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Іргесінде бүкіл батыс өңіріне мәш-
һүр Сүлеймендей әулие сынықшы-
ның мәңгілік дамыл тапқан мекені
мен түнек үйі бар ауылға қысы-жазы
ағылған көлік те есеп жоқ. Сырқа-
тына шипа іздеп келгендердің бәрі де
Ойылмен екі арадағы жиырма шақы-
рым жолдың жайын айтатын. Әсіре-
се, бұрын-соңды келмеген қонақ-
тардан қатты қысылатын едік. Бізді
бұл ұяттан «Нұрлы жол» мемлекеттік
бағдарламасы құтқарды. Жиырма
шақырым жолға былтыр жүргізілген
орташа жөндеу жұмыстары аяқталу-
ға жақын. Өйткені, бұл мәселені
қараталдықтар да көптен бері көте-
ріп келе жатыр еді... Сондықтан
тұрғындардың сауалы басқа арнаға
ауды. Мәселен, еңбек ардагері
Жауғашты Жонысов қашанда ауыл-
дың болашағы адамымен өлшене-
тінін, қазақы ауылдардың да «қар-
тайып» бара жатқанын, жастардың
жаппай қалаға «қашуын» айтып, ішкі
миграцияны тоқтату үшін ауылға
көгілдір отынды жеткізіп, жұмыс

орындарын ұйымдастыруды ұсын-
ды. Ал, мектептің жұмысшысы
Ықылас Қарабалин ауыл тұрғын-
дарының барлығын алаңдатып отыр-
ған мектептің «мұңын» жеткізді. Яғни,
көмірдің сапасы. Қысқа дейін «күл»
болып кеткен көмірді кәдімгідей елеп
жағып отырған жігіттер оның да
қызуы жоқ екенін айтады. Оған біз де
көз жеткіздік. Пештен шығып тұрған
жылудың өзі 50 градустан аспай тұр.
Осыдан кейін мектептің ішіндегі
жылудың ата-аналар айтқандай екені
анық. Бұл сол сәтте ауаның темпе-
ратурасы -2 градусты көрсетіп тұр-
ғанда. Биыл Ойылда 10-15 градустан
артық аяз болған жоқ. Ал, -30 градус
аяз болса...
Аслан Кенжебайұлы тұрғындар

сауалына орай толық түсінік берді.
Әсіресе, соңғы сұрақ. Рас, бұл
мәселеден аудан басшылығы хабар-
дар. Біріншіден көмір жеткізуші тендер
арқылы анықталды. Мердігер қыр-
күйек айының ішінде ауданның қатты
отынмен жылытылатын барлық мек-

Саралжын ауылдық округі аудан-
ның алтын қақпасына айналған
Ойыл-Қобда тас жолы бойында
орналасқан бірден-бір округ. Бұл
округтің жылдан-жылға даму көрсет-
кіші артып келеді. Жалпы округ бойын-
ша жаңадан салынған әлеуметтік
нысандардың қатары аз емес. Был-
тыр округ орталығына жаңадан
ауылдық клуб салынса, округке
қарасты Тайсойған, Ақкемер елді
мекендерінде жаңа мектептер бой
көтерді. Қазір жергілікті халық жасал-
ған істің игілігін көріп отыр. Оған қоса
Тайсойғанға көгілдір отын кіргізілді.
Осындай атқарылған игі шараларды
үлкен қуанышпен жеткізген округ
әкімі Абат Мүбараков өткен жыл
ішінде әр сала бойынша жұмыла
жасалған жұмыстарды есеп беру

тептеріне көмірді жеткізіп берді. Ал,
ауданда көмірдің сертификатымен
сәйкестігін тексеретін, сапасын
анықтайтын лаборатория немесе
құрылғы жоқ. Осыған дейін сұйық
отынмен жылытылып, оқушылары
көйлекшең жүрген мектептерді қат-
ты отынға ауыстыруға бұрынғы
облыс басшысының пәрмен бергенін
өз құлағымызбен естідік. Яғни, мек-
тептерді бір жылда жиырмасыншы
ғасырға шегеріп кетті. Қаржы үнем-
деуді ұлтымыздың болашағы – бала-
лардың денсаулығы есебінен жүзеге
асырсақ, ұрпақтың алдында кім
ұялады?
Дәулеті мен сәулеті сай Көптоғай

ауылында алдымен округ әкімі Ерлан
Асылбаев өткен жылдың ішінде жер-
лестерімен жұмыла атқарған жұмыс-
тарын жеткізді. Әсіресе, «Туған жерге
тағзым!» акциясына атсалысқан
жерлестерінің еңбегін ерекше атап

өтті. Сонымен қатар, көп жылдан бері
күн тәртібінен түспей келе жатқан
ауылға жаңа типтік үлгідегі амбула-
торияның қажеттігіне ерекше тоқтал-
ды. Мұнда да аудан әкімінің міндетін
атқарушы Аслан Кенжебаев өлкеміз-
дің өткен жылғы табысы мен алдағы
міндеттерді баяндады. Аслан Кенже-
байұлының екі ауылда да ерекше
тоқталып жеткізген басты жаңалығы
- ауданға оптикалық талшықты

баяндамасында толық қамтыды.
Округ әкімінің есебін мұқият тыңдаған
тұрғындар ауылға көгілдір отын мен
дәрігердің қажеттігін жеткізілді.
Дәрігер бойынша тұрғындар сауа-
лына жауап берген аудандық ауруха-
наның бас дәрігері Сәндібек Нұрбаев
кадр тапшылығы биыл шешімін таба-
тынына сенім білдірді. Ал, газдандыру
мәселесі бойынша облыс орталығы-
нан арнайы келген өкіл Ақтөбе
облыстық энергетика және тұрғын-
үй коммуналдық шаруашылығы бас-
қармасы басшының орынбасары
Қаржаубай Ыбырайымұлы тұщымды
жауап берді. Оның айтуынша Тайсой-
ғанға келген газдың қысымы зертт-
еліп жатыр.
Ал, ауыл әкімі Абат Қаратау-

ұлының алға қойған мақсат-міндет-

Жуырда өткен Шығанақ Берсиев атындағы ауылдық округі әкімінің есебі ел
есінде қалған есептердің бірі болды.

«Нар жолында жүк қалмас» дегендей ауыл әкімінің ынтасы мен көпшіліктің
ықыласы ұштасқан жұмыстарға шолу жасалып, болашақта атқарылатын игі
істердің алғышарттары, өзекті мәселелерге қатысты оң шешімдер айтылды.
Әкімнің бұл есебі елге үміт сыйлап, ертеңгі күнге сенімін арттырды.
Ойшыл Абайдың өсиетінде айтылғандай, «Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін

оттаған хайуанның бірі боласың, ал адамшылықтың қарызы үшін қызмет
қылсаң, Жаратушының сүйген құлының бірі боласың» - дегендей ел үшін
атқарылар істе шек болмай, ортақ мүддеге жұмыла іс жасау тек әкім
мырзалардың ғана емес, әр азаматтың борышы екені анық.
Әлемнің екінші ұстазы Әл Фараби айтқандай, «Қайыршысы жоқ ел ғана

бақытты болады». Халық ана, Халық патша, Халық Отан. Абыройлы істер
асқақтай берсін!

Қуанышбек ЖАНСЕРІКҰЛЫ,
Қаратал ауылы.

Біздің ауылда қаңтар айының 10-ы күні Қайыңды ауылдық округінің әкімі
Талғат Қожахметовтың өткен жылдарға есеп беру кездесуі өтті.
Ауылшаруашылықты, кәсіпкерлікті дамыту саласында, жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар, білім, денсаулық, мәдениет салалары бойынша
атқарылған елеулі жұмыстардың нәтижелерін талдап, әкімшілікке айтылған
талап-тілектерді есепке ала отырып, алдағы атқарылатын жұмыс
жоспарларымен халықты таныстырды. Ауыл тұрғыны Б.Әжіғали өзекті
мәселелер шешімін табуда, дегенмен ауыл кітапханасын әдеби кітаптармен
толықтыруды өтінсе, мектеп стадионы қоршалып, іргеден өтіп жатқан
интернет желісіне қосылсақ, - деген де ұсыныстар айтылды. Мұндай нақты
ұсыныстар мен шешімдердің қабылдануы-қоғамымыздың алға басуының
айғағы және билікке деген ел сенімінің артуы.
Тұрғындардың пікірін тыңдаған ауылдық округінің әкімі Талғат Қожахметов

алдағы атқарылатын міндеттерге, соның ішінде «Ақбұлақ» бағдарламасымен
Көсембай елді мекеніне ауыз су құбырын жүргізу жұмыстары жоспарланғанын
және мемлекет бірінші кезекте балаларға және көп балалы жанұяларға
көмектесетінін, еңбекке қабілетті азаматтар жұмыс істеуге ниетті болса
жұмысқа орналасуға немесе шағын бизнеспен айналысуға жол ашық екенін
атап айтты.

Серік ТӘЖДАУОВ,
Көсембай негізгі мектебінің

қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі.

Өткен аптада Көптоғай ауылдық округі әкімі Е.Асылбаевтың  2019 жылғы
ауылдың экономикалық әлеуметтік даму қорытындысы және алдағы
міндеттер туралы есептік баяндамасын тыңдадық. Былтырғы жылы ауыл
тұрғындарының көтерген мәселелері толық орындалған және де ауылымыздың
кәсіпкерлерінің демеушілігімен өзге де көптеген игі шаралар атқарылған.
Халықтың сұрауы бойынша алдағы жылы ауылымыз үшін жарықтандыру
мәселесі шешілсе дейміз. Жалпы округі әкімінің 2019 жылғы ауылдың
экономикалық әлеуметтік даму қорытындысы және алдағы міндеттер туралы
есептік кездесуі келешекке көп үміт сыйлады.

Мейірім ӘБДІРЗАҚ,
Амангелді орта мектебінің

физика-математика пәнінің мұғалімі.

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДАҒЫ
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУІ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 5 ақпандағы № 190
«Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары
оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы»
Жарлығына сәйкес, 2020 жылдың 12 ақпанында сағат 11.00-де Ақтөбе
қаласындағы Өнер орталығында Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын
Оразалиннің тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуі өтеді.
Облыс тұрғындары өз сұрақтары мен ұсыныстарын арнаулы  жәшіктерде

қалдыра алады. Жәшіктер мына мекенжайларда орналасқан:
Ойыл ауданы

№ Орналасқан жері Мекен-жайы
1. Ойыл ауылдық округі әкімі

аппаратының ғимараты
Ойыл ауылдық округі, Ойыл ауылы,
Көкжар көшесі, 69

2. Ойыл аудандық мәдениет үйі Ойыл ауылдық округі, Ойыл ауылы,
Көкжар көшесі, 68

3. Қаратал ауылдық клубы
ғимараты

Ш.Берсиев  ат. ауылдық округі, Қара-
тал ауылы, Ш.Берсиев көшесі, 35

4. Саралжын ауылдық округі әкімі
аппаратының ғимараты

Саралжын ауылдық округі, Кемер
ауылы, Ботакөз-2 көшесі,12

5. Қайыңды ауылдық округі әкімі
аппаратының ғимараты

Қайыңды ауылдық округі, Ақжар
ауылы, Мектеп көшесі, 6

6. Көптоғай ауылдық округі әкімі
аппаратының ғимараты

Көптоғай ауылдық округі, Көптоғай
ауылы, Достық көшесі, 6

7. Қараой ауылдық клубы
ғимараты

Қараой ауылдық округі, Қараой ауылы,
Еңбеккерлер көшесі, 2

8. Сарбие ауылдық округі әкімі
аппаратының ғимараты

Сарбие ауылдық округі, Сарбие ауылы,
Жастар көшесі, 16

ОБ ОТЧЕТНОЙ ВСТРЕЧЕ
АКИМА ОБЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 5 февраля
2016 года №190 «О проведении отчетных встреч с населением руководителей
центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных
высших учебных заведений» 12 февраля 2020 года, в 11.00, в Центре
искусств г. Актобе состоится отчетная встреча с населением акима
Актюбинской области Ондасына Уразалина.
Жители области могут оставить свои вопросы и предложения в

специально установленных ящиках, которые расположены по следующим
адресам:

Уилский район

№ Место расположения Адрес
1. Здание аппарата акима Уил-

ского с/о
Уилский с/о, с.Уил, ул.Кокжар, 69

2. Здание Дома культуры
Уилского района

Уилский с/о, с.Уил, ул.Кокжар, 68

3. Здание Караталского сельского
клуба

с\о им. Ш.Берсиева, с.Каратал, ул.
Ш.Берсиева, 35

4. Здание аппарата акима
Саралжинского с/о

Саралжинский с/о, с.Кемер, ул.
Ботакоз-2, 12

5. Здание аппарата акима
Каиндинского с/о

Каиндинский с/о, с.Акжар, ул. Мектеп,
6

6. Здание аппарата акима
Коптогайского с/о

Коптогайский с/о, с.Коптогай, ул.
Достык, 6

7. Здание Караойского сельского
клуба

Караойский с/о, с.Караой, Енбеккерлер,
2

8. Здание аппарата акима
Сарбийского с/о

Сарбийский с/о, с.Сарбие, ул. Жастар,
16

КЕЛЕШЕККЕ КӨП ҮМІТ СЫЙЛАДЫ

ЕРТЕҢГІ КҮНГЕ
СЕНІМДІ  АРТТЫРДЫ

ТІЛЕКТЕР ЕСКЕРІЛІП ЖАТЫР

МЕКТЕПТІҢ «МҰҢЫ»
ЕКІ АУЫЛДЫ ДА АЛАҢДАТЫП ОТЫР

байланыс жүйесінің келуі.
Тұрғындардың сауалына кезек

келгенде, мектептің «мұңы» тағы да
атқарушы биліктің алдынан шықты.
Бұл мәселені көп балалы ана
Жаңылсын Азанова айтқанда, кей-
біреулер қол соғып та жіберді. Ал,
көптоғайлықтар да негізінен көгілдір
отынды асыға күтіп отыр. Көтерме
жолдың жайын жеткізген шаруалар-
дың тілегі де түсінікті. Тұрғындардың
сауалдарына орай облыстық энерге-
тика және тұрғын үй коммуналдық
шаруашылығы басқармасы басшы-
сының орынбасары Қаржаубай
Ыбырайымұлы жан-жақты түсінік
берді. Мәселен, Қаратал, Көптоғай
ауылдарына газ құбырын тарту үшін
жобалық-сметалық құжаттары да-
йындалып жатыр. Осы бағыттағы
облыстың ұзақ мерзімді бағдар-
ламасымен таныстырған Қаржаубай
Ыбырайымұлы негізінен мал баққа-

нымен өркениеттің көшіне ілескен
ауылдардың тұрмысына шынайы
ризашылығын білдірді.
Р.S.
Тұрғындардың жекелеген сауалда-

рына әкімдердің есеп беру-кездесу-
леріне қатысқан мекеме басшылары
жауап беріп, соңынан қоғамдық
қабылдау өткізді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл ауданы.

АУДАН ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ-КЕЗДЕСУІ БИЫЛ
ДА ӘДЕТТЕГІДЕЙ АҚ ТАРЫНЫҢ АТАСЫ ШЫҒАНАҚТЫҢ БЕРСИЕВ
АТЫНДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТІҢ ОРТАЛЫҒЫ ҚАРАТАЛ СЕЛОСЫНДА
БАСТАЛДЫ. АЛДЫМЕН ТҰРҒЫНДАРҒА ОКРУГ АУМАҒЫНДА ЖЫЛ
ІШІНДЕ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ АУЫЛ ӘКІМІ ӘДІЛБЕК ІЗБАСОВ
БАЯНДАДЫ. ОДАН СОҢ АУДАННЫҢ ӨТКЕН ЖЫЛҒЫ ТЫНЫСЫНА АУДАН
ӘКІМІНІҢ МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ АСЛАН КЕНЖЕБАЕВ ШОЛУ ЖАСАДЫ.

ТОЛҒАҚТЫ МӘСЕЛЕЛЕР ТҰРАҚТЫ БАҚЫЛАУДА
ЕЛІМІЗДІҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМУЫ ҮШІН ӘР ӨҢІР, ТІПТІ ӘР ЕЛДІ МЕКЕН

БЕЛГІЛІ БІР ТАЛАП ҮДЕСІНЕН ШЫҒА БІЛУІ ТИІС. МЕМЛЕКЕТ
САЯСАТЫНЫҢ АСТАРЫ ЕЛІМІЗДІҢ БАРЛЫҚ АЙМАҒЫНЫҢ ДА ДАМУЫ
ҮШІН АУҚЫМДЫ ЖОБАЛАРДЫ КЕЗЕҢ-КЕЗЕҢІМЕН ШЕШУ. СОНДЫҚТАН
БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚ АРАСЫНДА ОҢ КӨЗҚАРАС ҚАЛЫПТАСТЫРУ ШАРТ.
СОНДА ҒАНА ЖҰМЫЛА ҚЫЗМЕТ АТҚАРУ ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА
БАСТАЙТЫНЫ ШҮБӘСІЗ. ҚАЗІР БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ӘКІМДЕРДІҢ
ХАЛЫҚПЕН ТЫҒЫЗ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫ БИЛІК ПЕН ХАЛЫҚ
АРАСЫНДАҒЫ АШЫҚТЫҚТЫ БАЙҚАТАДЫ. СОҢҒЫ УАҚЫТТА ЖЫЛ
САЙЫНҒЫ ДӘСТҮРГЕ АЙНАЛҒАН ӘКІМДЕРДІҢ ХАЛЫҚ АЛДЫНДА ЕСЕП
БЕРУІ ОСЫ МАҚСАТТЫ КӨЗДЕЙДІ. МІНЕ ОСЫ ОРАЙДА ӨТКЕН СӘРСЕНБІ
КҮНІ 2019 ЖЫЛЫ АУДАНЫМЫЗДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ДАМУ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША АУДАН ӘКІМІНІҢ КЕЗЕКТІ ЕСЕП БЕРУ
ЖИЫНЫ САРАЛЖЫН, АҚЖАР АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ.
ҚОС ОКРУГТЕ ДЕ АУДАН ӘКІМІНІҢ ЕСЕПТІК КЕЗДЕСУІНЕ ХАЛЫҚ КӨП
ЖИНАЛДЫ.

тері орасан. Ағымдағы жылы Сарал-
жынға наубайхана, тойхана, жанар-
жағар май бекетін салуды жоспарлап
отыр. Сонымен бірге округте суар-
малы егістікті  яғни, алма бағын, кар-
топ, бау-бақша егу жұмыстарын
кеңейтіп, жүзеге асыру. Ақкемерге
ұялы байланыс орнатуды қолға алып,
«Ауыл ел бесігі» бағдарламасы ая-
сында мектеп, клуб ғимараттарына
жөндеу жұмыстарын жүргізуге жоба-
лық-сметалық құжаттар жасақтау.
Аудан әкімінің міндетін атқарушы

Аслан Кенжебаев ауданда атқарыл-
ған жұмыстар мен алдағы міндеттер
бойынша кеңірек тоқталды. Сондай-
ақ, биыл Ақкемерге ауыз су құбыры
жүргізілетінін айтып, Саралжындық-
тардың көкейіндегі маңызды мәселе-
лер бойынша жан-жақты жауап
берді.
Сол күні түстен кейін Қайыңды

ауылдық округінде өткен аудан
әкімінің есептік кездесуінде ауыл
әкімі Талғат Қожахметов ауылдың
тыныс-тіршілігі, 2019 жылы жасалған
жұмыстары мен алдағы міндеттерін
толықтай баяндады. Бүгінде ақжар-
лықтар да тіршіліктерінің тірегі
ретінде өз кәсіптерін ашып, мал ба-
сын көбейтіп, жыл сайын ауыл
шаруашылығы саласының дамуына
тер төгіп келеді. Жергілікті тұрғын-

дардың тілегі бір. Жол мен көгілдір
отын. Одан бөлек көшелерге жарық
шамдарын орнату, клубтың көрер-
мен үстелдерін жаңалау, жедел
жәрдем көлігі мен далалық өрттер
бойынша техника қажеттігі, мектепті
жылыту сынды мәселелерді ауыл-
дастарының атынан аудан әкімінің
қоғамдық көмекшісі Дархан Өтегенов
қозғады. Рас, білім ошағындағы қатты
отынның сапасы нашар. Осы мәсе-
лелер мен, басқа да сауалдар бойын-
ша жауап берген аудан әкімінің
міндетін атқарушы Аслан Кенжебаев
көшелерді жарықтандыру, клубтың
көрермен үстелдерін жаңалау бой-
ынша мәселе шешімін табатын-
дығына сенім білдіріп, өрт сөндіру
бойынша екі округке ортақ өрт
сөндіру бекетін салу жоспарда
тұрғандығын атап өтті. Ал, газдан-
дыру, жолды жөндеу жұмыстары
келер күннің еншісінде қалды. Әйтсе
де толғақты мәселелер қашанда
аудан әкімінің бақылауында болады.
Аудан әкімінің кезекті есеп беру
жиынының соңында тұрғындардың
жекелеген ой-сауалдары бойынша
сала басшылары қоғамдық қабылдау
өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-

Ақжар-Ойыл.



2 21 қаңтар 2020 жыл
Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы
25 желтоқсаны № 361 шешіміне 1 қосымша

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ

С
ом

ас
ы

(м
ы
ң 

 т
ең

ге
)

С
ан

ат
ы

С
ы
ны

бы

Кі
ш
і

сы
ны

бы

Атауы

С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ка
те
го
ри

я

Кл
ас
с

П
од

кл
ас

с

Наименование

І. Доходы 8542771
1   Налоговые поступления 305449
 01  Подоходный налог 112302
  2 Индивидуальный подоходный налог 112302
 03  Социальный налог 149379
  1 Социальный налог 149379
 04  Hалоги на собственность 37040
  1 Hалоги на имущество 33190
  5 Единый земельный налог 3850
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5228
  2 Акцизы 300
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3080
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 1848
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами 1500

  1 Государственная пошлина 1500
2   Неналоговые поступления 24043
 01  Доходы от государственной собственности 6872
  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 6850

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 22
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 750

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 750

 06  Прочие неналоговые поступления 16411
  1 Прочие неналоговые поступления 16411
3   Поступления от продажи основного капитала 8850

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями 5350

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями 5350

 03  Продажа земли и нематериальных активов 3500
  1 Продажа земли 3500
4 Поступления трансфертов 8204429
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 8204429
  2 Трансферты из областного бюджета 8204429

І. Кірістер 8542771
1   Салықтық түсімдер 305449
1 01  Табыс салығы 112302
1 01 2 Жеке табыс салығы 112302
1 03  Әлеуметтiк салық 149379
1 03 1 Әлеуметтік салық 149379
1 04  Меншiкке салынатын салықтар 37040
1 04 1 Мүлiкке салынатын салықтар 33190
1 04 5 Бірыңғай жер салығы 3850
1 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5228
1 05 2 Акциздер 300
1 05 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3080
1 05 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 1848
1 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1500

  1 Мемлекеттік баж 1500
2   Салықтық емес түсiмдер 24043
2 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 6872
2 01 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6850

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 22
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 750

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  750

2 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 16411
2 06 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 16411
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 8850
3 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5350

11 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5350
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 3500

3 03 1 Жерді сату 3500
4   Трансферттердің түсімдері 8204429
4 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 8204429
4 02 2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 8204429

Приложение 1 к решению Уилского районного
маслихата от 25 декабря 2019 года № 361

УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2020 ГОД

II. Шығындар 8542771
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 573685

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 125822

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 23409
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 23109
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 300

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 102413
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 89413
003 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 13000

2 Қаржылық қызмет 22665
452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 22665

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және к
оммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер 18870

003 Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу 295
010 Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі

қызмет және осыған байланысты дауларды  реттеу 3500
5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 17378

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 17378

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру
және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 17378

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 407820
454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл

шаруашылығы бөлімі 25091
001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 25091
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 268041
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 11639

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың
күрделі шығыстары 20000

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 236402
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 114688
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24463
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 90225

02 Қорғаныс 16971
1 Әскери мұқтаждар 3689

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3689
005 Жалпыға бірдей әскери міндетт атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3689

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 13282
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 13282

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың
алдын алу және оларды жою 1348

007 Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік
өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің
алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар 11934

04 Бiлiм беру 3725994
1 Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 47190

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 47190

045 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырыстарын іске асыруға аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ бюджеттеріне берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер        47190

2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 3556779
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 3556779

004 Жалпы білім беру 3416077
005 Балаларға қосымша білім беру 56158
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 84544

9 Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер 122025
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 122025
008 Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру

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

мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу
және жеткізу 51374

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

020 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға)
ай сайынға ақшалай қаражат төлемі 2595

027 Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған баланы (балаларды) асырап алғаны үшін Қазақстан азаматтарына
біржолғы ақша қаражатын төлеуге арналған төлемдер 190

046 Әдістемелік жұмыс 19153
  067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 18000
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 486707

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 149052
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 145000

    II. Затраты 8542771
01 Государственные услуги общего характера 573685

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции  государственного управления 125822

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 23409
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 23109
003 Капитальные расходы государственного органа 300

122 Аппарат акима района (города областного значения) 102413
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района

(города областного значения) 89413
003 Капитальные расходы государственного органа 13000

2 Финансовая  деятельность 22665
452 Отдел финансов района (города областного значения) 22665

001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения
бюджета  и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения) 18870

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 295
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпри-

ватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 3500
5 Планирование и статистическая деятельность 17378

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 17378

001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования
и развития экономической политики, системы государственного
планирования 17378

9 Прочие государственные услуги общего характера 407820
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

(города областного значения) 25091
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства и сельского хозяйства 25091
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)       268041
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог 11639

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
и организаций 20000

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 236402
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 114688
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 24463
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 90225

02 Оборона 16971
1 Военные нужды 3689

122 Аппарат акима района  (города областного значения) 3689
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 3689

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 13282
122 Аппарат акима района  (города областного значения) 13282

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба
района (города областного значения) 1348

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах,
в которых не созданы органы государственной противопожарной службы         11934

04 Образование 3725994
1 Дошкольное воспитание и обучение 47190

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 47190

045 Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения,
села, поселка, сельского округа на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования 47190

2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 3556779
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 3556779
004 Общеобразовательное обучение 3416077
005 Дополнительное образование для детей 56158
028 Дополнительное образование для детей и юношества по спорту 84544

9 Прочие услуги в области образования 122025
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 122025
008 Информатизация системы образования в государственных учреждениях

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

комплексов для государственных учреждений образования района
(города областного значения) 51374

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

020 Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на
содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 2595

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 190

046 Методическая работа 19153
067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 18000
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 486707

1 Социальное обеспечение 149052
451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 145000
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Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1648 дана. Тапсырыс №77
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.
Басылу сапасы жөнінде 400-400
телефонына хабарласуға болады.Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

А Қ П А Р А Т Т Ы Қ  Х А Б А Р Л А М А
Шаруа немесе фермер қожалығын немесе ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы

жер учаскелерін уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру бойынша конкурсқа ұсынылатын
жер учаскелерінің тізімі «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Жер учаскесі
қандай мақсатқа

беріледі

№ Жер учаскесінің орналасқан
жері,жер учаскесінің лот №

Сумен
қамтылуы

Орташа
балл

бонитет

Алқаптардың құрамы оның
ішінде

Жалпы
ауданы,

га

Жалға беру
мерзімі,жыл

Басқа
жерлер

Шабын-
дық

Жайы-
лымдық

Егістік

1

2

3

4

5

Лот 1, учаске №1, Ойыл а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1780,0 - 1778,6 - 1,4 11 қамтылмаған

Лот 2, учаске №, Ш.Берсиев  атындағы
а/о

ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 560,0 - 544,42 - 15,58 11 қамтылған

Лот 3, учаске №1, Қараой а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 500,0 - 500,0 - - 11 қамтылмаған

Лот 4, учаске №1, Қараой а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 2000,0 - 1986,59 - 13,41 11 қамтылмаған

Лот 5, учаске №1, Көптоғай а/о ш/қ жүргізу үшін

10-49 жыл

243,0 - 242,25 - 0,75 11 қамтылған

6 Лот 6, учаске №1, Көптоғай а/о ш/қ жүргізу үшін 50,0 - 11,4 38,5 0,10 11 қамтылмаған

7 Лот 7, учаске №, Көптоғай  а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 40,0 - 4,02 35,98 - 11 қамтылмаған

10-49 жыл

ЕСКЕРТПЕ !!!
Жеке және заңды тұлға болып табылатын қатысушы конкурсқа қатысу үшін мынадай құжаттар ұсынады:
1) конкурсқа қатысуға арналған өтінім;
2)  конкурстық ұсыныс;
Конкурстық ұсыныста:
1) Бизнес-жоспар (инвестициялардың болжамды көлемі, ауыл шаруашылығы дақылдарын өңдеп-өсіру алаңдары, ауыл шаруашылығы жануарларының мал

басы, қолданылатын агротехнологиялар, ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы саласындағы білікті мамандардың
болуы, құрылатын жұмыс орындарының саны);

2) Шаруашылықішілік жерге орналастыру жобасын жасау және игеру, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жөніндегі іс-шараларды орындау;
3) Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді ұтымды пайдалану қағидаларын қоса алғанда, Қазақстан Республикасы жер заңнамасының талаптарын

орындау, өңірдің мамандануына сәйкес ауыл шаруашылығы дақылдарының егіс алаңдары құрылымын әртараптандыру бойынша индикативтік көрсеткіштерді
орындау, ғылыми негізделген агротехнологияларды, фитосанитариялық және карантиндік талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелер қамтылуға тиіс.
Конкурстық  ұсыныстың  беттері нөмірленіп, тігілген түрде мөрленген немесе өшірілмейтін сиямен жазылған жабық конвертте ұсынады, конкурстық

ұсыныстың соңғы беті жеке тұлғалар (немесе сенімді өкіл) үшін – қатысушының қолымен және заңды тұлғалар үшін – бірінші басшының (немесе сенімді өкіл)
қолымен және мөрімен (бар болса) куәландырылады.
Конкурсқа қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау және тіркеу конкурс өткізу туралы хабарлама жарияланған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн

өткен соң, 15 (он бес) жұмыс күн аралығында өтінім қабылдау және тіркеу жүргізіледі. Конкурсқа шығарылатын жер учаскелерінің  орналастыру схемасымен
жергілікті атқарушы органның интернет-ресурсында, ауылдық округтердің және аудандық жер қатынастары бөлімінің ақпарат бұрыштарынан танысуға
болады.
Толық ақпаратты «Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-нен, байланыс телефондары арқылы 8(71332) 2-18-80 алуға болады.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ

Целевое
назначение
земельного

участка

№ Номер лота и место расположения
земельного участка

Оснащен
реками,
озерами

Состав угодий в том числеПлощадь,
га

Срок аренды
земем.участка

Другие
земли

СенокосПастбищаПашня

ГУ «Отдел по земельным отношениям Уилского района» объявляет о проведении конкурса по предоставлению
права временного возмездного землепользования (аренды) на земельные участки сельскохозяйственного

назначения для ведения крестьянского или фермерского хозяйства

Средний
балл

бонитет

8

9

10

Лот 8, учаске №1, Сарбие а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1100,0 - 1096,6 - 3,4 11 қамтылмаған

Лот 9, учаске №1, Сарбие а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1500,0 - 1498,1 - 1,9 11 қамтылмаған

Лот 10, учаске №1, Сарбие а/о ш/қ жүргізу үшін

10-49 жыл

1200,0 - - 5,06 11 қамтылған

11 Лот 11, учаске №, Қайынды  а/о ш/қ жүргізу үшін 1100,0 - 1085,85 - 14,45 11 қамтылған

12 Лот 12, учаске №1, Қайынды  а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 997,6 - 2,4 11 қамтылмаған

10-49 жыл

13 Лот 13, учаске №1, Қайынды  а/о ш/қ жүргізу үшін 10-49 жыл 1000,0 - 996,67 - 3,33 11 қамтылған

1194,94

1

2

3

4

5

Лот 1, участок №1, Уилский  с/о для ведения к/х 10-49 лет 1780,0 - 1778,6 - 1,4 11 не оснащен

Лот 2, участок №1, им.Ш.Берсиева  с/о для ведения к/х 10-49 лет 560,0 - 544,42 - 15,58 11 оснащен

Лот 3, участок №1, Караойский с/о для ведения к/х 10-49 лет 500,0 - 500,0 - - 11 не оснащен

Лот 4, учаске №1,  Караойский с/о для ведения к/х 10-49 лет 2000,0 - 1986,59 - 13,41 11 не оснащен

Лот 5, учаске №1, Коптогайский с/о для ведения к/х

10-49 лет

243,0 - 242,25 - 0,75 11 оснащен

6 Лот 6, учаске №1, Коптогайский с/о для ведения к/х 50,0 - 11,4 38,5 0,10 11 не оснащен

7 Лот 7, учаске №1 Коптогайский  с/о для ведения к/х 10-49 лет 40,0 - 4,02 35,98 - 11 не оснащен

10-49 лет

8

9

10

Лот 8, участок №1,  Сарбиеский с/о для ведения к/х 10-49 лет 1100,0 - 1096,6 - 3,4 11 не оснащен

Лот 9, участок №1, Сарбиеский с/о для ведения к/х 10-49 лет 1500,0 - 1498,1 - 1,9 11 не оснащен

Лот 10, участок №1, Сарбиеский с/о для ведения к/х

10-49 лет

1200,0 - - 5,06 11 оснащен

11 Лот 11, учаске №1,  Каиындинский с/о для ведения к/х 1100,0 - 1085,85 - 14,45 11 оснащен

12 Лот 12, учаске №1, Каиындинский с/о для ведения к/х 10-49 лет 1000,0 - 997,6 - 2,4 11 не оснащен

10-49 лет

13 Лот 13, учаске №1, Каиындинский с/о для ведения к/х 10-49 лет 1000,0 - 996,67 - 3,33 11 оснащен

1194,94

ПРИМИЧАНИЕ !!!
Для участия в конкурсе являющийся физическим и юридическим лицами представляет следующие документы:
1) заявка на участие в конкурсе;
2) конкурсное предложение;
В конкурсном предложении:
1) Бизнес-план (прогнозный объем инвестиций, площади возделывания и возделывания сельскохозяйственных культур, поголовье сельскохозяйственных

животных, применяемые агротехнологии, наличие сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, квалифицированных специалистов в
области сельского хозяйства, количество создаваемых рабочих мест);

2) разработка и освоение внутрихозяйственного землеустроительного проекта, выполнение мероприятий по развитию инфраструктуры сельского
хозяйства;

3) обязательства по выполнению требований земельного законодательства Республики Казахстан, включая правила рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения, выполнению индикативных показателей по диверсификации структуры посевных площадей сельскохозяйственных
культур в соответствии со специализацией региона, соблюдению научно-обоснованных агротехнологий, фитосанитарных и карантинных требований.
Предложения представляются в запечатанном конверте, пронумерованым, прошитыми или несмываемыми чернилами, последняя страница конкурсного

предложения заверяется подписью участника – для физических лиц (или поверенного) и подписью  первого  руководителя (или по доверенности) и  печатью
(при наличии) – для юридических лиц.
Прием и регистрация заявок на участие в конкурсе производится по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования извещения о

проведении конкурса, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней. Схемой размещения земельных участков, выставляемых на конкурс можно ознакомиться
на интернет-ресурсе местного исполнительного органа, в информационных уголках сельских округов и районного отдела земельных отношений.
Более подробную информацию можно получить в ГУ «Отдел по земельным отношениям Уилского района» по телефону 8(71332) 2-18-80

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл
аудандық тұрғын-үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік
мекемесі 2-19-74 сенім телефонына хабарласуына болады.

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН-ҮЙ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫ Т. НУРЫМГЕРЕЕВТІҢ

2020 ЖЫЛҒЫ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

Аты- жөні Қызметі Жеке және заңды тұлғаларды жеке
қабылдау жүргізетін уақыты мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

Нурымгереев Танат
Казыбекович

Бөлім
басшысы

Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі күндері
Сағат 10:00 – 12:30

Ойыл ауданы,
Құрманғазин №43, 1 қабат

8(71332)
2-19-74

Ескерту: Ауылдық жерден келген азаматтарға әр жетінің бейсенбі күндері кезектен тыс қабылдау сағат 10.00-ден
12.00-ге дейін жүргізіледі.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНІҢ ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША
ҚОҒАМДЫҚ КӨМЕКШІСІНІҢ ҚАБЫЛДАУ  КЕСТЕСІ

Тегі, аты, әкесінің аты Қабылдайтын күні, уақыты Орыны Телефон

Өткелбаев Сансызбай
Өткелбайұлы

Әр айдың екінші жетісінің сәрсенбі күні,
сағат 10.00-ден 12.00-ге,  15.00-ден 17.00-
ге дейін

Ойыл ауылы Құрманғазин көшесі
43, Ойыл ауданы әкімдігінің ғима-
раты 1-этаж қабылдау бөлмесі

2-11-65

«Ойыл аудандық кәсіпкерлік және
ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ-і, ҚР
Ауыл шаруашылығы Министрінің
2019 жылғы 06 маусымдағы №228
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын
дамытуды, мал шаруашылығының
өнімділігін және өнім сапасын арт-
тыруды субсидиялау қағидаларын
бекіту туралы» бұйрығына сәйкес,
асыл тұқымды мал шаруашылығын
қолдауға берілетін субсидияларды
алу мақсатында Ойыл ауданына
қарасты ауыл шаруашылық тауар
өндірушілерінен 2020 жылдың 20 қаң-
тарынан бастап өтінімдер қабылда-
натынын хабарлайды.
Қосымша ақпаратты мына теле-

фон арқылы алуға болады, 8 (71332)
21551, Ойыл селосы, Көкжар көшесі
№69, 2 қабат, 218 кабинет.
Веб-сайт: uil.aktobe.gov.kz/

ХАБАРЛАНДЫРУ

Жалпыға бірдей декларацияны 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2021
жылдың 1 қаңтарына дейін сатылай енгізуді.
Бірінші сатыда – 2021 жылдың 1 қаңтарынан  жалпыға бірдей

декларациялау аясында декларацияны ұсынады:
Жауапты мемлекеттік лауазымды тұлғалар, және олардың жұбайлары;
Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғалар, және

олардың жұбайлары;
Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген тұлғаларға

теңестірілген тұлғалар, және олардың жұбайлары;
Екінші сатыда – 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап мемлекеттік

мекемелердің қызметкерлері үшін және олардың жұбайлары, сонымен
қатар квазимемлекеттік секторының және олардың жұбайлары үшін
декларациялау;
Үшінші сатыда – 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап басшылар және заңды

тұлғалардың құрылтайшылары мен олардың жұбайлары үшін
декларациялау;
Төртінші сатыда – 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтардың қалған

категорияларын декларациялау.
Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

2019 жылдың қараша айында
дәрілік заттар мен медициналық
бұйымдардың бірыңғай дистри-
бьюторы базасында «СК-Фармация
- Адалдық алаңы» жобалық кеңсесі
ашылды.
Жобаның негізгі мақсаты – «СК-

Фармация» ЖШС қызметінде пара-
саттылық қағидаттары мен ком-
плаенс саясатын енгізу.
Жобалық кеңсенің алдына серік-

тестік қызметінде қазіргі заманғы
цифрлық технологиялар мен сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу құрал-
дарын енгізу және парасаттылық
қағидаттарына негізделген HR-мене-
джмент стратегиясын әзірлеу жөнін-
дегі міндеттер қойылды.
Денсаулық сақтауды цифрлан-

дыру аясында 2018 жылдан бастап
дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету
саласында электрондық сатып алу-
ды енгізу бойынша жоба іске асы-
рылуда.
Қағаз тасығыштардағы жұмыс

толығымен жойылады. Сатып алу-
дың электрондық форматы кезінде
Бірыңғай дистрибьютор қызмет-
керлері мен әлеуетті өнім берушілер
арасындағы тікелей өзара іс-қимыл
толығымен алынып тасталады, бұл
сатып алудың сыбайлас жемқорлық
деңгейін төмендетеді, ал әлеуетті
өнім берушілердің де, тендерлік
комиссия мүшелерінің де әрбір іс-
әрекеті жүйеде электрондық із қал-
дырады.

2019 жылы сервистік қызмет көр-
сетуді талап ететін медициналық
бұйымдарды сатып алу да элек-
трондық форматқа ауыстырылды.
Қызметтерді сатып алу бойынша
тендерлік рәсімдердің ашықтығын
және транспаренттілігін қамтамасыз
ету үшін Бірыңғай дистрибьютор

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 11.12.2019 жылғы №1370
«Кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығымен
жаңа бюджеттік сыныптама коды (бұдан әрі – БСК) 101111 «Ірі кәсіпкерлік
субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді
қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы»
бекітілді.
Сондай-ақ, 101110 БСК атауы «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін

түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс
салығы» басқа басылымда көрсетілген:
101110 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, ірі

кәсіпкерлік субъектілерінен - заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік
табыс салығы».
Соған байланысты, 2020 жылы 1 қантар айынан ірі кәсіпкерлік заңды

тұлғалар субъектілері корпоративті табыс салығын 101110 БСК-на, ал ірі
кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын заңды тұлғалар 101111 БСК-на
төлейді.
Ірі кәсіпкерлік субъектілерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Ұлттық

экономика министрлігінің 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №309 бұйрығымен
бекітілді.

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Facebook әлеуметтік желісіндегі өзінің
ресми аккаунтында негізгі тендерлік
рәсімдердің онлайн көрсетілімін
ұйымдастырады.
Сондай-ақ тегін берілетін қажетті

дәрі-дәрмектерді жеткізу мерзімі мен
күні туралы ақпаратты ұсынатын
1439 нөмірі бойынша байланыс орта-
лығы жұмыс істейді.
Бақылау үшін нақты еңбек дәрі-дәр-

мек науқастарға бірлескен жоба шең-
берінде денсаулық сақтау Министр-
лігі, ӘМСҚ, Республикалық электрон-
дық денсаулық сақтау және «СК-
Фармация» жобасы бойынша SMS-
хабарлама тарату арқылы пациент-
тердің мәліметтері көрсетілген ақпа-
раттық жүйесі дәрі-дәрмекпен қам-
тамасыз ету. Жалпы тарату 3 млн.
телефон нөмірін қамтитын деректер
базасы бойынша жүргізілді.
Пациенттердің SMS-жіберіліміне

жауап ретінде 2881 жауап келіп түсті.
Осылайша, 441 пациент аталған
препараттарды алмаған, 32 адам
диспансерлік есепте тұрмаған және
ешқашан тегін дәрі-дәрмек алмаған,
тағы 10 пациентке жартылай дәрі-
дәрмек берілді. Бұл жұмысты тұрақ-
ты негізде жүргізу жоспарланып
отыр. Сондай-ақ, медициналық
ұйымдарда тегін дәрілердің болуы
бойынша бірыңғай электрондық
анықтамалық іске қосылды. Ол
интерактивті карта форматында
орындалды, онда пациенттер өздері
медициналық ұйым-дардың дәрілік
заттарға өтінімі бойынша барлық
ақпаратты онлайн-режимде көре
алады: медициналық ұйым іздеген
препаратқа өтінім орналастыра ма,
қандай мөлшерде және қандай кесте
бойынша, сондай-ақ оның ағымдағы
сәтте және келесі жеткізілімдердің
жоспарланған мерзімдерінде болуы.

2021 ЖЫЛДАН БАСТАП
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ

ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

БЮДЖЕТТІК СЫНЫПТАМА КОДЫ БОЙЫНША

«СК-ФАРМАЦИЯ» ЖШС СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ҚАРСЫ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҚОЛДАДЫ

Снюс - жастар мен жасөспірімдер
арасындағы жаңа «сәнді» сигарета-
лардың аналогы. Алайда «аналогы»
дегенмен ол «зиянсыз» дегенді білдір-
мейді. Снюс өте қауіпті, ол әдеттегі
темекіден 7-10 есе улы және өте тез
никотин тәуелділігін тудырады. Снюс-
ке психикалық және физикалық
тәуелділік әдеттегі темекі тәуелділі-
гінен әлдеқайда күшті. Түтінсіз теме-
кіні пайдалану кезінде никотин мен
басқа да заттар сілекейге бөлініп,
бірден ауыз қуысының шырышты
қабығы арқылы қанға түседі. Снюс-
тегі никотин мөлшері темекінің құра-
мына қарағанда бірнеше есе көп және
бұл бала организмі үшін қауіпті доза-
сы. Снюсті пайдаланудан бас тарту-
шылым шегуден бас тартуға қараған-
да әлдеқайда қиынырақ.

ТҮТІНСІЗ ТЕМЕКІНІ
ҚОЛДАНУДЫҢ САЛДАРЫ

1. Снюсті тұтынған кезде ең бірінші
ауыз қуысының шырышты қабығы
зақымданады, бастағы ауырлық,
апатия, күрт сілекей бөлу және бас
айналу түріндегі жағымсыз әсерлер
пайда болады.

2. Ауыз қуысының, ұйқы безінің,
өңеш пен өкпенің онкологиялық
ауруларының дамуына әкелуі мүм-
кін.

3. Түтінсіз темекіні ұзақ уақыт пай-
далану парадонтозға, тістің бұзылуы-
на, ауыздан жағымсыз иістің пайда
болуына, тахикардияға, гипертония,

«Ақтөбе - адалдық алаңы» жобалық кеңсесі

бедеулікке әкеледі.
4. Темекінің осы түрін пайдалану-

шыларда жоғары агрессивтілік және
қозу немесе керісінше, апатия және
эмоциялық дисфункция байқалады

5. Снюс когнитивті процестердің
нашарлауына, жадының және назар
аударудың бұзылуына әкеледі;

6. Сондай-ақ түтінсіз темекі ағза-
ның жұқпалы ауруларға төзімділігін
әлсіретеді.

7. Никотиннің артық дозалануы
өлімге әкелуі мүмкін.
ЕГЕР СІЗГЕ БІРЕУ СНЮС ҰСЫН-

ҒАН ЖАҒДАЙДА:
- Таныс немесе бөгде адам теме-

кінің осы немесе басқа түрін ұсынса
ешқандай жағдайда оның дәмін татып
көруге келіспеңіз. Жанжалға түспей,
сыпайы бас тартыңыз

- Егер сізге шайнайтын кәмпиттер
ұсынылса, олардың шығу тегі мен
қауіпсіздігіне сенімді болмасаңыз,
жеуге асықпаңыз.

- Достарды және таныстарды осы
затты пайдаланудың зияны туралы
ескертуге және оны пайдаланбауға
сендіруге тырысыңыз.
Қазақстанда бас санитар дәрігер-

дің қаулысымен бұл өнімді пайдала-
нуға уақытша тыйым салынған. Сон-
дықтан снюсты сауда сөрелерінен
көрсеңіз Есіңізде болсын, аурудың
салдарымен күресуге қарағанда,
қайғының алдын-алу оңайырақ. Өз
денсаулығыңызды сақтаңыз!

СНЮС ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
НЕМЕСЕ ОНЫҢ ЗИЯНЫ ҚАНДАЙ?

Ойыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы
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Аудандық мәслихаттың 2019 жылғы
25 желтоқсандағы № 360 шешімімен бекітілді

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
САЙЛАУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

қ/с Сайлау округінің
номері мен атауы

Депутаттың
фамилиясы, аты

Округке кіретін көшелермен елді
мекендер

Қабылдайтын күні, сағаты Қай жерде қабылдайды

1 № 1 Шернияз Мәмбетова Айсұлу
Кенесарықызы

Ойыл селосы  Кұрманғазин,
Шернияз, Көкжар, Берсиев көшелері

Әр айдың үшінші жұмасы күні,
сағат 15.00-17.00 аралығында

«Нұр Отан» партиясы аудандық
филиалының ғимараты

2 №2 Құрманов Оралбаева Рая
Сәтібергенқызы

Ойыл селосы Құрманов, Дәуленов,
Ержанов,Аманкелді, Қойшығұлов,
Екібаев көшелері

Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

«Нұр Отан» партиясы аудандық
филиалының ғимараты

3 № 3  Масатов Нұрбаев Сәндібек
Мұхамбетжанұлы

Ойыл селосы Масатов, Қарағұлов,
Оноприенко,  Дүсіпов, Қлипанов,
Төлебаев көшелері және Қаратал
ауылдық округінің Құмжарған ауылы
мен оның айналасындағы елді
мекендер

Әр айдың бірінші жұмасы күні
сағат 15.00-17.00 аралығында.
Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

«Нұр Отан» партиясы аудандық
филиалының ғимараты, Соркөл
негізгі мектебі директорының
кабинеті

4 № 4 Абай Берғалиев Исатай
Шаймерденұлы

Ойыл селосы Абай, Медетбаев,
Желтоқсан, Жолмырзаев, Тапалов,
Бақаев, Сәтпаев, Еркінов,
Алтынсарин, Құрманғазы,  Байғанин,
Молдағұлов көшелері

Әр айдың бірінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 аралығында

«Нұр Отан» партиясы аудандық
филиалының ғимараты,

5 № 5  Берсиев Көздіғарин Берік
Ерболұлы

Қаратал ауылдық окру гінің Қаратал
ауылы мен ауыл айналасындағы
елді мекендер

Әр айдың үшінші жұмасы күні,
сағат 15.00-17.00 аралығында

Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округ әкімі кабинеті

6 № 6 Аманкелді Жұмырбаев Берген
Ертайұлы

Ойыл ауылдық округінің Екпетал,
Жаңабаз, Қаратал ауылдық округінің
Қарасу және Көптоғай ауылдық
округінің  Қарасу, Аманкелді
ауылдары мен оның айналасындағы
елді мекендер

Әр айдың бірінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00  және сол күні
сағат 15.00-17.00 аралығында.
 Әр айдың үшінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 және сол күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

Екпетал негізгі және Құрман
бастауыш мектептері директор-
ларының кабинеттері
Қарасу негізгі және Аманкелді
орта мектептері директорла-
рының кабинеттері

7 № 7 Көптоғай Жиеналин Еркін
Жұмағазыұлы

Көптоғай ауылдық округінің
Көптоғай, Шұбарши ауылдары және
олардың айналасындағы елді
мекендер

Әр айдың төртінші жұмасы күні
сағат 10.00 -12.00 және сол күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

Құрман орта мектебі және
Жақсыбайкөл негізгі мектебі
директорларының кабинеттері

8 №8 Жекенді Жақып Жұмабай
Жарылғасынұлы

Сарбие ауылдық округінің Сарбие
мен Қаракөл ауылдары және
Көптоғай ауылдық округінің Бұлақ
ауылы мен оның айналасындағы
елді мекендер

Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00  және сол күні
сағат 15.00-17.00 аралығында
 Әр айдың төртінші жұмасы күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

Сарбие ауылдық округ әкімі
кабинеті мен Қаракөл негізгі
мектебі директоры кабинеті
Көптоғай ауылдық клуб үйі

9 № 9 Жетікөл Хамзин Жақсылық
Самиғоллаұлы

Қараой ауылдық округіне қарасты
елді мекендер

Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 15.00-17.00 аралығында

Қараой  ауылдық округ әкімі
кабинеті

10 № 10 Саралжын Төремұратов Спартак
Шеруенұлы

Саралжын ауылдық округінің Кемер,
Қоңырат және  Шиқұдық ауылдары
мен оның айналасындағы елді
мекендер

Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 аралығында.
Әр айдың төртінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 және сол күні
15.00-17.00 аралығында

Саралжын ауылдық округ
әкімінің кабинеті,
Теректі негізгі мектебі дирек-
торы-ның  кабинеті

11 № 11 Ақкемер Қосдаулетов Ырғызбай
Төлеуұлы

Саралжын ауылдық округінің
Ақкемер және Ойыл ауылдық
округінің  Қаракемер, Ақшатау
ауылдары мен олардың айнала-
сындағы елді мекендер

Әр айдың екінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 аралығында.
Әр айдың төртінші жұмасы күні
сағат 10.00-12.00 және сол күні
15.00-17.00 аралығында

Жамбыл мектеп-балабақшасы
директорының кабинеті,
Қаракемер негізгі және Ақшатау
орта мектептері директорлары-
ның  кабинеттері

Өзінің құқығын қорғаймын деп сот
табалдырығын аттайтын азаматтар-
дың санында шек жоқ. Татулықты
табыстың кілті санайтын қазақ елін-
де мұндай жағдайдың қалыптасуы
түйткілді шешудің тың жолдарын
іздеуге түрткі болғаны рас. Әсіресе
бұл мәселеге Жоғарғы сот төрағасы
Жақып Асанов ерекше назар ауда-
рып отыр. Өйткені болмашы нәрсені
сылтау етіп сотта бет жыртысу екі
тарапқа ғана зиянды дей алмаймыз.
Оның салдары істі қарайтын сот
органдары үшін де, екі тараптың
жақындары үшін де ауыр соғады.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы

сотының «Татуластыру: сотқа дейін,
сотта» деп аталатын пилоттық жо-
басы азаматтар арасындағы тату-
лықты дәріптеуді, даукестікті азайту-
ды көздейді. Жүзеге асқанына көп
уақыт өте қоймаса да, бұл жоба өзінің
тиімділігін, қажеттігін қазірдің өзінде
анық аңғартып үлгерді. Ашудың
жетегіне еріп сотқа арызданған-
дардың басым бөлігі сот процесінің
ұзақтығы мен қымбатқа түсетінін, ал
татуласу ұтымды тәсіл екенін
пайымдай бермейді. Екі жақ ашуға
алдырмай, ақылға салса, кесім айт-
қаннан гөрі кешірімді болуға тырысса,
соттасуға кеткен уақыт пен қаржы
үнемделіп, жүйке шаршамас еді.
Дауды бейбіт жолмен реттеп, тату-
ласуға қол жеткізген тұлғалар түрлі
сот сатыларына шағымданудан ары-
лып, өздерінің алтын уақытын үнем-
дейтіні, өзара жақсы қарым-қаты-
насын, сыйластығын сақтап қалаты-
ны, талап қоюшымен төленген мем-
лекеттік баж сомасы қайтарылып,
татуластыру рәсімдерін жүргізу
нәтижесінде жасалған келісім тарап-

тармен ерікті түрде орындалып, әрі
қарай сот актісінің сот орындаушы-
сына жолданып, мәжбүрлі орындалу-
ына тараптар өздері жол бермейтіні
кеңінен түсіндіріледі. Соған орай
бүгінде барлық соттардың жанынан
медиатор бөлмелері, медиация
бұрыштары ашылған. Татуластыру
жұмыстарына кәсіби және кәсіби
емес медиаторларды тартуға, адво-
каттардың көмегін пайдалануға қа-
дам жасалуда. Ағайынның арасында
беделі бар ардагерлерді ортақ іске
тартып, даукестікті төмендету үшін
Билер кеңесі құрылып, белсенді
жұмысқа кірісіп жатыр.
Кез-келген жағдайда кешіріммен

қарау қазақтың қанында бар. «Алды-
ңа келсе, атаңның да құнын кеш»
дегендей, дау-жанжалды мәмілемен
шешкеннен халық ұтылған жоқ. Кең
байтақ дала, табиғи байлық қазақтың
пейіліне берілген Тәңірдің сыйы
секілді. Көңілі дархан халықтың бәле
қуып, дауды өршітпегенін тарихтан
да білеміз. «Иілген мойынды қылыш
кеспес» деген бабаларымыз. Мұның
барлығы қазақтың даудан алыс
жүргенін, ағайын арасындағы тату-
лық пен бірлікке аса мән бергенін
дәлелдейді. Бұл, қазақтың болмысы
бітімгершілікке негізделгенін көрсе-
теді. Сондықтан бүгінде медиация
деп жаңа атау таққанымызбен, бітім-
гершілік біздің құқықтық дәстүріміздің
өзегі, яғни, медиация – ескі дәстүрдің
қайта жаңғыруы деуге толық негіз
бар.

Е.АЛТЫБАЕВ,
Ойыл аудандық сотының

бас маманы,
сот отырысының хатшысы.

Ойыл аудандық сотының төрағасы, әр айдың екінші және төртінші жұмасы
күні, Ойыл аудандық сотында «Ашық есік» күнін өткізеді. «Ашық есік күні»
шарасында азаматтар немесе заңды тұлғаның өкілдері қатысып, өз
сауалдарын қоя алады. Сонымен қатар, аудандық сотта сот төрағасы әр
жұмыс күні, жұмыс уақытында, сағат 09:00-12:30 және14:00-18:00 аралығында
жеке тұлғалар мен заңды тұлғаларды қабылдау жүргізеді.

Ойыл аудандық сотының кеңсесі

ХАБАРЛАНДЫРУ

МЕДИАЦИЯ -
ДӘСТҮРДІҢ ЖАҢҒЫРУЫ

ҚұттықтауҚұттықтау
Жаны жомарт, көрсеткен

көп үлгіні,
Болған әр кез бар әлемнің бірлігі.
Ең ардақты ақылшымыз – жан әке,
Құтты болсын туған күнің бүгінгі.
Әрбір істің болып әр кез басында,
Тек жақсылық серік

болды қасыңда.
Туған жердің жетістігі үшін де,
Талай еңбек атқардыңыз расында.
Қандай ғажап, өміріңіз өнеге,
Отбасына болып дәйім кереге.
Ешқашанда мақтануды білмедің,
Жеңісіңіз жетсе де көк төбеге.
Анамызбен мәңгі бірге болыңыз,
Жамбыл жасы – жүзге

тағы толыңыз.
Тарих болып қалары анық ұрпаққа,

Ойыл ауданы, Қараой ауылының тұрғыны,
Асқар тау әкеміз Атшыбай Тіржановты 85 жасқа толған

мерейтойымен құттықтаймыз!

Өмір жолда салған дара жолыңыз.
Ел ағасы, отбасының қорғаны,
Том тарихтың тасқа

біткен толғауы.
Жаратқанның бізге тартқан

сыйлығы,
Сіздей жанның бізге әке болғаны.

Игі тілекпен: балалары, келіндері, қыздары, күйеу балалары, немерелері,
шөберелері, жиендері.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына
арнаған Жолдауында ашықтықты,
әділеттікті және еңбекке ынталан-
дыруды қамтамасыз ете отырып,
АӘК тағайындау тетігін түзетуді
және аз қамтылған отбасылар тара-
пынан балаларға қосымша әлеумет-
тік пакетті енгізуді тапсырған бола-
тын. Мемлекет бірінші кезекте бала-
ларға және көп балалы отбасыларға
көмектесуде. Еңбекке қабілетті аза-
маттар жұмыс істеуі керек, ал, мем-
лекет оларға жұмысқа орналасуға
немесе өз кәсібін ашып айналысуға
жол көрсетіп, жәрдем береді.
Жалпы кешенді шаралар 3 бағыт-

ты қамтиды:
Біріншісі – көп балалы отбасылар-

ды жеке санатқа шығару және оларға
кепілдендірілген жәрдемақыны ұсы-
ну. Көп балалы аналарға көмек беру
олардың әлеуметтік статусына қара-
майды. Бұл ең алдымен елімізде бала
туу көрсеткішін жоғарылатады.
Екінші – аз қамтылған санаттағы

азаматтарды қолдау және еңбекке
ынталандыру.
Үшінші – барлық АӘК алушы отба-

сылардағы балаларға заттай қолдау-
ды қамтитын кепілдендірілген пакетті
ұсыну.
Енді осы мәселелерді тарқатып

айтар болсақ, бірінші АӘК алатын
балалардың 60 %-ға жуығы көп

балалы отбасылардан. Сондықтан
олар үшін республикалық бюджеттен
мемлекеттік жәрдемақы енгізіледі.
Бұл мемлекеттік жәрдемақыны

төлеу отбасының табысына тәуелді
болмайды және барлық көп балалы,
яғни 4 және одан да көп кәмелеттік
жасқа толмаған балалары бар отба-
сыларға төленеді. Төлемнің мөлшері
отбасындағы бала санына байла-
нысты дифференциалды болады.
Орта есеппен әр балаға 10-11 мың
теңгені құрайды және 2018 жылдан
бастап тағайындалуы тоқтатылған
жәрдемақының мөлшерінен 4-7 есе
артық болады.
Атап айтар болсақ:
- 4 баласы бар – 42 496 теңге
- 5 баласы бар – 53 127 теңге
- 6 баласы бар – 63 757 теңге
- 7 баласы бар – 74 388 теңге
Атаулы әлеуметтік көмек аз қам-

тамасыз етілген, оның ішінде көп
балалы отбасыларға төленеді. Об-
лыстың ең төменгі күнкөріс деңгейінің
70 %-ы деңгейінде қалады. АӘК
мөлшері бұрынғыдай жан басына
шаққандағы орташа табыс пен ең
төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ы
арасындағы айырма ретінде төлене-
тін болады. Аз қамтылған отбасылар
үшін қосымша әлеуметтік
кепілдендірілген пакет енгізіледі. Оған
мектеп жасына дейінгі балалар үшін
– тамақ, гигиеналық құралдар,

мектеп жасындағы балалар үшін
мектепке ыстық тамақ, мектеп
құрал-жабдықтары мен киім кешек-
тері, жол ақысын өтеу кіреді.
Кепілдендірілген пакетте медици-

налық көмек, оның ішінде стоматоло-
гиялық көмек көрсетілмеген. Өйткені,
бір жастан 18 жасқа дейінгі балаларға
медициналық көмек және жалпы
медициналық сақтандырудың кепіл-
дендірілген көлемі бойынша барлық
балаларға, олардың аз қамтылған
немесе аз қамтылмағанына қара-
мастан тегін беріледі.
Біздегі «Еңбек» бағдарламасының

әлеуеті жоғары. Ең басты шарттар-
дың бірі – отбасының еңбекке қабі-
летті мүшелері жұмыс істеу керек
және отбасы үшін жауапкершілікті
сезінуі тиіс. Біз ол үшін АӘК шартты
ақшалай көмек түрінде көмек көрсе-
теміз және бірінші кезекте аз қамтыл-
ған отбасылардағы жұмыссыз
азаматтарға бағыттайтын «Еңбек»
жұмыспен қамту бағдарламасының
әлеуетін максималды қолданамыз.
Сондай-ақ оларға бос жұмыс
орындарына, мемлекеттен субси-
дияланатын жұмыс орындарына
жұмысқа орналасуды, өз бизнесін
ашу үшін жеңілдікпен микрокредит
және қайтарымсыз гранттар алуды
ұсынамыз.
Көп балалы отбасыларды шағын

және кіші, оның ішінде үйде отырып

жұмыс істейтін кәсіпке тарту құрал-
дарына ендіру бойынша «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасына өзге-
рістер енгізілді.

- Микрокредит мерзімін 7 жылға
дейін ұлғайту;

- Үстеме ақының номиналды
жарнасы 4 %-ға дейін төмендету;

- Тұрып жатқан жеріне қарамастан
(қала, ауыл) берілетін миркокредит
сомасы бойынша шектеулерді алып
тастау;

- Аз қамтылған және көп балалы
отбасыларды жұмыспен қамту
бойынша нысаналы индикаторын
бекіту (микрокредит, грант беру)
Егер отбасының еңбекке қабілетті

мүшесі ұсынылған жұмыстан және
жұмыспен қамту шараларынан бас
тартатын болса, онда АӘК тек оған
ғана емес, бүкіл отбасына тоқта-
тылады. Жалпы, кішкентай баласы
бар аналардың үйде жұмыс істеуіне
де мүмкіндіктер жасалуда. Олардың
әл-ауқатын жақсарту және жұмыс-
пен қамтамасыз ету шағын кәсіпке
тартумен жалғастырылады. Қосым-
ша мәліметтерді аудан әкімдігінің
жұмыс-пен қамту орталығының 2 13
07 байланыс телефоны арқылы алуға
болады. Қабылдау аудан орталы-
ғының тұрғындарын Ойыл ауылы,
Шернияз көшесі №49 үйде, орталық-
та, ауылдық округтерде округ әкім-
діктерінде жүргізіледі.

Қазақстан Республикасының «Әс-
кери қызмет және әскери қызмет-
шілердің мәртебесі туралы» Заңы-
ның 6-тарауының 37-бабының не-
гізіне және Қазақстан Республика-
сының Қорғаныс министрлігінің
талаптарын орындау мақсатында,
Ойыл ауданының қорғаныс істері
жөніндегі бөлімі арқылы Атырау
қаласындағы 41433-әскери бөліміне,
51051-әскери бөліміне, 41321-әскери
бөліміне, Бейнеу ауданындағы
99116-әскери бөліміне, Ақтау қала-
сындағы 25744-әскери бөліміне,
Ақтөбе қаласындағы 30238-әскери
бөліміне, Нұр-Сұлтан қаласындағы
68665-әскери бөліміне және Қазақ-
стан Республикасының Қарулы Күш-
тері Құрлық әскерлері десанттық-
шабуылдау әскерінің Алматы облы-
сы Талдықорған қаласындағы 18404-
әскери бөліміне сержанттық және
сарбаздар құрамының бос лауызым-
дарына келісім-шарт бойынша әскери
қызметке алуда. Қарулы Күштердің
қатарына келісім-шарт бойынша
әскери қызметке 35 жасқа дейінгі
азаматтар қабылданады.
Келісім-шарт бойынша қызмет ету

мерзімдері – 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл
және шектеулі жасқа дейін. Әскери
қызметке азаматтарды қабылдамас
бұрын, аудандық қорғаныс істері
жөніндегі бөлімі және облыстық
департаменттен дәрігерлік сарап-
тамадан, психолог маманның қабыл-
дауынан өткізіледі. Сол мамандар-
дың сынағынан сүрінбей өтіп, Қару-
лы күштер қатарында өз ісінің шебері
бола алатын, моральдық, психоло-
гиялық ұстамды және дене даярлығы
мықты әрі кәсіптік деңгейі жоғары
азаматтар, конкурстық іріктеуден
кейін, Қазақстан Республикасының
«Әскери қызмет және әскери қыз-
метшілердің мәртебесі туралы»
Заңының негізінде келісім-шарт
бойынша әскери қызметке қабыл-

данады. Келісім-шарт бойынша әске-
ри қызметке құжаттарын рәсімдеу
үшін Ойыл ауданының қорғаныс
істері жөніндегі бөліміне келуі қажет.
Тілек білдірген үміткерлерге қорғаныс
істері жөніндегі бөліміне хабарласу-
ларын сұраймыз.
Сонымен қатар, жоғары әскери оқу

орндарына үміткерлердің құжат-
тарын қабылдау науқаны басталды.
Атап өтсек, Ақтөбе қаласындағы
Т.Бегелдинов атындағы Әуе Қор-
ғаныс Күштерінің әскери институты,
Алматы қаласындағы Құрлық Әскер-
лерінің әскери институты, Алматы
қаласындағы Радио электроника
және байланыс әскери – инженерлік
институты, Ақмола облысы Шучинск
қаласындағы Ш.Уалиханов атын-
дағы Кадет корпусы және Нұр-Сұлтан
қаласындағы С.Нұрмағамбетов
атындағы «Жас ұлан» Республи-
калық мектебі бар. Жоғарыда атал-
ған әскери оқу орындарының бәрінде
қысқа мерзім ішінде тиімді оқу және
сапалы білім алу үшін қажетті
жағдайлар жасалған. 17-21 жас
аралығындағы жастар қабылданады,
оқу ақысыз. Курсанттарды мезгілі-
мен киімі, жатар орны, үш мезгіл
тамағымен ақысыз қамтамасыз
етеді. Оқу ғимараттарында кітап-
хана, дәрісхана, арнайы сыныптар,
зертханалар, стадион т.б. жабдық-
талған. Әскери оқу орындарын толы-
ғымен бітіргеннен кейін офицерлік
шенін алып 100% жұмыспен қамта-
масыз етіледі.
Мекен-жайымыз: Ойыл сел.
Дәуленова №26.
Байланыс телефондары:
8-(71332) 2-19-22

Ж.БИШӨКЕНОВА,
Ойыл ауданының
қорғаныс істері

 жөніндегі бөлімінің
инспекторы.

КЕЛІСІМ-ШАРТ БОЙЫНША
ӘСКЕРИ ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫАТАУЛЫ ӘЛЕУМЕТТІК КӨМЕКТІҢ ЖАҢА МОДЕЛІ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОЛДАУ

 ШАРАЛАРЫНЫҢ АТАУЛЫҒЫ ЖӘНЕ КЕШЕНДІ ТӘСІЛДЕРІ

Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі

Еліміздің тарихында алғаш рет
«Педагог мәртебесі туралы» заң
қабылданды. Бұл – әрбір педагогтің
әл-ауқатына тікелей қатысы бар
нағыз тарихи оқиға. Өйткені, мұғалім
тұлғасы білім беру үрдісінің негізгі
түйіні. Әрине, бұл Заң мұғалімдерге
жаңа мүмкіндіктермен қатар, зор
жауапкершілік жүктейді, себебі білім
берудің уақыт талабы мен заманауи
экономиканың қажеттіліктеріне
жауап беретін деңгейін қамтамасыз
етуі тиіс тұлға – мұғалім. 
Бүгін аудандық мәдениет үйінде

Ойылдың мұғалімдері бас қосты. Бас
қосудың арқауы – облыстық білім
басқармасының бастамасы. Яғни,
«Педагог мәртебесі» туралы Қазақ-
стан Республикасының Заңын түсін-
діру үшін Темір аудандық білім бөлімі-
нің басшысы Гүлнәр Нұртазина бас-
таған арнаулы топ келді. Топ жетек-
шісі жаңа жылдан бастап қолданысқа
енгізілген төрт бағытты қамтыған 21
баптан тұратын заңның кейбір тұс-

тарына тоқталып, педагогтың мәр-
тебесі мен әдебі туралы жан-жақты
түсіндірді. Ал, топ мүшесі, еңбек ар-
дагері, жерлесіміз Қилыбай Бақтар-
баев әріптес ізбасарларын уақыт
талабына сай еңбек етуге шақырса,
Ақтөбе қаласындағы Ф.Оңғарсынова
атындағы №41 мектеп-гимназиясы-
ның директоры Айжан Оразалина
жаңа заңның жас мамандарды қол-
дау туралы баптарына толық түсінік
берді. Кездесу барысында сөз алған
аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Айдарбаев аудандағы білім беру
саласына қатысты соңғы жылдарғы
жаңалықтармен бөліссе, аудандық
білім және ғылым қызметкерлері
кәсіподағы комитетінің төрайымы
Гүлмира Ізбағамбетова мұғалімдерді
қолдау бағытындағы жұмыстарды
жеткізді. Кездесу соңында арнаулы
топ мүшелері қосымша білім беру
ұйымдарының қызметі мен мұғалім-
нің жұмыс күні сияқты сауалдарға
жауап берді.

ЖАҢА ЗАҢ - ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР

Дархан Айдаров кәсіпкерлікпен
көптен айналысып жүрсе де, Ойылда
екі-үш жылдан бері ғана өз
дүкендерінің желісін ашқан еді. Ол тек
саудамен шектелмей, өткен жылы
сайдағы алма бағының жанынан жер
алып, бау-бақша егуді қолға алып,
тым-тәуір өнім жинады. Жаздай
жерлестеріне таза, табиғи өнім
ұсынды. Сауда үйінің де құрылысын
қатар жүргізген жігіт міне, кеше кең
сарайдай «Керуен сарайын» іске
қосты. Сауда үйінің ашылуында сөз
алған аудандық ардагерлер кеңесінің

төрағасы Сәрсенбай Аманғосов пен
Ойыл селосының әкімі Сәндібек
Дәулетқалиев жас кәсіпкердің ісіне
сәттілік тілеп, ізгі лебіздерін білдірсе,
Дарханның әкесі Қондыбай ағай
«жақсыны көрмекке» келген көп-
шілікті көптен күткен қуаныш-
тарымен құттықтады.
Дархан өзі болса, кеше бір күн бойы

барлық саудаға 30 пайыз жеңілдік
берілетінін жеткізді. Игі тілекпен
келген ағайындары шашуларын
шашса, жұртшылық ақ дәмнен ауыз
тиді.

КЕҢ САРАЙДАЙ

КЕШЕ БЫЛТЫР ҒАНА ІРГЕСІ ҚАЛАНҒАН «КЕРУЕН САРАЙ» САУДА ҮЙІ
ӨЗ ТҰТЫНУШЫЛАРЫНА ЕСІГІН АЙҚАРА АШТЫ. БҰЛ ЖАҢА ЖЫЛДАҒЫ
АШЫЛҒАН АЛҒАШҚЫ НЫСАН.

«КЕРУЕН САРАЙ»


