамайтынды-
ғын ашып айтты. Еңбек ардагері
Сабырғали Аққожин ел игілігі үшін,
ауылды өркендету жолында жасал-
ған игі істерге ауылдастарының
атынан ризашылығын білдіріп, ақ
батасын берді. Ауыз су құбыры

Оның басты айғағы мұхиттың ар
жағындағы асыл тұқымды малдар-
дың қазақ даласына, оның ішінде
біздің Ойылдың тұмса табиғатына
жерсініп, өрісімізге енуі. Ауданы-
мыздың қайсы бір ауылын араласа-
ңыз да асыл тұқымды ірі қара мал-
дарын кездестіретініңіз сөзсіз.
Осындай асыл тұқымды сиыр бағып
отырған шаруалардың бірі Есентай
Меңдіғалиев. «Құттығай» шаруа
қожалығы бірнеше жылдан бері
«Ангус», «Әулиекөл» сиырларын
сатып алып, өсіруді қолға алып отыр.
Шаруа алғашында жергілікті жердің
табындарын асылдандыру мақса-
тында «ҚазАгро-Сервис» арқылы
несие алып, 10 бас ангус, 10 бас ақ
бас бұқашықтар сатып алған. Осы
кезден асыл тұқымды «Зеңгі баба»
төліне  қызығушылық танытқан қара-
пайым шаруа оны көбейтуді қолға
алған. Бүгінде таза еңбегінің арқа-
сында «Әулиекөл» тұқымды сиыр-
ларының басын 100-ге жеткізді.
Шаруа мал басын көбейтпес бұрын

Қайыңды округіне қарайтын «Күкірт-
ті» деп аталатын жерден малына
баз, малшыларына жаңа үй мен
монша салып, ауыл шаруашылығы
техникаларын алды. Мардымды іс
атқаруға материалдық базасын
нығайтты. Қазіргі таңда «Іскер»
мемлекеттік бағдарламасы арқылы
16 миллион 500 мың теңге алған
айтулы шаруа қожалық иелері 43 бас
асыл тұқымды жылқы малын алуды
көздеп отыр. Шаруашылық жайымен
бүкпесіз бөліскен Есентай Меңді-
ғалиевпен арнайы тілдесу барысын-
да ол: «Соңғы жылдары елімізде мал
бағып, шаруасын кеңейтемін деген
адамға қолдау көп болды. Оның
басты куәсі білек сыбана шаруа
жасауға алынған жеңілдетілген
несиелер жемісін беріп келеді.
Ерінбей еңбек қылған адамға
«жұмыс жоқ» деген бекер әңгіме», -
дейді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қайыңды-Ойыл.

Тұңғыш Президентіміздің өмір
жолын бейнебаян арқылы тама-
шалаған жас бүлдіршіндеріміз биікке
құлаш сермеу үшін бірінші білімге
ұмтылу керектігін түсінді. Сондықтан
кемеңгерлігімен көш бастаған тұл-
ғаның ел үшін атқарған еңбектерін
сүйсіне тыңдады. Айтулы мерекеге
арналып, Ойыл қазақ орта мектебінде
өткен ашық тәрбие сағатына аудан
әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев арнайы қатысты. Оқу-
шыларды Тұңғыш Президент күнімен
құттықтап, өзінің оқушы кезінде
Тұңғыш Президентпен тікелей жүз-
дескен кездегі сезімімен бөлісті. Рас,
ол да сол кезде Президент болмаса
да елімізде адал, абыройлы қызмет
етуді армандады. Қазір арманы
орындалып, ел үшін, болашақ үшін

адал қызмет етіп келеді. Сондықтан
болар аудан әкімінің орынбасары
айтқан салмақты сөздері оқушы-
ларға айрықша әсер берді. Келесі
кезекте ата-аналар комитетінің
төрайымы Гүлайым Қаплиева оқу-
шыларға білім мен тәртіпті тең
ұстауға кеңес беріп, әрдайым ізденіс
үстінде үздік оқуға шақырды. Ал, осы
мектептің директоры Шынаргүл
Бисенова барша мектеп ұжымын
айтулы мерекемен құттықтап, мек-
тептің қоғамдық өміріне белесене
араласқан оқушыларға алғыс хат-
тарын табыстады. Айта кетсек,
ашық тәрбие сағаты барысында
мектеп оқушыларынан құралған
өнерпаздар мерекеге үн қосты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

АУДАН ӘКІМДІГІ
ЖАНЫНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ-
НАСИХАТТЫҚ ТОБЫНЫҢ
ЖҰМЫС САПАРЫ ӨТКЕН
БЕЙСЕНБІ КҮНІ САРАЛЖЫН
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ
ЖАЛҒАСТЫ. АУЫП
ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСКЕН
АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТТЫҚ
ТОП ҚҰРАМЫНДАҒЫ БӨЛІМ
БАСШЫЛАРЫ КЕЛЕР ЖЫЛЫ
ЕНЕТІН ӨЗГЕРІСТЕР БОЙЫНША
ЖӘНЕ ЖЕР, МҮЛІК, КӨЛІК,
ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҚТАРЫН
УАҚЫТЫЛЫ ТӨЛЕУ ТУРАЛЫ
АЙТЫП ӨТТІ.
Ойыл ауданы бойынша мемле-

кеттік кірістер басқармасының
басшысы Берік Майланов шағын
бизнес субьектілеріне 2020
жылдан бастап жалпыға бірдей
декларация енгізу туралы және
жеке кәсіпкерлердің кәсібін
кеңейтіп, дамыту мақсатында 3
жылға мораторий жарияланғанын
да атап өтті. Сондай-ақ, енді салық
органдарында сыбайлас жемқор-
лықты болдырмау үшін онлайн
бақылау кассалық аппараттары
енгізілді. Тағы бір айта кететін
жайттың бірі - көп балалалы
отбасыларға берілетін тиісті
жәрдемақы тағайындау, оларға
қажетті қандай құжаттар жинақ-
тау керектігі ескертілді. Осы
мәселе жөнінде Елбасымыздың
Жолдауында айтылған болатын.
Сол себептен біздің ақпараттық
насихаттау тобы елді-мекендерді
аралап халықпен кездесіп, түсінік
жұмыстарын жүргізуді әлі де
жалғастыра беретін болады.

Голикова, Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінің биология
пәнінің мұғалімі Сағыныш Дабылова-
лар марапатталды. Сондай-ақ, 1
желтоқсан – Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президенті күні
мерекесіне орай, ауданның дамуы

жолында тынымсыз тер төгіп келе
жатқан әр саланың мамандарына
аудан әкімінің алғыс хаттары берілді.
Сонымен қатар мереке қарсаңында
мемлекеттік қызметші «Саралжын
ауылдық округі әкімінің аппараты»
мемлекеттік мекемесінің бас мама-
ны Қуаныш Бегалы Мемлекеттік
әкімшілік қызметшісінің антын қабыл-
дады.
Келесі кезекте еңбек ардагері,

аудандық ардагерлер кеңесінің
төрағасы Сарсенбай Аманғосов
тұтастай қазақ жұртын «Мәңгілік
елге» айналдыру жолында бар күш
жігерін сарықа жұмсаған көреген
көшбасшының қашанда үлкен құр-
метте лайық санаса, «Жастары-
мызды, Қазақстанның болашағын әр
салада қолдауымыз керек» деп
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаев биылғы жылды «Жастар
жылы» деп  жариялаған болатын.
Осы орайда Тұңғыш Президентімізбен
жүздескен жас маман, жастар
ресурстық орталығының психологы,
белсенді жас Нұрсұлтан Жумин
жүрекжарды тілегін білдірді. Марапат-
қа ұласқан салтанатты шара соңында
аудан өнерпаздары мерекелік кон-
церттерін тарту етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

МАРАПАТҚА ҰЛАСҚАН МЕРЕКЕ
1991 ЖЫЛЫ 1 ЖЕЛТОҚСАНДА АЛҒАШ РЕТ ҚАЗАҚ ССР ПРЕЗИДЕНТІНІҢ

ЖАЛПЫХАЛЫҚТЫҚ САЙЛАУЫ ӨТІП, ОЛ САЙЛАУДА НҰРСҰЛТАН
ӘБІШҰЛЫ НАЗАРБАЕВ ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІ БОЛЫП САЙЛАНҒАНЫ
БАРШАМЫЗҒА МӘЛІМ. ЯҒНИ, ӨЗ ТАҒДЫРЫН ӨЗІ АЙҚЫНДАУҒА
АЛҒАШҚЫ ҚАДАМ ЖАСАҒАН ҚАЗАҚСТАН ҮШІН 1 ЖЕЛТОҚСАН –
МЕМЛЕКЕТТІЛІК ТАРИХЫНЫҢ МЕРЕЙЛІ КҮНІ САНАЛУҒА ОРНЫ
ЛАЙЫҚТЫ.

АҚЖАРЛЫҚТАРДЫҢ АРМАНЫ ОРЫНДАЛДЫ
АУЫЗ СУ ҚҰБЫРЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ

нысанының лентасын Ақжар ауыл-
дық «Шағатай» мешітінің бас имамы
Қайырғали Алманов пен «Аймар-
СтройСервис» ЖШС-нің басшысы
Думан Жалғасбаев қиды. Нысанның
техникалық сипаттамасына тоқтал-
сақ, құбырдың ұзындығы 12 шақы-
рым. Су жинайтын резервуар
сыйымдылығы 150 текше метрден
екі дана. Электр желілерінің ұзын-
дығы 3 шақырым. Ауылда таза ауыз
су қазір қырыққа жуық үйді қамтып
тұр. Бүгінге дейін ауыз су мәселесінің
«жырға» айналып тұрған кезінде әрбір
үй ұңғымалы құдық қаздырып, соның
суын тұтынып келді. Сондықтан таза
суды тартуға асығар емес. Алайда

ауыл тұрғындары жер ананың тайыз
қабатынан шығатын тазартылатын
сүзгіден өтпеген суды ішіп отыр.
Мұндай су адам денсаулығына зиян.
Сондықтан тұрғындар бірнеше
сүзгіден өтіп тазартылған таза суды
тұтынғандары абзал. Тағы бір айта
кететін жайттың бірі бұл ауылдан
көшіп кеткендердің қатары көп
болғанымен ақжарлықтар алдағы
уақытта көгілдір отыннан да үмітті.
Егер ауылға көгілдір отын келсе,
қалаға қарай ағылған халық тұрғы-
лықты туған жерде тұрақталып
қаларына сенімді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қайыңды-Ойыл.

ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН НЕСИЕЛЕРДІҢ ЖЕМІСІ
ОЙЫЛ АУДАНЫ ЕШҚАНДАЙ ӨНЕРКӘСІБІ ЖОҚ ӘЛИМСАҚТАН МАЛ

ШАРУАШЫЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСАТЫН НАҒЫЗ ҚАЗАҚЫ АУДАН.
ТҰРҒЫНДАРДЫҢ НЕГІЗГІ ТАБЫС КӨЗІ ДЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ӨНІМДЕРІ. СОНДЫҚТАН БОЛАР, МАЛ БАҒУҒА ӘБДЕН МАШЫҚТАНҒАН
АЙМАҒЫМЫЗДЫҢ ХАЛҚЫ СОЛ КӘСІБІНЕН ЖАҢЫЛҒАН ЕМЕС.
МЕМЛЕКЕТ ТАРАПЫНАН ҚОЛДАУ ТАУЫП, МАЛ БАҒУДЫ БАСТЫ ТАБЫС
ДЕП САНАЙТЫН АҒАЙЫН СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ТӨРТ ТҮЛІКТІ
АСЫЛДАНДЫРУҒА КӨҢІЛ БӨЛУДЕ.

АҚПАРАТТЫҚ
НАСИХАТТЫҚ ТОП

САРАЛЖЫНДЫҚТАРДЫҢ
САУАЛДАРЫНА ЖАУАП БЕРДІ

АЙТУЛЫ МЕРЕКЕГЕ
МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ ДА ҮН ҚОСТЫ

АРХИВ – ТАРИХИ ШЕЖІРЕ
ҚОЙМАСЫ ҒАНА ЕМЕС, ӘРБІР ҰЛТ
ТАРИХЫНЫҢ ҚАЗЫНАСЫ. АТА-
БАБАЛАРЫМЫЗДЫҢ ТАРИХЫН
ҒАНА ЕМЕС, ОЛАРДЫҢ АРМАН-
ТІЛЕГІН, АҚЫЛ-ОЙЫН, ДАНАЛЫҒЫ
МЕН ДАРАЛЫҒЫН, ПАРАСАТЫ
МЕН ҮЛГІ-ӨНЕГЕ ӨСИЕТТЕРІН
САҚТАП ОТЫРАТЫН КИЕЛІ ОРЫН.
ОЛАР ХАЛЫҚТЫҢ ҚҰЖАТТЫҚ
ЖАДЫН БІР ТАЛДАП ЖИНАП,
ӨСКЕЛЕҢ ҰРПАҚ ҮШІН САҚ-
ТАЙДЫ.
Архив - адамның, қоғамның және

мемлекеттің басқару қызметінің
сенімді серігі, керек деректі дер
кезінде жинақтап, ақпаратты сақ-
таушы жеткізуші мекеме. Архивті
сақтау, оны түгендеу өркениетті
елдердің үрдісі. Архивтердің қорғау-
шысы да, қолдаушысы да мемлекет,
ал архивистер тек қана мемлекетке,
қоғамға қызмет етеді. Архивтегі
анықтама сұраған толассыз сұра-
ныстар легі, құрамы осы ойды растай
түседі.
Барлық мекемелер қазір қара-

пайым халыққа электронды түрде
көмек көрсетеді . Заман талабы
солай. Электронды жүйені қалып-
тастыру біз үшін де, мемлекет үшін
де өте тиімді. Қазіргі таңда архив
мекемесі де электронды түрде ғана
өтініш қабылдап, жауап береді. 2019
жылдың қаңтар-қараша айлары
аралығында шетелдерден, облыс-
тардан, аудандардан келіп түскен
250 азаматтардың өтініштеріне
қызмет көрсетілді. Оның ішінде 201
өтініш қанағаттандырылып, 49
өтінішке түсініктеме анықтамасы
берілді.

Д.АБДРАХМАНОВ,
«Ойыл ауданының

мемлекеттік  мұрағаты»
КММ меңгерушісі.

АРХИВ -
ТАРИХ АЙНАСЫ

1 ЖЕЛТОҚСАН ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІ ҚАРСАҢЫНДА АУДАНДА
КӨПТЕГЕН ІС-ШАРАЛАР ӨТКІЗІЛДІ. ӘСІРЕСЕ БІЛІМ ОШАҚТАРЫНДА
ӨТКЕН ШАРАЛАРДА ӘР ОҚУШЫНЫҢ «МЕН ДЕ ПРЕЗИДЕНТ БОЛСАМ?»
ДЕГЕН АСҚАҚ АРМАНДАРЫНА КУӘ БОЛЫП ҚАЙТТЫҚ. ОҚУШЫЛАРДЫҢ
ОСЫНДАЙ АРМАНҒА ҰМТЫЛУЛАРЫНА МЕКТЕПТЕРДЕ ӨТКЕН АШЫҚ
САБАҚТАР АРҚАУ БОЛҒАН ТӘРІЗДІ.
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13 қараша 2019 жыл                      № 347                                Ойыл селосы
Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248 «2019-2021 жылдарға арналған
Ойыл 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 маслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248 «2019-2021 жылдарға арналған Ойыл ауылдық

округ бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-156  тіркелген,
2019 жылы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық
бақылау банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«247 757,2»  сандары  «256 200,2»  сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімі
«233 987,2»  сандары  «242 430,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«249 989,1»  сандары  «258 432,1»  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                               № 347                                       с.Уил
О внесении изменений в решениеУилского районного маслихата от4 января 2019 года
№248 «Об утверждении бюджета Уилского сельского округа на 2019-2021 годы»
В соответствии статьями 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 районного маслихата от 4 января 2019 года №248 «Об утверждении бюджета Уилского

сельского округа на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №3-11-156, 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 «247 757,2» заменить цифрами «256 200,2»;
в том числе:
поступления трансфертов
цифры «233 987,2»  заменить цифрами «242 430,2»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «249 989,1» заменить цифрами «258 432,1»;
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 решенияв 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 № 6468 болып тіркелді

Ойыл аудандық  мәслихатының
Сессия төрағасы: А.К.Мамбетова

Ойыл аудандық  мәслихатының
 хатшысы: Е.Ж.Жиеналин

Аудандық мәслихаттың  2019 жылғы
13 қарашадағы №347 шешіміне қосымша

Аудандықмәслихаттың 2019 жылғы
4 қаңтардағы №248шешіміне 1 қосымша

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 18 ноября 2019 года за № 6468

Председатель сессии Уилского районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Секретарь Уилского районного
маслихата: .Ж.Жиеналин

Приложение к решению районного
маслихата от 13 ноября 2019 года  № 347

Приложение 1 к решению районного
маслихата от 4 января 2019 года №248

    ІІ. Шығындар 258432,1
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 42988,0
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функциялары норындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 42988,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 42988,0
   001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 40538,0
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 2200,0
107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің

есебінен іс шаралар өткізу 250,0
04    Бiлiм беру 145795,0
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 145795,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 145795,0
   004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу

және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 114558,0
041 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру

тапсырысын іске асыруға 31237,0
 07   Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық 26095,1
 3   Елді-мекендерді көркейту 26095,1
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 25890,1
   008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 7238,0
   009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 1695,0

010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 0
   011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 16957,1
12 Көлік және коммуникация 37433,0

1 Автомобиль көлігі 37433,0
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 37433,0

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 17359,0

045 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 20074,0

13    Басқалар 6326,0
 9   Басқалар 6326,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 6326,0
   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 6326,0

15    Трансферттер 0,0
 1   Трансферттер 0,0
  124  Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 0,0
    Бюджеттік кредиттер 0,0
    IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0,0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) -2231,9
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру 2231,9
08    Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары 2231,9
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 2231,9

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары 2231,9

    ІІ. Затраты 258432,1
01    Государственные услуги общего характера 42988,0
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 42988,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   42988,0
   001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 40538,0
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 2200,0
107 Проведение мероприй за счет резерва местного исполнительного органа

на неотложные затраты 250,0
04    Образование 145795,0
 1   Дошкольное воспитание и обучение 145795,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 145795,0
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 114558,0
041 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных

организациях образования 31237,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 26095,1
 3   Благоустройство населенных пунктов 26095,1
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   25890,1
   008 Освещение улиц в населенных пунктах 7238,0
   009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 1695,0

010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 0
   011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 16957,1
12 Транспорт и коммуникации 37433,0

1 Автомобильный транспорт 37433,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   37433,0

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 17359,0

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах 20074,0

13    Прочие 6326,0
 9   Прочие 6326,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа     6326,0
   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 6326,0

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) - 2231,9
    VI. Финансирование дефицита бюджета 2231,9
08  Используемые остатки бюджетных средств 2231,9
 01 Остатки бюджетных средств 2231,9

  1 Свободные остатки бюджетных средств 2231,9

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД
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НАИМЕНОВАНИЕ

   1. Кірістер 256200,2
1   Салықтық түсімдер 12540,0
 01  Табыс салығы 6600,0
  2 Жеке табыс салығы 6600,0
 04  Меншікке салынатын салықтар 5940,0
  1 Мүлікке салынатын салықтар 260,0
  3 Жер салығы 320,0
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 5360,0
2 Салықтық емес түсімдер 1230,0

01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 1210,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210,0
06 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0
1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 20,0

4   Трансферттердің түсімдері 242430,2
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 242430,2
  3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 242430,2

   1. Доходы 256200,2
1   Налоговые поступления 12540,0
 01  Подоходный налог 6600,0
  2 Индивидуальный подоходный налог 6600,0
 04  Налоги на собственность 5940,0
  1 Налоги на имущество 260,0
  3 Земельный налог 320,0
  4 Налог на транспортные средства 5360,0
2 Неналоговые поступления 1230,0

01 Доходы от государственной собственности 1210,0
5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности        1210,0

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

4   Поступления трансфертов 242430,2
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 242430,2
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 242430,2

Қазақстан Республикасының тұң-
ғыш Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін
біртіндеп латын әліпбиіне көшіру
жұмыстарын бастауымыз керек. Біз
бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік
қажеттігін терең түсініп, байыппен
қарап келеміз және оған кірісуге
Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият
дайындалдық» - деп айтқан еді. 1929
жылғы 7 тамызда КСРО Орталық
Атқару Комитеті мен КСРО Халық
Комиссарлары Кеңесінің Президиу-
мы латындандырылған жаңа әліпби
– «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу
туралы қаулы қабылдады. Латын
әліпбиінің негізінде жасалған жазу
үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін
қолданылып, кейін кириллицаға ауыс-
тырылды. 1940 жылғы 13 қарашада
«Қазақ жазуын латындандырылған
әліпбиден орыс графикасы негізіндегі
жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң
қабылданды. Сондай-ақ, Елбасымыз
өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы
«Қазақстан – 2050» Стратегиясы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа
саяси бағыты» атты Қазақстан хал-
қына Жолдауында: «Мемлекет өз

тарапынан мемлекеттік тілдің пози-
циясын нығайту үшін көп жұмыс ат-
қарып келеді. Қазақ тілін кеңінен
қолдану жөніндегі кешенді шараларды
жүзеге асыруды жалғастыру керек.
Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді
латын қарпіне, латын әліпбиіне
көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт
болып шешуге тиіс принципті мәселе.
Өзбек латын тілінің ерекшелігі –

арнайы символдар мен диакрити-
калық белгілердің жоқтығы (тек апос-
трофтар бар). Классикалық латын
кириллицамен салыстырғанда 7 әріп-
ке кем, сондықтан арнайы белгілер
мен символдардың жоқ болу есебі-
нен кейбір әріптерді екі еселеуге тура
келеді. Нәтижесінде апострофпен
қосқанда 29 әріптен тұратын өзбек
латын әліпбиі құрылған. 1926-39
жылдары латын әліпбиін қолданса,
1940-2001 жылдары кириллица, одан
кейін 2001 жылы қайта латын әліп-
биіне көшті. Еліміздің латын әліпбиіне
көшу ұлтымыз үшін жасалған маңыз-
ды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің
тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғы-
ры байлық – жер, екіншісі – тіл,
үшіншісі – мемлекет және оның
тарихы болуы керектігі айқындалады.
Ағартушы-педагог ғалым Ахмет

Байтұрсынұлы айтып кеткендей,
«Ұлттың сақталуына да, жоғалуы-
на да себеп болатын нәрсенің ең
қуаттысы – тілі» - деген. Алаш
қайраткерлері де латын әліпбиін
жазу-сызуда қолданды. Бұл бізге
таңсық дүние емес. Мәселен, түрік
ғалымыХатиже Ширин Ұсер қазақ-
кирилл әліпбиі өзге түркі-кирилл
алфавитіне қарағанда, таңбаның гра-
фикалық және фонетикалық тұрғыдан
бір-бірімен байланысты болуы және
бір дыбысқа бірден көп таңба берудің
болмауына байланысты мұқият
дайындалғанын айтады. Бұл тұрғыда
қазақ-кирилл әліпбиін дайындаған тіл
ғалымы С.А. Аманжоловтың рөлінің
зор екендігін атап өтеді. Бүгінгі күнге
дейін Тіл саласының білікті маман-
дары латын қарпіне негізделген қазақ
әліпбиінің жобаларын жасауда қызу
талқылауда ойларында айтып бөліс-
ті.
Айта кетсек, солардың бірі - фило-

логия ғылымдарының докторы, про-
фессор Әлімхан Жүнісбектің пікірі:
«Латын әліпбиіне көшудің қиыншы-
лығы қазіргі біздің қолданып жүрген
әліпбиіміз қазақтың төл әліпбиі емес,
орыс тілімен араласып кеткені, бізге
өзге тілден енген дыбыстар араласып

кетсе, онда кедергілер туындайты-
нын, латын әліпбиіне төл дыбыстары-
мызды баптап, соның аясында кө-
шуін және қазақ жазуына тек әліпби
ауыстыру ғана емес, түбегейлі ре-
форма керек екенін, ол реформа үш
мәселені дыбыс, әліпби және емле
ережені бірдей қамтиды – деп айтты.
Әрине, ұлт үшін рухани жаңғыруы-
мызда маңызды өзекті мәселелердің
оңды шешілуіне қосып отырған кәсіби
білікті мамандардың пікірлері ескері-
ліп, латын қарпіндегі қазақ әліпбиін
жасалу жолдарына қатысты өрбісе
және басқа жоғарыда аталған елдер-
дің тәжірибесіне қарап салыстыра
отырып жасалса құба-құп болар еді.
Қорыта келгенде, латын әліпбиіне

көшу – рухани жаңғыруымызға негіз
болады, түркі және жаһандық әлем-
мен ықпалдасуға, қазақ халқы ерте-
ден қолданған әліпбиімізге қайта
оралып, ұлттық санамыздың қайта
жаңғыруына жол ашады демекпін
және де Ойыл орталық ауруханасы
ұжымы болып латын әрпіне көшуді
қолдаймыз!

А.Тілепбергенова,
 Ойыл аудандық

ауруханасының психологы.

Айтулы жиынға ауыл тұрғындары
белсенді қатысты. Үкімет басында
әр сала бойынша енгізілген өзгерістер
мен толықтыруларға байланысты
арнайы түсіндірме жұмысын жүргізу-
ге келген бірқатар сала басшыларын
кезектесе тыңдап, өз кезегінде туын-
даған түйіткілдер бойынша сауал-
дарын қойды. Ақпараттық-насихат-
тық топтың жетекшісі, аудандық жер
бөлімінің басшысы Жасұлан Ержанов
тұрғындарға көкейтесті сауалдарын
қысылмай қоюға, аудан басынан
арнайы келген сала басшыларының
уақытын тиімді пайдалануға шақыр-
ды. Келесі ретте зейнетақы төлеу
орталығының директоры Мұрат Әл-
жанов 2020 жылдың қаңтар айынан

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ НЕГІЗІ!!ҚАЙЫҢДЫДАҒЫ КЕЗДЕСУ
КӨКЕЙДЕГІ СҰРАҚТАРҒА ЖАУАП
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «СЫНДАРЛЫ

ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ - ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН
ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» АТТЫ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН КЕҢ
КӨЛЕМДЕ ТҮСІНДІРУ МАҚСАТЫНДА АУДАН ӘКІМДІГІ ЖАНЫНДАҒЫ
АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТТЫҚ ТОПТЫҢ ТҮСІНДІРУ ЖҰМЫСТАРЫ ӨТКЕН
АПТАДА ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ.

бастап төрт баласы бар отбасы-
лардың балаларына үкіметтен 42 500
теңгеден бастап жәрдемақы тағ-
айындалатынын және зейнетақы 7
%-ға өсетіндігін жеткізсе, аудандық
кірістер басқармасының басшысы
Берік Майланов жеке кәсіпкерлер
үшін кассалық бақылау аппараты
ұялы телефонға орнатылып, элек-
тронды түрде жүзеге асатынын
мәлімдей келе барлық салық төлем-
дері бойынша ақпарат берді. Сонымен
қатар аудандық аурухананың мама-
ны Ақорал Тілепбергенова міндетті
әлеуметтік медициналық сақтандыру
жүйесі бойынша түсіндірді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қайыңды-Ойыл.



І. Кірістер 4879753
1   Салықтық түсімдер 307871
 01  Табыс салығы 123868
  2 Жеке табыс салығы 123868
 03  Әлеуметтiк салық 131773
  1 Әлеуметтік салық 131773
 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 10137
 01  Мемлекеттік меншiктен түсетiн кiрiстер 6714
  5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6694

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 20
02 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің

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

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

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

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

 06  Басқа да салықтық емес түсімдер 2713
  1 Басқа да салықтық емес түсімдер 2713
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 4558645
 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 4558645
  2 Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер 4558645
   Ағымдағы нысаналы трансферттер 1671039
   Нысаналы даму трансферттері 171710
   Субвенциялар 2676000

Заңнаманың қабылдауына байланысты ысырапты өтеуге арналған трансферттер       39896

I. Доходы 4879753
1   Налоговые поступления 307871
 01  Подоходный налог 123868
  2 Индивидуальный подоходный налог 123868
 03  Социальный налог 131773
  1 Социальный налог 131773
 04  Налоги на собственность 46063
  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 10137
 01  Доходы от государственной собственности 6714
  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 6694

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 20
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 2713
  1 Прочие неналоговые поступления 2713
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 4558645
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 4558645
  2 Трансферты из областного бюджета 4558645
   Целевые текущие трансферты 1671039
   Целевые трансферты на развитие 171710
   Субвенции 2676000

Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства 39896
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27 қараша 2019 жыл                      № 352                                Ойыл селосы
Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 239 «2019-2021 жылдарға арналған
Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 106, 109 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. Аудандық мәслихаттың 2018 жылғы 24 желтоқсандағы №239 «2019-2021 жылдарға арналған Ойыл аудандық

бюджетін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3-11-155 тіркелген, 2019
жылғы 4 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау
банкінде жарияланған) шешіміне келесідей өзгерістер енгізілсін:

27 ноября 2019 года                               № 352                                       с.Уил
О внесении изменений в решение районного маслихата от  24 декабря 2018 года
№ 239 «Об утверждении  бюджета Уилского района на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьями 106,109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, 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 районного маслихата от 24 декабря 2018 года № 239 «Об утверждении Уилского районного

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

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 29 қарашада № 6503 болып тіркелді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ойыл аудандық  мәслихатының
сессия төрағасы:  А.К.Мамбетова

Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы: Е.Ж.Жиеналин

1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер - «4 896 842» сандары

«4 879 753» сандарымен
ауыстырылсын;
трансферттер түсімі - «4 575 738»

сандары «4 558 645» сандарымен
ауыстырылсын;

2) тармақшасында:
шығындар - «4 907 873» сандары

«4 890 784» сандарымен
ауыстырылсын;

 7 тармақта:
екінші абзацта:
2. Көрсетілген шешімнің 1 және 5 қосымшалары осы шешімнің 1 және 2 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда

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

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

«230 816» сандары «245 816»
сандарымен ауыстырылсын;
сегізінші абзацта:
«429 935» сандары «449 935»

сандарымен ауыстырылсын;
9 тармақта:
екінші абзацта:
«35 647» сандары «30 524»

сандарымен ауыстырылсын;
үшінші абзацта:
«9 972» сандары «9 372»

сандарымен ауыстырылсын;
төртінші абзацта:
«6 000» сандары «4 251»

сандарымен ауыстырылсын;
бесінші абзацта:
«20 000» сандары «17 731»

сандарымен ауыстырылсын;
10 тармақта:
үшінші абзацта:
«32 888» сандары «32 390»

сандарымен ауыстырылсын;
төртінші абзацта:
«20 456» сандары «17 668»

сандарымен ауыстырылсын;
он тоғызыншы абзацта:
«25 395» сандары «27 595»

сандарымен ауыстырылсын.

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 29 ноября 2019 года за № 6503

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры
«4 896 842»  заменить цифрами

«4 879 753»;
поступления  трансфертов -

цифры  «4 575 738»
заменить  цифрами
«4 558 645»;
в подпункте 2):
затраты - цифры «4 907 873»

заменить цифрами «4 890 784»;
в пункте 7:
в абзаце втором:
2. Приложения 1 и 5 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2  к настоящему

решению.
3. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством

порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Уилского районного маслихата после его официального

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

цифры «230 816» заменить
цифрами  «245 816»;
в абзаце восьмом:
цифры «429 935» заменить

цифрами  «449 935»;
в пункте 9:
в абзаце втором:
цифры «35 647» заменить

цифрами «30 524»;
в абзаце третьем:
цифры «9 972» заменить цифрами

«9 372»;
в абзаце четвертом:
цифры «6 000» заменить цифрами

«4 251»;
в абзаце пятом:
цифры «20 000» заменить

цифрами «17 731»;
в пункте 10:
в абзаце третьем:
цифры «32 888» заменить

цифрами «32 390»;
в абзаце четвертом:
цифры «20 456» заменить

цифрами «17 668»;
в абзаце девятнадцатом:
цифры «25 395» заменить

цифрами «27 595».

Председатель сессии Уилского районного
маслихата: А.К.Мамбетова

Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
27 қарашадағы №352 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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Наименование

Приложение 1 к решению районного
 маслихата от 27 ноября 2019 года №352

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

Секретарь Уилского районного
маслихата:  Е.Ж.Жиеналин

2019 жылдың 29 қарашасы  күні
ауылшаруашылығы саласының
майталманы, еңбек ардагері Сисен
Оразғалиұлы Бердембаев дүниеден
өтті.
Сисен Оразғалиұлы Бердембаев

1952 жылдың 19 ақпанында Ойыл
ауданы, Көптоғай ауылында дүниеге
келген. 1959-1969 жылдары Құрманов
атынтағы орта мектептен білім алған.
1969-1972 жылдары  Темір совхоз
техникумында, 1980-1986 жылдары
Батыс Қазақстан ауылшаруашылығы
институтында оқыған.
Мамандығы бойынша Берсиев,

Жекенді, Құрман совхоздарында түрлі
қызметтерде болды. Құрман совхозы

ізімен құрылған «Көптоғай» акционерлік қоғамының президенті болып,
ауылдың өркендеп өсуі жолында аянбай еңбек етті. 1999  жылы Ойыл
сайлау округі бойынша облыстық маслихаттың депутаты, 2003 жылы
Көптоғай сайлау округі бойынша аудандық маслихаттың депутаты болып
сайланды. 2005 жылы «Ойыл ауданының жыл адамы» атағын, 2010 жылы
«Ойыл ауданының құрметті азаматы» және  Қазақстан Республика
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен «Шапағат»
төсбелгісін иемденді. Отбасында жұбайы Күмісаймен 6 бала тәрбиелеп
өсірді.
Біз ауданның ауылшаруашылығы саласында айтулы қолтаңбасы қалған

Сисен Оразғалиұлың отасы мен ағайын-туыстарына қайғыларына
ортақтасып, көңіл айтамыз. Жатқан жері жайлы топырағы торқа болсын!
А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, А.Кенжебаев, М.Айдарбаев, С.Өскенбаев,

С.Аманғосов, Ғ.Займолдаұлы, Ғ.Жүмбергенұлы, Т.Шалабаев, Б.Жантолы,
Т.Меруенов, Б.Бисекенов, С.Қойбағаров.

2019 жылдың 28 қарашасы күні 80
жасында ұзақ жылдар ауданның
баспсөз саласында еңбек еткен,
ардагер журналист Ақкерей Саржігітов
дүниеден өтті.
Ақкерей Саржігітов Ойыл

ауданының Ақшатау ауылында 1939
жылдың 25 күні дүниеге келген.
Н.К.Крупская атындағы Ойыл қазақ
орта мектебін бітірген. 1958 жылы
Темір ауылшаруашылығы училищесін
бітіріп, еңбек жолын «Калинин»
колхозында жұмысшы болып бастаған.
Кейін «Ойыл» совхозында
механизатор болып еңбек етті. Аудан
басшылары сауатты жігітті
мамандығы болмаса да білім беру
саласына жұмысқа шақырады.
Алдымен Ақшатау, кейіннен Стоковой,
Октябрь ауылдарында бастауыш кластарға сабақ береді. Одан кейін
аудандық пионерлер үйінің директоры қызметін атқарады. Сол жылдары
А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық институтының тарих-филология
факультетін сырттай оқып, бітіреді.
1970 жылы аудандық «Ойыл» газетінің әдеби қызметкері болып жұмысқа

қабылданады. Кейіннен 1996 жылдың соңына дейін газеттің тілшісі, жауапты
хатшысы, редактордың орынбасары қызметтерін атқарды. Ауданның
баспасөз саласындағы еңбектері үшін бірнеше мемлекеттік наградаларға
ие болды.
Үш бала тәрбиелеп өсірді.
Біз Ақкерей Саржігітовтің отбасына, туыстары мен жақындарына орны

толмас қайғыларына ортақтасып, көңіл айтамыз.
А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, А.Кенжебаев, М.Айдарбаев, С.Аманғосов,

Ғ.Займолдаұлы, Ғ.Жүмбергенұлы, Т.Меруенов, С.Қойбағаров.

СИСЕН ОРАЗҒАЛИҰЛЫ БЕРДЕМБАЕВ АҚКЕРЕЙ САРЖІГІТОВҚыстың күні

Күн күлмейді еркінше
нұрын шашып,

Дамылсыз көк күмбезін
бұлт басып.

Отыр міне қарт анам ойға шомып,
Таянып ұршығына, құты қашып.
Күн шығып, көп кідірмей

қайта батқан,
Тұншығып бұлт астында

таулар жатқан.
Қар жамылған кең дала, асау өзен
Үстінде көкшіл меруерт

мұзы қатқан.
Тәкәппар қыс лебі неткен күшті,
Ақ қырау алыстағы орман үсті.

Иілтіп әлсіз дене жас шыбықты,
Ұлыған долы боран соға түсті.
Ұлпа қар кеше ғана жауып өтті,
Кіршіксіз аққа орап төңіректі.
Жүзіңді бейне сұлу нұрға бөлеп,
Жабысады шытқыл аяз

қарып бетті.
Ақша қар көз ұялтып, шағылысып,
Алтынның ұнтағындай жылт-жылт

етті.
Ысқырып, аяз зулап кең далада,
Көркіне көз ілеспей қаққан сылаң.
Лебімен уын шашқан айналаға,
Тәрізді ысқырығы зәрлі жылан.

Мұқағали МАҚАТАЕВ.
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Дана халқымыз қай кезде де сөз бастау қиын деген ғой. Ал енді өзіңмен
бірге мектепте сыныптас болған, балалық қызық кездерді бірге өткізген
құрбың туралы ол өмірден озғаннан кейін сөз бастау қиынның қиыны екен.
Осынау бір сәттік өмірде жалт етіп сөнген жасын тағдырлар аз ба?!

Алды-артыңа қаратпас ажал сағаты соқса бәріміз де дәрменсізбіз. “Өмір –
өткінші”, “Дүние – жалған” деген сөздерді тағы да бір дәлелдеп  аяулы
сыныптасымыз, адал құрбымыз, жарқыраған жұлдыз іспетті Динара
арамыздан кетті. Ақжарқын, ақ пейілімен, озаттылығымен баршамызды
баураған Динараның сапары қара жолда мәңгілікке қиылады деп ойлаппыз
ба?
Балалық шағым мен мектептегі өмірім маған көптеген адал достар,

сырымызды бірге бөлісіп, мектептегі оқу кезеңімізді бірге көретін көптеген
құрбылар кездестірді. Сондай құрбымның бірі – Наурызова Динара
Асылбекқызы. Динара – арманы асқақ, оқуда озат, ойы ұшқыр жан еді. Әр
іске икем, шебер, жауапкершілігі мол еді. Осы мақаланы түгел дерлік
Динараға арнағым келеді. Өмір отын ерте сөндірсе де, бағындырған
белестері өте көп...
Мәңгі есімізде!...1999-2000 оқу жылдары Ойыл қазақ орта мектебінің

табалдырығын аттаған кезіміз еді. Біздің сыныптағы ұлдар мен қыздар
әрқайсысы жанып тұрған ерекше тұлға еді. Сынып жетекшіміз – Бижанова
Ақмарал апайдың өзі бізді осылай еркелетіп тәрбиеледі. Динара сыныптағы
ең озат оқушы болды. Аудандағы әр өткен білім сайыстарында
мектебіміздің, сыныбымыздың атынан суырылып шығып, жүлделі, алдыңғы
орындардардан көрінді. Мектепте оқып жүріп, әр жыл сайын, Республика
көлемінде олимпиадаларда жолдама алып, Астана, Ақтөбе, Көкшетау
қалаларына демалысқа баратын. Сынып жетекшіміз Ақмарал апай әрдайым
Динараның жетістіктерін, озаттығын, бізге мотивация ретінде айтып
отыратын. Апайымыз сыныптастарымызды бір-бірімізге бауырмал,
ұйымшыл тұлға ретінде тәрбиеледі. Әрбіреуімізді биікке көтеріп,
жетістіктерімізбен мақтанып отырады. Динара – сыныпта староста болып
жетекшілік етті. Ол үшін сыныбымыз бен мектебіміздің беделі бірінші орында
тұратын.
Мектепті «Алтын Белгіге» бітірген Динара Астана қаласындағы

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетіне «Байланыс және
ақпарат» факультетіне грантпен оқуға түсті. Оқуда озаттылығын
жоғалтпаған құрбым жоғарғы оқу орнын «Қызыл Дипломмен» тәмамдады.
Еңбек жолын «Қазақтелеком» АҚ-ның Ақтөбе облысындағы мекемесінде
бастады. Осы қалада еңбек етіп жүріп, жары Абаймен танысып, отбасылық
өмірге аяқ басты. Ибалы келін атанған Динараға ана бақыты бұйырып,
2017 жылы Жігер атты сәбиін өмірге әкелді. Өмір атты өткелдің жұмбақтығы
да осы болар, ақ кебін біреуге ерте, біреуге кеш пішіледі. Жарқыраған
жұлдыздай болған Динараны тағдыр арамыздан кенеттен суырып алды.
Жүзіміз бір мұңайып, бір жылап, жүрегіміз сыздап қалды. Динара арамызда
болса, бағындырар белесі де, алар асуы да алда еді. Алланың ісіне шара
бар ма?! Ана жаны Жігер атты ұлын көкте желеп-жебеп отыратыны анық.
Біз Динараны тек еске алумен ғана жұбана аламыз және артына қалдырған
дүниелерін жаңғырту арқылы ғана жадымызда сақтаймыз. Қамшының
сабындай ғана қысқа ғұмырда жақындарымыздың жанымыздан кеткенімен,
жадымыздан өшпесі анық.
Ізгі жүректі, жаны таза, мейірімді құрбым, Динара! Жаның жәннатта,

тәнің рахатта, орның пейіштің төрінде болсын!
Аякөз ҚУАНҚЫЗЫ.

Спорт (ағылшын тілінен аударғанда
- «ойын», «сауық») - адамдардың
белгіленген ережелер бойынша
әрекеттерінен ұйымдастырылған,
олардың физикалық және интеллек-
туальдық қабілеттерін салыстыру-
дан тұратын, сонымен қатар осы
процесстен туындайтын әрекеттерге
дайындық пен тұлғалараралық қаты-
настар. Спорт ежелден қоғамға аса
қажетті шара ретінде әр елдердерде
өзінше өткізіле келе осындай
анықтамаға ие болған.
Спорт түрлері өте көп, бірақ, бұқа-

ралық сұранысқа ие болып олимпиа-
далық ойындарға енгізілгендері
санаулы. Өйткені, қай спорт түрі
болса да олимпиадалық ойындардан
өз орнын алу үшін ең дамушы елдер-
ден құралған олимпиадалық коми-
теттің егжей-тегжейлі сараптама-
сынан өтеді. Олимпиадалық ойын-
дардың құрамына (жазғы және қысқы
ойындар) енгізілген спорт түрлерінің
жарыстары ерекше дайындықпен,
аса құрметпен және қатал тәртіппен
өткізіледі. Олимпиада ойындарына
жолдама алудың өзі бірнеше сайыс-
тардан тұрады. Ал, олимпиада ойын-
дарының жүлдегерлері бүкіл дүние
жүзіне әйгілі тізімдерге енгізіледі.

Медициналық  сақтандыру - ден-
саулық сақтаудағы халықтың мүд-
десін әлеуметтік қорғаудың түрі,
медициналық көмек қажет еткенде
сақтандырылған жағдай бойынша
науқасқа жинаған қаржы кепілдік
болады.
Ең алғашқы рет жүйеге кіру 2018

жылдың 1 қаңтарынан деп белгі-
ленген болатын, бірақ дайындық
жұмыстарын толық жүргізілуіне
уақыт беріліп, 2020 жылға қалдырыл-
ды. Өйткені өзін-өзі қамтамасыз
ететін қызметкерлер санын анықтау
қиыншылықтар келтірді.

2017 жылдан бастап, МӘМС қорына
жұмыс берушілерден жарна төлене
бастады.
Тек жеке тұлғалар, жалдамалы

жұмысшылар, өзін-өзі жұмыспен
қамтамасыз етушілер, жеке кәсіпкер-
лер 2020 жылға дейін жарна төлеу-
ден босатылды. Бірақ жеке кәсіп-
кердің қол астындағы жұмысшылар
болса, ол жұмыс беруші ретінде 2018-
2019 жылдары олардың еңбек-
ақысының 1,5%, ал 2020 жылдан
бастап 2% аударады.
Жұмыс берушілер 2020 жылға

дейін, өзіне және қызметкерлеріне
Сақтандыру қорына жарна аударуды
жалғастырады.
Жарна еңбекақыдан ұсталмайды,

ол жұмыс берушінің негізгі қаражат
қорынан ұсталды.
Міндетті әлеуметтік медициналық

сактандыру қоры Қазақстан азамат-
тарына жасына, жынысына, әлеу-
меттік статусына, тұрғылықты жері-
не және тапқан табысына қарамас-
тан МӘМС қорынан медициналық
және дәрі дәрмекпен қамтамасыз
етіледі.

МӘМС маңызы, сақтандыру
ерек-шеліктері қандай?

1. Жедел жәрдем қызметі тегін
және сақтандырусыз;

2. Ал емханаға дәрігерге қаралу,
анализдер тапсыру т.б. сіздің сақтан-
дыру қорына аударған жарнаңызға

байланысты;
3. Сіз кез-келген клиникада МӘМС

бойынша медициналық қызметтерді
пайдалана алмайсыз. Тек қана сіз
өзіңіз тіркелген клиникада, мемлекет-
тік және мемлекеттік конкурста
ұтқан жеке клиникаларда ғана қарала
аласыз;

4. Тізім бойынша қоршаған ортаға
қауіпті деп табылатын ауру түрлері
бойынша мемлекет емдеу сауық-
тыру шараларын сақтандырусыз
жүргізеді.

5. 18 жасқа дейінгі балалар меди-
циналық сақтандыру шеңберінде
дәрілермен толық қамтамасыз еті-
леді;

6. МӘМС жүйесі кіргеннен кейін
азаматтар бейінді мамандарда тегін
қарала алады;

7. Көрсетілетін медициналық көмек
аударған жарнаңыздың көлеміне
байланысты емес, сондықтан бұл
халыққа өте тиімді болмақ. Себебі
кейбір зертханалық диагностикалық
зерттеулер операциялар өте қымбат
тұрады;

8. Сақтандыру жүйесіне кіру үшін
әуелі тұрғылықты жердегі  емханаға
тіркелу керек содан кейін элек-
трондық үкіметтен өзіңіздің стату-
сыңызды анықтау керек;

9. Егер сізге мемлекет немесе
жұмыс беруші жарна аудармайтын
болса, өзіңіз ҚР МӘМС заңына бай-
ланысты  жарна аудара аласыз.
Азаматтар ең бірінші емханаға

тіркелуі қажет, сосын статусын
анықтау керек.
Яғни;
- Егер сіз жалдамалы қызметкер

болсаңыз, сіз үшін жұмыс беруші
жарна төлейді (жарна төленді ме,
тексеруіңізге болады);

- Егер сіз жұмыссыз (еңбек
биржасына тіркелген жағдайда),
зейнеткерлер, бала күтімінде 3 жасқа
дейін үйде отырған әйелдер, күндізгі
оқу орнында оқитын студенттерге
мемлекет жарна төлейді;

- Егер жеке кәсіпкер болсаңыз(жеке
нотариус,адвокат т.б) өздеріне
өздері төлейді;
Қалған жеке тұлғалар өз-өзіне

қызмет жасаушылар (салықтық
органдарға тіркелмеген), тіркелмеген
жұмыссыздар, үйде жұмыссыз отыр-
ған әйелдер, саудагерлер 2020
жылдан бастап төменгі еңбекақы
есебінен 5% төлеп отыру керек.
Бұрынғыша тегін және қолжетімді

медициналық көмектер қалады.
Яғни медициналық  көмек 2

пакетке бөлінеді;
1. Базалық пакет;
Тегін медициналық көмектің кепіл-

дендірілген көлемі (ГОБМП).
Бұл республикалық бюджеттен

қаржыландыратын барлық азамат-
тарға қолжетімді, тегін медициналық
көмектер.
1. Жедел жәрдем қызметі;
2. Санитарлық авиация;
3. Әлеуметтік маңызы бар аурулар;
4. төтенше жағдайлар;
5. профилактикалық екпе.
МӘМС пакеті:
1. Амбулаториялық-емханалық

көмек
2. Стационарлық көмек
3. стационарлық көмекті алмас-

тыратын көмек
3. Реабилитация және қалпына

келтіру емдік шаралары
4. паллиативтік және мейірбикелік

қарау
5. жоғарғы технологиялық көмек

кіреді.
Біздің еліміздегі міндетті медици-

налық сақтандырудың ерекшеліктері
мен артықшылықтары –Сактандыру
жарнасын төлеуден азаматтардың
15 санаты босатылады(халықтың
әлеуметтік тұрғыдан осал тобы)
Олар:
1.18 жасқа дейінгі балалар;
2. Алтын алқа,күміс алқа иегер-

лері,бұрын «Батыр ана» атағын
алғандар,I-II дәрежелі «Ана даңқы»
орденін алған көп балалы аналар;

3. ҰОС ардагерлері мен мүгедек-
тері;

4. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар;
5. Жұмыссыз ретінде тіркелген

азаматтар;
6. Интернат ұйымдарында білім

алып және тәрбиеленіп жаткан адам-
дар

7. Техникалық және кәсіптік,орта
білімнен кейінгі,жоғарғы білім беру,
сондай-ақ резидентура нысанын-
дағы жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім
беру ұйымдарында күндізгі оқу
нысанында білім алып жатқан адам-
дар;

8. Бала тууға,жаңа туған баланы
асырап алуға байланысты, бала 3
жасқа толғанға дейін оның күтіміне
байланысты демалыста жүрген
адамдар;

9. Жұмыс істемейтін жүкті әйел-
дер, сондай-ақ бала 3 жасқа толғанға
дейін оларды іс жүзінде тәрбиелеп
отырған жұмыс істемейтін адамдар;
10. Зейнеткерлер;
11. Әскери қызметшілер;
12. Арнаулы мемлекеттік орган-

дардың қызметкерлері;
13. Құқық қорғау органдарының

қызметкерлері;
14. Қылмыстық атқару жүйесі

мекемелерінде сот үкімі бойынша
жазасын өтеп жүрген адамдар;
15. Уақытша ұстау изоляторын-

дағы және тергеу изоляторындағы
адамдар.

2017 жыл 1 шілдеден 1%  жарна
аударымы

2018-2019 жыл қантар айынан
1,5% жарна аударым

2020 жыл 1 қаңтарынан 2% жарна
аударымы
Егер сіздің қызметкерлеріңіз жеңіл-

дік берілген категорияға кіретін болса,
оларға жарна аудармайсыз, олар
үшін мемлекет есебінен төленеді.

К.ДОСОВА,
Ойыл аудандық
ауруханасының

емхана меңгерушісі.

Қыс қай уақытта да қауіпті кезең.
Өйткені бұл уақытта адам өміріне
қауіп тудыратын көптеген стихиялық
құбылыстар болатыны баршамызға
мәлім. Қыстың көзі қырауда жаза-
тайым сүрініп кетіп, құлап, жарақат
алғандардың саны артып кетеді. Осы
мезгілде түнгі аяз жердің бетін қаты-
рып, кеше ғана жүріп өткен жолымыз
айнадай жарқырап, көктайғаққа
айналады.
Мұндайда ғимараттардың алдын-

дағы тепкішектерден алаңсыз адым-
дау да қатерлі. Жүргіншілердің
табанымен тапталып, көк мұзға
айналған жаяу жүргіншілер жол-
дарында да оңбай құлап жарақат
алып жатқандар да аз емес.
Ал, тежегішін игере алмай, бүрсіз

(щипы) доңғалақтың кесірінен апатқа
ұшырап жатқан көліктер өз алдына.
Асылы жалпы ережелерді есте

ұстаған жөн. Мысалы, жаяу жүргін-
шілерге көктайғақта сыртқа шығар
кезде, аяқ киіміңізді дұрыс таңдаңыз.
Оның өкшесі биік емес, табаны қалың
әрі бұдырлы болып келгені жақсы.
Мүмкіндігінше жүргенде баспалдақ
таянышынан, қоршаулардан, шарбақ-
тан ұстап жүріңіз. Үй шатырының
астымен өткенде жарақат алып
қалмас үшін сүңгілерден абай болы-
ңыз. Ал, көшеде жүргенде жерді нық
басып, қолыңызды қалтаға салмай,
тепе-теңдікті сақтаған дұрыс. Мұзды
жерді айналып өту мүмкін болмаса,
мысық табандап, қысқа адыммен
жүруге тырысыңыз. Қарт адамдарға

темір сүйір ұшты таяқпен қозғалған
жөн. Құлап бара жатқанда, ауыр
жарақат алмас үшін бұлшық етті бос
ұстап, аяқ қолыңызды бүгіп, жинақ-
талуға тырысыңыз.
Автокөлікпен жүргенде абайлап

қозғалыңыз және міндетті түрде тек
қана қысқы дөңгелек болуы қажет.
Кәсіпорындар, ұйымдар мен меке-

мелер маңайындағы аумақты уақы-
тылы тазартып, мұз бетіне тұз
немесе топырақ себілуі қажет.
Сонымен қатар, ауданымызда қыс

мезгілінде де балық аулайтын аза-
маттарымыз аз емес. Сондықтан
Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі балық аулау кезінде мұз
үстіндегі қауіпсіздік шараларын
ескертеді:

- балық аулау кезінде алдымен
өзіңіздің қауіпсіздігіңізді ойлаңыз;

- мұз үстінен өту кезінде әрдайым
тез арада жүктен арылуға дайын
болыңыз;

- мұз үстінде балық аулау кезінде
өзіңізбен тақтай, ұзындығы 10-15
метр арқан немесе үлкен бұтақ алып
жүріңіз;

- балық аулағанда су жағасынан
алыс ұзамаңыз;

- өте қажет болған жағдайда қауіпті
жерлерге қорғану құралдарының
көмегімен сырғанай отырып жылжу
қажет.
Мұзда қалу жағдайында әр адам

өзін-өзі құтқаруға дайын болуы тиіс,
құтқару ережелерін, амалдарын
дұрыс ұйымдастыра білу қажет.

МІНДЕТТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ-УАҚЫТ ТАЛАБЫ
ЖАЛҒАННЫҢ ЖАНАРЫНА СЫЯ АЛМАДЫҢ...

Өмір дегенге тірлікте, сірә, жетер ме ой,
Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой.
Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі, бөтен ғой
Өмір дегенің – бір сәттік сәуле екен ғой.

Мұқағали Мақатаев.

Осы спорт түрлерінің аудандағы
жағдайлары қандай? Аудандағы ба-
лалар және жасөспірімдер арасын-
дағы спорт түрлерінің деңгейлері
жаман емес, әсіресе, жойылып бара
жатқан бокс пен үстел теннисі қай-
тадан жаңғырып жолға қойыла бас-
тады. Жақында ғана үстел тен-
нисінен өткен «Ойыл кубогі» жекелей
біріншілігі өте тартысты өтті. Өкініш-
тісі, жанкүйерлердің болмауы, ал,
жанкүйерсіз жарыс қалай айтсаң да
жоғарғы дәрежеде өтті деп айтуға
келмейді.
Соңғы кездері спорттың патшасы

жеңіл атлетикаға өз дәрежесінде мән
берілмей жүр. Қай жарыста болсын,
әсіресе үлкен жарыстарда жеңіл
атлетикаға (жүгіру, секіру) үлкен
ұпайлар беріледі. Өйткені, олар адам
организміне ең пайдалы спорт
түрлері болып саналады.
Ауданда ересектердің спортқа

деген құмарлықтары өте төмен. Ере-
сектер арасындағы спортқа қызығу-
шылықты бәріміз жабылып көтеруі-
міз керек. Менің өз ойымша және
дәрігер ретінде пайымдауымша жас-
тардан гөрі ересектер спортпен көп
шұғылдануымыз қажет. Өйткені, көп
аурулар, әсіресе, жүрек-қантамыр-

лар аурулары 40 жастан аса пайда
бола бастайды. Ал, бұл аталған ауру-
лардың алдын-алудың бірден-бір
жолы қозғалыс, яғни спортпен шұғыл-
дану. Тағы бір ересектердің спортпен
айналысуының пайдасы жастар үшін
үлгі болу деп есептеймін.
Енді, осы мақала жазуда спорт

мәселесіне мән беруіме толығырақ
тоқталсам... Спорт біріншіден, қазіргі
техниканың әбден жетісіп қозғалыс-
тың азайған заманында адам ден-
саулығын нығайту үшін, көпшілік
аурулардың алдын-алу үшін, екін-
шіден, қай елдің болмасын, елді-
мекен болмасын беделін көтеру үшін,
үшіншіден, елдердің, елді-мекендердің
және жеке тұлғалардың достық
қарым-қатынастарын күшейту үшін,
төртіншіден, қорғаныс күштеріне
сапалы сарбаздар сапын құрау үшін
және т.б. үшін қажет.
Осыларды айта келе біздер, ойыл-

дықтар, спорттың елімізге, отбасы-
мызға және өзімізге аса қажетті шара
екенін сезіне отырып, оның қай түрін
болмасын ауданымызда дамытуға,
шұғылдануға және жанкүйер болуға
ат салысуымыз керек.

Мыңжасар ДОСОВ,
Ойыл ауылының тұрғыны.

ҚАЙ САЛАДА ДА ЖЕҢІМПАЗДЫ
ХАЛЫҚ ТӨБЕСІНЕ КӨТЕРІП
ҚҰРМЕТТЕЙДІ. АЛ, АУЫЛЫҢНЫҢ,
АУДАНЫҢНЫҢ МЕРЕЙ ӨСІРГЕН
ПАЛУАН БОЛСА...

Қазақ күресі бойынша бірінші ірі
жарыс 1938 жылы ауыл шаруа-
шылығы аймақтары арасындағы
спартакиада аясында өтіпті. Сол
сәттен бастап жарыс дәстүрлі
түрде республика қалаларында
тұрақты өткізіліп келеді. Күрес
адамның денесін ширатып, бұлшық
еттерді қатайтады, төзімділікке,
керек кезінде тез ойланып, әдіс таба
білуге машықтандырады. Қазақ
күресі күш жетілдіретін ойын.
Өткен аптада Қараой ауылында

1 желтоқсан Тұңғыш Президент күні
және Атиғолла Батихұлының жүл-
десі үшін 2007-2009 жылы туылған
балалар арасында қазақ күресінен
аймақтық турнир өткізілді. Айтулы
жарысқа аудан бойынша 8 мек-
тептің және Қаратөбе ауданы
Егіндібұлақ ауылының палуандары
қатысты. Жарыс тоғыз салмақ
дәрежесі бойынша өтті. 20 кг
салмақ дәрежесі бойынша I-орын
Әли Ғабит, II-орын Жасұлан
Амангелді, III-орын Бекет Өтеген. 23
кг салмақ дәрежесі бойынша I-орын
Жанболат Найман, II-орын
Ж.Әлімжанов, III-орын Ж.Төреғали.
26 кг салмақ дәрежесі бойынша I-
орын А.Қайдарұлы, II–орын
Ж.Төреғали, III-орын М.Смағұл. 29 кг
салмақ дәрежесі бойынша I-орын
К.Бексұлтан, II-орын, И.Үсенов, III–
орын А.Қаржау. 32 кг салмақ
дәрежесі бойынша I-орын
Е.Аманғосов, II-орын Д.Әділ, III-орын
Е.Қайсарұлы. 35 кг салмақ дәрежесі
бойынша  I-орын М.Үйелбаев, II-
орын С.Көшер III–орын
А.Ахметқалиев, Т.Тоқашев. 38 кг
салмақ дәрежесі бойынша I-орын
Е.Амангелдіұлы,  II-орын М.Рахмет,
III-орын Н.Кенжебаев, А.Нұрымжан.
46 кг салмақ дәрежесі бойынша I-
орын Д.Қажықалиев, II–орын
Ә.Серікқали, III–орын Ш.Серіков.
Бұл жарыста біз балғын

палуандардың ұлттық спортқа
ұмтылысын көрдік.

СПОРТ ЖАЙЫНДА НЕ БІЛЕМІЗ
немесе спортпен шұғылдануымыз қалай?

АБАЙ БОЛЫҢЫЗ – КӨК ТАЙҒАҚ!

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

ҰЛТТЫҚ СПОРТҚА
ҰМТЫЛЫС БАР

Кез-келген өркениетті қоғам үшін
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең
өзекті мәселенің бірі болып табы-
лады. Сыбайлас жемқорлық заман
ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол
қаражат және қоғамдық бәсекелестік
пайда болған жерлерге тамырын
жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай
отырған кеселдің бірі. Бұл кесел
дамушы елдердегідей біздің жас
мемлекетімізге де орасан зор нұқсан
келтіріп отыр. Сондықтан да Қазақ-
стан Республикасының мемлекеттік
саясатының негізгі басымдылық-
тарының бірі осы зұлымдықпен
күресу болып отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заң талабының
аясында жемқорлыққа қарсы іс-
әрекеттер әр салада жүзеге асыры-
луда. Әсіресе, халық парақорлық
дертімен жиі бетпе-бет келеді.
Сыбайлас жемқорлықпен күресті
жеке қарау мүмкін емес. Сондықтан,
кез келген ортада пара беру мен пара
алудың жолын кесуде қоғам болып
белсенділік танытуымыз қажет.

«Сыбайлас жемқорлық» деген
түсінік мағынасына этимологиялық
қарау мұны «параға сатып алу»,
«пара» ретінде, «corruptio» деген
латын сөзін алып, анықтауға
мүмкіндік береді. Рим құқығында
сондай-ақ «corrumpire» түсінік болған,
ол жалпы сөзбен айтқанда «сындыру,
бүлдіру, бұзу, зақымдау, жалғандау,
параға сатып алу» деген түсінік беріп,
құқыққа қарсы іс-әрекетті білдірген.
Орыс тілінің түсіндірме сөздігі
сыбайлас жемқорлықты пара беріп
сатып алу, лауазымды адамдардың,
саяси қайраткерлердің сатқындығы
ретінде сипаттайды.
Мемлекеттің дамуына бармақ

басты, бұрынғы өткен ата-баба-
ларымыз да дөп басып «тура биде
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ»
деген. Олардың әділдік пен тура-
шылдықты ту еткендігін ғасыр
қайраткерлері Төле би, Қазыбек би,
Әйтеке би және тағы да басқа бір
туар билер мен шешендердің өмірі
дәлел болатындығын бізтарихтан
жақсы білеміз.
Сыбайласжемқорлық әлеуметтік –

экономикалық даму, нарықтық
экономиканы құру инвестициялар
тарту процесін баяулататын және
демократиялық мемлекеттің саяси
және қоғамдық институттарына кері
әсер ететін, елдің даму болашағына
айтарлықтай қауіп төндіретін құбы-
лыс. Елбасы Н.Ә. Назарбаевөз
сөзінде «демократиялық қоғам
жағдайында қылмыс пен сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес ерекше
мәнге ие болады» деп атап көрсетті.
Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз
құбылысты жою бағытындағы кешен-
ді және жүйелі күрес жүргізетіндігін
көрсетеді.
Парақорлық мемлекеттік органдар-

дың тиісті қызмет атқаруына кері
әсерін тигізіп, беделіне нұқсан
келтіреді, заңды қағидаларды теріске
шығарып, азаматтардың консти-
туциялық құқықтары мен заңды
мүдделерінің бұзылуына түрткі
болады. Қазақстан Республикасының
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы» Заңына сәйкес,
сыбайлас жемқорлықпен күресті
барлық мемлекеттің органдар мен
онда қызмет атқаратын лауазымды
тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік
органдардың, ұжымдардың, жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының
басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр,

бақылау, заңгерлік және өзге де
қызметтерін тарта отырып, заң
талаптарының орындаулын қамта-
масыз етуге міндетті.
Сонымен қатар сыбайлас жемқор-

лықпен пәрменді күресу үшін халық-
тың құқықтық сауатсыздығын жоя-
тын, құқықты түсіндіру жұмысының
деңгейі мен сапасын арттыру керек-
тігінің маңызы зор. Халық өздерінің
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай
да бір құқыққа қайшы іс-әрекет
жасалған жағдайда қандай іс-қимыл
қолдану керектігінің нақты жолдарын
толық білулері қажет. Сонда ғана ел
мүддесі үшін зор үлес қосатынымыз
және халық сенімінен шығатынымыз
анық.
Сыбайлас жемқорлық әрекеттері

бойынша тиісті шара қолданудың
негізі - ол азаматтардың арыз-
шағымы. Мемлекетіміздің әрбір
азаматы Қазақстан Республи-
касының Конституциясын және заң-
дарын сақтауға, басқа адамдардың
құқықтарын, бостандықтарын,
абыройы мен қадір-қасиетін құрмет-
теуге міндетті.
Кез-келген өркениетті қоғам үшін

сыбайлас жемқорлықпен күрес ең
өзекті мәселелердің бірі болып
табылады. Сыбайлас жемқорлық
мемлекетті ішінен жоюдың бас-
тамасы мен жетістіктерді жоққа
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке
қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз.
Сондықтан да Қазақстан Республи-
касының мемлекеттік саясатының
негізгі басымдықтарының бірі болып
осы зұлымдықпен күресу.
Қоғамның барлық күш-жігерін

біріктіріп, осы дерттің одан әрі
ушықпауы үшін оны тоқтатудың
барлық амалдарын қолдану арқылы
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде
қарсы тұруға болады.

Медет ҚҰЛМҰҚАНОВ,
Аудандық ішкі саясат,

мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімінің

бас маманы.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ - ҚОҒАМ ДЕРТІ
БIЗ МҮЛДЕ ЖАҢА ҚОҒАМДА ӨМIР СҮРIП ЖАТЫРМЫЗ. ЖАҢА

ҚОҒАМНЫҢ СИПАТЫ IСКЕРЛIК БОЛСА, БҰЛ ЖОЛДА ЖЕТIСТIКТЕРIМIЗ
ДЕ АЗ ЕМЕС. АЛ ШЕШIМI КҮРДЕЛI МӘСЕЛЕЛЕР ДЕ БАР. ОЛ – ӘЛЕУМЕТТIЛIК
МӘСЕЛЕ. БҰЛ САЛАДА ҚОҒАМ ӨМIРIНДЕ ТҮБЕГЕЙЛI ШЕШIМI ТАБЫЛМАЙ
ТҰРҒАН МӘСЕЛЕ, ОЛ – КОРРУПЦИЯ. ЕЛIМIЗДЕ ОСЫ МӘСЕЛЕГЕ АРНАЙЫ
ҚАБЫЛДАНҒАН ЗАҢДАР ДА, АТҚАРЫЛЫП ЖАТҚАН ЖҰМЫСТАР ДА
БАРШЫЛЫҚ, БIРАҚ БҰЛ МӘСЕЛЕ ӘЛI ТОЛЫҚ ШЕШIМIН ТАПҚАН ЖОҚ.


