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Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2019 жылдың 2 қыркүйегіндегі
Қазақстан халқына арнаған «Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның
тұрақтылығы  мен  өркендеуінің негізі» атты тұңғыш Жолдауын оқып, еліміздегі
маңызды мәселелер толық қамтылғанын көріп риза болдым. Жолдауда түрлі
жайлар, оның ішінде мемлекеттік тіл мәселесі, азаматтық қоғам, мектеп
бітірушілердің қабілетін айқындап, кәсіби бағыт-бағдар беру ең өзекті мәселе
екендігіне, яғни орта білім берудің ұлттық стандарты болып табылатынын,
қала мен ауыл мектептері арасындағы орта білім сапасындағы алшақтық,
ауылдық жерлердегі білікті педагог кадрлардың тапшылығы, оқушылардың
білім сапасына тікелей әсер ететіндігін де тілге тиек еткен. Оқушыларды
сапалы оқулықтармен қамтамасыз ету, аз қамтылған және көп балалы
отбасыларды қолдау, олардың  үйірмелер мен орталықтарға, жазғы
лагерьлерге баруы үшін мүмкіндіктер жасау сияқты бірқатар тақырыптар
талқыланып, нақты тапсырмалар берілгендігі де жағымды жаңалық болды.
Сондай-ақ, осы жылы аталып өтелетін маңызды мерейтойлар мен елеулі

оқиғаларға дайындық жұмыстары басталып кеткендігін айта келіп, әл-
Фарабидің 1150 жылдығы мен ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық
мерейтойларын, сондай-ақ маңызды мереке –Тәуелсіздіктің 30 жылдығына
байланысты тиісті іс-шараларды іске асыруымыз керектігін  атап өткен. Ел
өміріндегі осындай елеулі оқиғалар жас ұрпақты нағыз отаншылдыққа
тәрбиелеуге жол ашатыны сөзсіз.
Мемлекет басшысы мұғалімдердің мәселесін де назардан тыс қалдырмай,

«Педагог мәртебесі туралы »Заң қабылдауды тапсырғанын – барлық
мұғалімдер қауымы зор ықыласпен қабылдады. Тағы баса  айта  кететін
жайт, ауылдық жастарды қолдау мақсатында «Дипломмен ауылға»
бағдарламасының аясын кеңейтіп, қаржыландыруды 20 млрд теңге жеткізуді
тапсырғаны мені қуантты. Тағы бір өзекті мәселе - оқулық сапасының
төмендігі. Мұғалімдердің әлеуметтік жағдайын жақсарту шараларын іске
асырғанда ғана білім берудің және оқулық сапасының жақсаратындығын
ерекше атап өтті. Саналы ұрпақ- жарқын болашағымыздың кепілі екендігі
даусыз.Олай болса, атамекеніміздің гүлденуі үшін, болашағымыздың жарқын
болуы үшін бірлесіп еңбек етуге шақырамын.

Ы.ӘБДІБАЕВА,
Ойыл аудандық білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімінің әдіскері.

Биыл Сарбиеде жастар демалатын
орындар мен спорттық алаңдар
жасақталады. Шағын кәсіпкерлікті
кеңейтіп, дамытуға айрықша мән
беріліп, халыққа қызмет көрсететін
цехтар ашылады. Бұл туралы ең
алдымен есеп берген Сарбие ауыл-
дық округінің әкімі Нұрлан Атағалиев
айтты. Сондай-ақ есепті жиында
ауыл әкімі өткен 2019 жылы атқарыл-
ған жұмыстарды тізбектеп, үстіміз-
дегі жылы жасалатын жұмыстарды
атап көрсетті. Ал, ауыл тұрғындары
ауылдың кейбір көшелеріне жарық
шамдарын қоюларына ұсыныс жаса-
са, көптің қозғаған тағы бір өзекті
мәселесі мектептегі қатты отынның
сапасыздығы. Тұрғындарды бірінші
кезекте мазалайтын қос ауылдың
ортақ проблемасы жолдың жағдайы.
Сондай-ақ, көгілдір отын мен интер-
неттен де үміт күтеді. Иә, рас еліміз-

де халықты таза ауыз сумен, көгілдір
отынмен қамту мәселелері қарқынды
жүргізіліп жатыр. Сондықтан биыл
болмағанымен қос ауылға газ тарту
жұмыстары зерттеліп жатыр. Ал,
жол мәселесі ағымдағы жылы Қара-
ой бағытына асфальт тарту көзделіп
отыр. Басқа да кейбір округтер секілді
қараойлықтар да білікті дәрігерге
зәру. Бұл бірнеше жылдан бері
қозғалып келе жатқан кадр тапшы-
лығы мәселесі әлі де шешімін тап-
паған. Тұрғындарға есеп беру
жиынында алдымен Қараой ауылдық
округінің әкімі Сәкен Займолдин өткен
жылғы жұмыстарға кеңінен талдау
жасаумен қатар, алдағы атқарылат-
ын айқын міндеттерін де атап өтті.
Әсіресе, ауылдың абаттануы мен

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2019
жылдың 2 қыркүйегінде халыққа тұңғыш рет Жолдауын жариялады. Дүйім ел
болып тыңдаған Жолдаудың жалпы мазмұны көзі қарақты адамға аян. Ел
Президенті Қ.Ж.Тоқаев өз Жолдауында экономиканың негізгі бағыттарын
дамытуға басымдық бере отырып, білім, денсаулық сақтау саласының
мамандарымен қатар мәдениет саласына да баса назар аударған. Қашанда
өскелең ұрпақты тәрбиелеуде және адамзат баласының рухани дамуында
театр, музей, кітапхананың атқаратын ролі ерекше. Мәдениет саласына
жұмысқа келген жас мамандардың еңбекақысы өзге кәсіп иелерімен
салыстырғанда тым төмен. Осыған байланысты кадрлардың көп тұрақтамай,
жалақысы жоғары жұмыстарға ауысып кетеді. Биылғы Жолдау өлкенің
тарихын, әдебиетін, мәдениетін зерттеп, жинақтап, сақтап, насихаттап жүрген
мәдениет қызметкерлеріне үлкен қолдау болды. Сонымен қатар, әлеуметтік
жеңілдіктерден мәдениет саласының мамандары да шет қалмайтын болады.
Міне осы орайда аудандағы мәдениет қызметкерлері үкімет тарапынан бұрын
соңды мұндай қолдау көрмегендерін ашық айтып, ел Президентіне шын
ризашылықтарын  риясыз әңгімемен өрбітті. Сондай-ақ осы саланың ыстығы
мен суығына төзіп жүрген мәдениет майталмандарын Жолдау аясында өз
ойларын кеңінен жеткізді. Дөңгелек үстел соңында Ш.Берсиев атындағы
аудандық өнер және өлке тарихы музейінің директоры Балқия Рысбаева
ауданның руханиятын қолдап, қорғап жүрген мәдениет қызметкерлеріне
шығармашылық табыстар тіледі.

Өз тілшіміз.гүлденуіне назар аудару қажеттігін
алға тартты. Жалпы алғанда аудан
округтерінің әлеуметтік-экономика-
лық даму көрсеткіштері бойынша
Қараой округі алдыңғы шептен көрініп
келеді. Алдымен ауылдың тазалы-
ғынан бастап, спорт, мәдениет, ауыл
шаруашылығы сынды салалар қар-
қынды дамып келеді. Осындай атқа-
рылған жұмыстардың есебін жасаған
ауыл әкімі ауылдастарының ауыз-
бірлігі болса, алдағы уақытта да
ауылды көркейте беруге айшықты
істер жасалатынын жеткізді. Ал,
келесі кезекте ауданның ағымдағы
жылы атқарылатын жоспарын баян-
даған аудан әкімінің міндетін атқару-
шы Аслан Кенжебаев пен облыс
орталығынан арнайы келген өкіл
Ақтөбе облыстық энергетика және
тұрғын-үй коммуналдық шаруашы-
лығы басқармасы басшының орынба-

сары Қаржаубай Ыбырайымұлы
халықтың бірлігі жарасса, елдің
тұрмысы жақсы болатынын жеткізіп,
жиынды қорытындылады.

P.S.
Аудан орталығынан шалғай жатқан

қос округтің де әкімдерінің жылдық
есебіне лайықты баға берген тұр-
ғындар жеке ұсыныстарын айтып,
қойылған сауалдарына толыққанды
жауап алды. Есептік кездесу жиыны-
ның соңында аудан әкімінің міндетін
атқарушы Аслан Кенжебаев баста-
ған сала басшылары жеке қабыл-
даулар өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Сарбие-
Қараой-Ойыл.

Рас, Ойыл селосы тұрғындарының
негізгі көтере мәселелері көше
жолдарының жайы. Былтыр жылдың
қолайсыз уақытында қозғалысқа
қиындық туғызатын шеткері сегіз
көшеге қиыршық тас төселсе, биыл
басты көшелердің жөнделетіні
айтылды. Яғни, Көкжар және Шер-
нияз көшелерінің бастапқы жөндеу
жұмыстарына облыстық бюджеттен
ағымдағы қаражат бөлінді. Көгілдір
отынды түгелге жуық кіргізіп алған
тұрғындар бұрнағы жылдары күл-
қоқыс полигонының жайын көтерген
еді. Былтыр полигонның төңірегі
тазартылып, қалыпқа келтірілді. Ал,
Сәндібек Тоқсанбайұлы Ойылдың
басты мәселелерінің бірі – қоғамдық
табынның бақташысы екенін де
жасырған жоқ. Сондықтан да, бос
мал иесінің ғана емес, биліктің де
«бейнеті» болып отыр.
Аудан әкімінің міндетін атқарушы

Аслан Кенжебаев өз баяндамасында
негізінен жергілікті бюджеттің қау-
қары жетпейтін, мемлекеттің қазы-
надан бөлінген қаражаттың күшімен
атқарылатын ауқымды жұмыстарға

САНАЛЫ ҰРПАҚ -
ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ КЕПІЛІ

МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНЕ
ҚОЛДАУ БОЛҒАН ЖОЛДАУ

Қыс мезгілі қатты аяз, боран,
бұрқасындармен сипатталады. Қар
мол жауып, дауылды жел, боран
және бұрқасын болып, ауа темпера-
турасының күрт төмендеуінің нәти-
жесінде төтенше жағдайлардың орын
алу қаупі бар.
Қыс мезгіліндегі төтенше жағдай-

лардың басты себептері қауіпсіздік
шараларын сақтамаудан (қысқы
балық аулау кезінде мұз үстінде
қауіпсіздік шараларын сақтамау,
балаларды ересектердің қарауысыз
қалдыру, дауылды ескертпе хабар-
ламаларына назар аудармау т.б.)
болып жатады. Сол себепті аудан
тұрғындары мен қонақтарынан
төменде келтірілген қауіпсіздік
шараларын сақтауды сұраймыз.

- ауа райының өзгерістері туралы
ақпаратты қадағалауға тырысыңыз;

- ТВ, РАДИО және SMS хабар-
ламалар арқылы түскен ескертпе-
лерге мұқият көңіл бөліңіз;
Автокөлікте:
- қарлы боран кезінде және түнге

қарай алыс жолға шығудан бас
тартқаныңыз абзал, егер шыққан
жағдайда жолдан ауытқымауға
тырысыңыз;

- ауа – райын ескеріп, жылы киініңіз;
- алыс сапарға жол жүргенде

автокөлігіңізде азық-түлік, ыстық
шәйқұйылған термос, сигналдық
құралдар (мысалы: сигналдық
жалауша ретінде қолдануға ашық
түсті мата) және май шам болу
керек;

- қатты боран кезінде автокөлігіңізді
тоқтатқан жағдайда автокөлікті
желдің бағытына қарама-қарсы
қойыңыз, түтін шығу түтігінің қармен
бітелмеуін қадағалаңыз, жанар-
жағар майды үнемдей отырып,
автокөлікті уақытылы қыздырыңыз;

- автокөліктен алысқа кетпеңіз;
- жиі көліктен шығып, қар таза-

лаңыз;
- бірнеше автокөлік болған жағ-

дайда бір автокөлікті пайдаланғаны-
ңыз жөн.

ЖУЫРДА «ШҰҒЫЛА» МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ДЕМАЛЫС ОРТАЛЫҒЫНДА
МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН
ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫН НАСИХАТТАУДА «МӘДЕНИЕТ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ –
ӘЛЕУМЕТТІК ЖАҢҒЫРУДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІНДЕ» АТТЫ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
ӨТТІ.

- үзік гудокпен дабыл белгісін
беріңіздер, антеннаға ашық түсті
матаны іліп қойыңыздар, көмекті
автокөлікте күтіңіздер.

- ауаның жаңаруын қамтамасыз
ету және иісті газбен уланбау үшін
әйнекті кішкене ашып, қозғалтқышты
сөндірмеуге болады.
Жаяу:
- қоршаулардың жанымен, жолдың

шетімен, керілген арқан бойымен
жүріңіз;

- елді мекендерден тыс сапарларға
шықпаңыз;

- жаяу жүріс кезінде асықпаңыз,
топталып жүргенде ең баяу қоз-
ғалатын адамның жүрісіне бейім-
деліңіз;

- түрегеліп демалыңыз, қарға
отырмаңыз және жатпаңыз;

- егер жүруге мүмкіндік болмаса
және боранның басылуын күту қажет
болған жағдайда – қардан баспана
тұрғызыңыз;

- қар баспанасының ішкі көлемі
неғұрлым кіші болса, оның іші жылы
болады;
Сонымен қатар дауылды ескерту

туралы ақпарат алған соң үйде
қажетті азық-түлік, су, дәрі-дәрмек,
авариялық жабдықтар қорын әзір-
леңіз, үй жануарларына су мен жем
қорын әзірлеңіз, жайылымдағы мал-
дарыңызды жедел түрде қораға
айдаңыз.

«112» Ұялы телефон нөмірі бойын-
ша қоңырау шалып, өзіңіз бен
жақындарыңызды құтқару үшін
қажетті шараларды қолданыңыз.
Ақпарат ретінде: смартфондары-

ңызға “DARMEN” мобильді қосым-
шасын жүктеп алуларыңызға бола-
ды, аталған қосымшасында жолдар-
дың жабылуы, дауылды ескертпелер
туралы ақпарат аласыздар.

Д.ӨЛҒАСЫРОВ,
Ойыл ауданының төтенше

жағдайлар бөлімінің
бас маманы,

азаматтық қорғау капитаны.

КҮРТІК ҚАРДА, БОРАНДАР МЕН
БҰРҚАСЫНДА АДАМДАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

АУҚЫМДЫ ЖОБАЛАР ЖҮЗЕГЕ АСАДЫ
АУЫЛ ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕБІ ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДА МӘ-

РЕГЕ ЖЕТТІ. ӘРИНЕ, АУДАН ОРТАЛЫҒЫНДА КҮРДЕЛІ БОЛМА-СА ДА,
КӨПШІЛІК БОЛҒАСЫН ҚОЗҒАЛАТЫН МӘСЕЛЕЛЕР БОЛА-ДЫ. ДЕГЕНМЕН,
БҰҒАН ДЕЙІНГІ КЕЗДЕСУЛЕРДЕ КӨТЕРІЛГЕН МӘСЕЛЕЛЕРДЕН ТҮЗІЛІП,
АУДАН-НЫҢ ДАМУ ЖОСПАРЫНЫҢ АЛ-ҒАШҚЫ ЛЕГІНДЕ ШЕШІМІН ТАБА-
ТЫНДЫҚТАН, ОКРУГ ӘКІМІ СӘНДІ-БЕК ДӘУЛЕТҚАЛИЕВТЫҢ БАЯНДА-
МАСЫНДА НЕГІЗІНЕН ЖҰРТШЫ-ЛЫҚТЫҢ КӨЗ АЛДЫНДА АТҚА-РЫЛҒАН
ЖҰМЫСТАР КӨРІНІС ТАПТЫ.

тоқталды. Ол ауыларалық жолдар
мен елді-мекендерге ауыз су, газ
құбырын тарту сияқты жұмыстар
биыл да үлкен көлемде атқарылғалы
отыр. Кездесу соңында сөз алған
Ақтөбе облыстық энергетика және
тұрғын-үй коммуналдық шаруашы-
лығы басқармасы басшының орын-
басары Қаржаубай Ыбырайымұлы
осыған дейінгі есептік кездесулерде
көтеріліп жүрген мәселелерге тал-
дау жасап, жан-жақты түсінік берді.

ҚОС АУЫЛДА
КЕЛЕШЕКТЕН КЕМЕЛ ІСТЕР КҮТЕДІ

Агроөнеркәсіптік кешені саласын-
дағы заңнаманы жетілдіруге  бағыт-
талған «Қазақстан Республикасының
кейбір заңнамалық актілеріне агро-
өнеркәсіптік кешенді реттеу мәсе-
лерлері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар енгізілді.
Соның ішінде, мемлекетпен ауыл-

шаруашылық тауар өндірушілердің
фитосанитариялық және карантиндік
шаралар өткізу бойынша жауапкер-
шілігі де ажыратылған.Сонымен
қатар, фитосанитариялық және
карантиндік шараларға  арналған
пестицидтерді сатып алуға ауыл-
шаруашылық тауар өндірушілердің
шығындарын субсидиялау қарас-
тырылған (бұрын гербицидтер ғана
субсидияланатын болса, қазір каран-
тиндік объектілерді және ерекше
қауіпті зиянды организмдерді бақы-
лау үшін инсектицидтер мен фунги-
цидтерді субсидиялау ұсынылады).
ҚР АШМ АӨК МИК Ойыл аудандық

аумақтық инспекциясы Ауылшаруа-
шылық тауар өндіруші жеке және
заңды тұлғаларға фитосанитариялық
жағдайдың жауапкершілігін және
пестицидтер субсидиялау мәселе-
лерін түсіндіру бойынша ақпарат
береді.
Өсімдіктерді қорғау туралы

Қазақстан Республикасының 2002
жылғы 3 шілдедегі N 331 Заңы.
Өсiмдiктердi зиянкестерден,
арамшөптерден және өсiмдiктер
ауруларынан қорғау саласындағы
қызметтi жүзеге асырудың құқық-
тық, экономикалық, ұйымдас-
тырушылық негiздерiн айқындай-
ды және егiн өнiмiн, оның сапа-
сын сақтау мен Қазақстан Респу-
бликасының аумағында фито-
санитариялық iс-шараларды жү-
зеге асыру кезiнде адамдардың
денсаулығы мен қоршаған ортаға
зиянды әсердi болғызбауға бағыт-
талған. Осы заңның 11 бабында
көрсетілгендей, қолайлы фито-
санитариялық ахуалды қамта-
масыз ету мақсатында қызметi
мемлекеттiк фитосанитариялық
бақылау объектiлерiмен байла-
нысты жеке және заңды тұлғалар
өз аумақтарында экономикалық
шегiнен көп зиянды организмдер
анықталған жағдайда карантиндік
нысандарға қарсы өңдеу жұмыс-
тарын өз қаражаттарымен жүргізу
керектігін,  ол үшін сатып алған
жағдайда пестицидтердің 50% -ы
субсидияланатынын естеріңізге
саламыз.
Өсімдіктерді қорғау туралы

БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ ӘКІМДЕРДІҢ ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫ
БІЗДІҢ АУДАНДА ДА ЖАЛҒАСЫН ТАУЫП КЕЛЕДІ. ОСЫ ОРАЙДА, АПТА
БАСЫНДА АУДАН ӘКІМІНІҢ МІНДЕТІН АТҚАРУШЫ АСЛАН КЕНЖЕБАЕВ
БАСТАҒАН САЛА БАСШЫЛАРЫНАН ҚҰРАЛҒАН ТОП, САРБИЕ, ҚАРАОЙ
АУЫЛДЫҢ ОКРУГТЕРІНЕ АРНАЙЫ ІС-САПАРМЕН БАРЫП, ОКРУГ
ӘКІМДЕРІНІҢ ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДАҒЫ ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУ ЖИЫНЫНА
ҚАТЫНАСТЫ. ШАЛҒАЙ АУЫЛДАРҒА АТБАСЫН ТІРЕГЕН АТҚА МІНЕР
АЗАМАТТАРЫМЫЗ АУЫЛ ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕБІНДЕ ХАЛЫҚТЫҢ МҰҢ-
МҰҚТАЖДЫҚТАРЫ МЕН ҰСЫНЫС-ПІКІРЛЕРІНЕ ҚҰЛАҚ ТОСЫП,
КӨКЕЙТЕСТІ САУАЛДАРЫНА ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖАУАП БЕРІП ҚАЙТТЫ.

Заңының 14-5-бабы Қызметi мем-
лекеттiк фитосанитариялық ба-
қылау объектiлерiне байланысты
жеке және заңды тұлғалардың
мiндеттерi. Қызметi мемлекеттiк
фитосанитариялық бақылау объек-
т iлер iне байланысты жеке және
заңды тұлғалар:
1) фитосанитариялық мониторинг

пен фитосанитариялық iс-шаралар-
ды жүргiзуге және саны зиян тигізудің
экономикалық шегінен жоғары зиян-
ды және аса қауіпті зиянды орга-
низмдердің дамуы мен таралуына
жол бермеуге;

2) пестицидтер айналымы сала-
сындағы техникалық регламент-
терде белгiленген қауiпсiздiк талап-
тарын сақтауға;

3) фитосанитариялық есепке алу-
ды жүргiзуге және уәкілетті органның
ведомствосына есептiлiктi табыс
етуге;

4) пестицидтерді тіркеу (ұсақ
мөлдекті және өндірістік) сынақ-
тарынан өткізу және мемлекеттік
тіркеу қағидаларына сәйкес пести-
цидтерді тіркеу сынақтарынан өткі-
зуге;

5) пестицидтердi залалсыздан-
дыруға және арнаулы сақтау орын-
дарын (көмiндiлердi) тиiстi жағдайда
ұстауға

6) қызметтiң лицензияланатын
түрлерiне қойылатын талаптарды
сақтауға;

7) Қазақстан Республикасының
өсiмдiктердi қорғау туралы заңна-
масына сәйкес өсiмдiктердi қорғау
жөнiндегi мемлекеттiк инспектор-
лардың ұйғарымдарын орындауға;

7-1) өсімдіктерді қорғау жөніндегі
мемлекеттік инспекторлардың мем-
лекеттік фитосанитариялық бақылау
объектілеріне қолжетімділігін қам-
тамасыз етуге;

8) өсiмдiктердi қорғау жөнiндегi
инспекторларға олардың Қазақстан
Республикасының өсiмдiктердi қор-
ғау туралы заңнамасын орындауына
жәрдемдесуге мiндеттi.
Түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша

аудандық аумақтық инспекциясының
телефондарына хабарласып білу-
леріңізге болады.
Электрондық мекен-жайы

abdullin.b@minagri.gov.kz
Жұмыс телефоны-2-18-21

Б.ТӨЛЕПОВА,
Ойыл аудандық  аумақтық
инспекциясының өсімдік

қорғау жөніндегі мемлекеттік
инспекторы.

2020 жылдың 15 қаңтар күні Сарал-
жын ауылдық клубта Ойыл ауданы-
ның әкімі мен Саралжын ауылдық
округінің әкімінің есеп беру жиыны
болып өтті. Саралжын ауылдық
округінің әкімі Абат Мубараков 2019
жылғы атқарылған жұмыстар баян-
дады. 2019 жылы көптеген жұмыстар
жоспарланып, атқарылған екен.
Ауылдық округ жылдан-жылға көр-
кейіп келеді. Оның бір дәлелі Бес-
тамақ ауылына көгілдір отынның
берілуі. Мекемелерге интернет
желісінің жүргізілуі.
Жиналыста ауылдың көркейуіне

үлес қосарлықтай бірнеше мәселе
қозғалды. Облыс басшысы Оңдасын
Оразалин уәде бергендей, Саралжын
ауылына газ әкелу жолын қарас-
тырса деп ауыл тұрғындары ұсыныс
жасады. Сонымен бірге ауыл маңын-

САРАЛЖЫНДА ИГІ ІСТЕР КӨП
дағы өзендердің ауыл игілігіне
қолдану. Ойыл-Қиыл өзендеріне жан-
жақтан аңшы, балықшылар жиі
келеді. Сол қонақтардың мүмкіндігін-
ше экологияға залал келтірмей,
қоқыстарын жинап кетуді қадағалау.
Саралжын ауылында соңғы жыл-

дары туу көрсеткіші артып келеді.
Осыған сәйкес ауылдағы балабақ-
шаны кеңейтсе немесе жеке бала-
бақша группасы ашылса деген пікір-
лер айтылды. Жасалған ұсыныс-
тарды барынша қараймыз деп уәде
берген аудан әкімінің атқарған
жұмысына да және ауыл әкімінің
жұмысына жақсы деген баға беруге
болады.

Жанат ҚОЖАНТАЕВА,
Ә.Дербісәлин атындағы

Саралжын орта мектебінің
мұғалімі.

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ТАУАР
ӨНДІРУШІЛЕР НАЗАРЫНА!
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25 желтоқсан 2019 жыл                      №362                                Ойыл селосы
Ойыл ауданының ауылдық елді мекендеріне жұмыс істеу  және тұру үшін келген денсаулық сақтау,
білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
мамандарға 2020  жылға әлеуметтік қолдау көрсету туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының  2005 жылғы 8 шілдедегі
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу  туралы»  Заңының 18 бабының
8 тармағына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2009 жылғы 18 ақпандағы №183 «Ауылдық елді мекендерге
жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға  әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы»
қаулысына  сәйкес,  Ойыл  аудандық  мәслихаты  ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1.Ойыл ауданының ауылдық елді  мекендеріне жұмыс істеу және тұру үшін келген  денсаулық сақтау, білім беру,

әлеуметтік  қамсыздандыру, мәдениет, спорт және  агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға  2020  жылға
келесідей әлеуметтік қолдау  көрсетілсін:
1) жүз  еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) тұрғын үй сатып  алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау - бір мың бес жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен

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

қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Ойыл аудандық мәслихатының сессия төрағасы А. Мамбетова
Ойыл аудандық мәслихатының хатшысы Е. Жиеналин

25 желтоқсан 2019 жыл                      №364                                Ойыл селосы
Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 4 қаңтардағы №248 «2019-2021 жылдарға арналған
Ойыл ауылдық округ бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгеріс 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 өзгеріс енгізілсін:
1 тармақта:
1) тармақшасында:
кірістер
«256 200,2»  сандары  «255 702,2»  сандарымен ауыстырылсын;
оның ішінде:
трансферттер түсімі
«242 430,2»  сандары  «241 932,2» сандарымен ауыстырылсын;
2) тармақшасында:
шығындар
«258 432,1»  сандары  «257 684,1»  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.
Ойыл аудандық мәслихатының сессия төрағасы А. Мамбетова
Ойыл аудандық мәслихатының хатшысы Е. Жиеналин

25 декабря 2019 года                               №362                                       с.Уил
О предоставлении  социальной  поддержки специалистам в области здравоохранения,
образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного  комплекса,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные  пункты Уилского района на  2020 год
В соответствии со статьей  6  Закона  Республики  Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике  Казахстан»,  пунктом  8  статьи 18 Закона Республики  Казахстан  от
8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»
и постановлением Правительства  Республики  Казахстан от 18 февраля  2009 года  №183 «Об определении
размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного  комплекса, прибывшим для работы и проживания
в сельские населенные пункты»,  Уилский районный  маслихат РЕШИЛ:
1. Предоставить специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,

спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты
Уилского района следующую социальную поддержку  на 2020 год:
1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному показателю;
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья -бюджетный кредит в сумме, не превышающей

одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя.
2. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством

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

опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.
Председатель сессии Уилского районного маслихата А. Мамбетова
Секретарь Уилского районного маслихата Е. Жиеналин

25 декабря 2019 года                               №364                                       с.Уил
О внесении изменений в решение Уилского районного маслихата от 4 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 «256 200,2» заменить цифрами «255 702,2»;
в том числе:
поступления трансфертов
цифры «242 430,2»  заменить цифрами «241 932,2»;
в подпункте 2):
затраты
цифры «258 432,1» заменить цифрами «257 684,1»;
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 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.
Председатель сессии Уилского районного маслихата А. Мамбетова
Секретарь Уилского районного маслихата Е. Жиеналин

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
2019 жылғы 27 желтоқсанда № 6627 болып тіркелді

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 27 декабря 2019 года за № 6627

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
                                              2019 жылғы 27 желтоқсанда № 6635 болып тіркелді

Зарегистрирован в Актюбинского областного
Департамента юстиции 27 декабря 2019 года за № 6635

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
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Наименование

Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы
25 желтоқсаны № 364 шешіміне қосымша

Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы
4 қаңтардағы № 248 шешіміне 1 қосымша

2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

1. Кірістер 255702,2
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 Жерсалығы 320,0
  4 Көлік құралдарына салынатын салық 5360,0
2 Салықтық емес түсімдер 1230,0

01 Мемлекеттікменшіктентүсетінкірістер 1210,0
5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 1210,0
06 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20,0
1 Басқа да салықтықеместүсiмдер 20,0

4   Трансферттердің түсімдері 241932,2
 02  Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер      241932,2

3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 241932,2

   Приложение  к решению  Уилского районного
маслихата от 25 декабря 2019 года № 364

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

БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2019 ГОД

1. Доходы 255702,2
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 241932,2
 02  Трансферты  из вышестоящих органов государственного управления 241932,2
  3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 241932,2
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НАИМЕНОВАНИЕ

ІІ. Шығындар 257684,1
01    Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 42738,0
 1   Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,

атқарушы және басқа органдар 42738,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты       42738,0 

 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

04    Бiлiм беру 145297,0
 1   Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту 145297,0
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты      145297,0

 004 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту және мектепке дейінгі тәрбиелеу
және оқыту ұйымдарында медициналық қызмет көрсетуді ұйымдастыру 114060,0

041 Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға 31237,0

 07   Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 27390,1
 3   Елді-мекендердікөркейту 27390,1
  124  Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты       27390,1 

 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 18457,1
12 Көлік және коммуникация 35933,0

1 Автомобиль көлігі 35933,0
124 Аудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты        35933,0

013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 15859,0

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  Аудандық маңызы 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 257684,1
01    Государственные услуги общего характера 42738,0
 1   Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие

общие функции государственного управления 42738,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   42738,0
   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
04    Образование 145297,0
 1   Дошкольное воспитание и обучение 145297,0
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 145297,0
   004 Дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского

обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения 114060,0
041 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных

организациях образования 31237,0
07   Жилищно-коммунальное хозяйство 27390,1
 3   Благоустройство населенных пунктов 27390,1
  124  Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   27390,1
   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 18457,1
12 Транспорт и коммуникации 35933,0

1 Автомобильный транспорт 35933,0
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа   35933,0

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, поселках, селах, сельских округах 15859,0

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
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 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 145000
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 4052
 030 Патронат тәрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу 4052

2 Әлеуметтiк көмек 309149
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 309149
 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 179491
 004 Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік

қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын
сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
әлеуметтік көмек көрсету 13865

 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 286
 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 49081
 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 12687
 017 Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi

гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар
бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша
мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну 19088

 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 34651
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы

өзге де қызметтер 28506
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 28506
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17663

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, өлеу
мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 4474

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты
орналастыру 6369

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 1203812
1 Тұрғын үй шаруашылығы 200826

458 Ауданның (облыстық маызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1703

003 Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру 1703
466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы

және құрылыс бөлімі 199123
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе)

салу, реконструкциялау 37123
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және

(немесе) жайластыру 162000
2 Коммуналдық шаруашылық 1002986

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 996986

458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 9817
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 987169

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

005 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 6000
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 501019

1 Мәдениет саласындағы қызмет 124935
47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі 124935
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 124935

2 Спорт 252809
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 2809
014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар

өткiзу 1136
015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)

құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1673

466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі 250000

008 Спорт обьектілерін дамыту 250000
3 Ақпараттық кеңiстiк 91813

47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 91813

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізужөніндегі қызметтер 8899
007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 82573
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 341

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру
жөнiндегi өзге де қызметтер 31462

47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 31462

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік
сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22755

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8707
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 169380

1 Ауыл шаруашылығы 82493
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 82493

001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 8083

006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 2946
007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1262
008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 10000
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды

өткізу 843
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 59359

6 Жер қатынастары 72964
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 72964

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17489

006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 55475

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 13923

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 13923

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 13923
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 67992

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 67992
466 Ауданның (облыстық маңызы барқаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 67992
466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла
және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        11992

013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 56000

12 Көлiк және коммуникация 1382189
1 Автомобиль көлiгi 1382189

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1382189

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 60561
045 Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің

көшелерін күрделі және орташа жөндеу 267533
051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 105533

13 Басқалар 49420
3 Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 333

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 333

006 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 333
9 Басқалар 49087

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 7200
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7200
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 41887
077 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі

әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды
іске асыру 41887

14 Борышқа қызмет көрсету 22
1 Борышқа қызмет көрсету 22

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 22
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету 22

15 Трансферттер 365580
1 Трансферттер 365580

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 365580
038 Субвенциялар 365580

005 Государственная адресная социальная помощь 145000
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 4052
030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4052

2 Социальная помощь 309149
451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 309149
002 Программа занятости 179491
004 Оказание социальной помощи на приобретение  топлива специалистам

здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии
с законодательством Республики Казахстан 13865

006 Оказание жилищной помощи 286
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

по решениям местных представительных органов 49081
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 12687

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 19088

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 34651
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения         28506

451 Отдел занятости и социальных программ района
(города областного значения) 28506

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 17663

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 4474

054 Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях 6369

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 1203812
1 Жилищное хозяйство 200826

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города областного значения) 1703

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 1703
466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 199123
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 37123
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 162000
2 Коммунальное хозяйство 1002986

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения) 996986

012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 9817
058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах 987169
466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 6000
005 Развитие коммунального хозяйства 6000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 501019
1 Деятельность в области культуры 124935

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 124935

009 Поддержка культурно-досуговой работы 124935
2 Спорт 252809

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 2809

014 Проведение спортивных соревнований на районном
(города областного значения) уровне 1136

015 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на областных спортивных
соревнованиях 1673

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 250000

008 Развитие объектов спорта 250000
3 Информационное пространство 91813

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 91813

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 8899
007 Функционирование районных (городских) библиотек 82573
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 341

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и
информационного прстранства 31462

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 31462

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области информации, укрепления государственности  информирования
социального оптимизма граждан, развития языков и культуры 22755

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8707
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 169380

1 Сельское хозяйство 82493
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 82493

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в сфере ветеринарии 8083

006 Организация санитарного убоя больных животных 2946
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1262
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных

животных, продуктов и сырья животного происхождения 10000
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 843
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 59359

6 Земельные отношения 72964
463 Отдел земельных отношений района  (города областного значения) 72964

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования
земельных отношений на территории района (города областного значения)       17489

006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов
областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел      55475

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,
охраны окружающей среды и  земельных отношений 13923

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 13923

099 Реализация мер по оказанию социальной  поддержки специалистов 13923
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность 67992
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 67992

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 67992

001 Услуги по реализации государственной политики в области строительства,
улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов
области и обеспечению рационального и эффективного
градостроительного освоения территории района (города областного
значения) 11992

013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения,
поселков и иных сельских населенных пунктов 56000

12 Транспорт и коммуникации 1382189
1 Автомобильный транспорт 1382189

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения) 1382189

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 60561
045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения

и улиц населенных пунктов 105533
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 1216095

    13 Прочие 49420
3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 333

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 333

006 Поддержка предпринимательской деятельности 333
9 Прочие 49087

452 Отдел финансов района (города областного значения) 7200
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7200
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 41887
077 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре

в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» 41887
14 Обслуживание долга 22

1 Обслуживание долга 22
452 Отдел финансов района (города областного значения) 22

013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 22

15 Трансферты 365580
1 Трансферты 365580

452 Отдел финансов района (города областного значения) 365580
038 Субвенции 365580
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Құмжарған ауылы
Қаттығарина Сәуле Самарханқызы

(09.03.1959 ж – 29.01.2015 ж)
Өмірде кім қияды жан анасын,
Сыйлаған тіршіліктің нұр санасын.
Алланың әміріне амал бар ма?
Өлшеулі татар дәмі сарқылғасын.
Атандың ардақты ана, ақылды ана,
Өмірден өткеніңше болдың пана.
Ақкөңіл мейірімді жүрегіңмен,
Пейілің шалқып жатқан дархан дала.
Сырбоз едің, абзал едің, ақылдым,
Жанұяның қамқоршысы жақыным.
Қимай сені жер қойнына тапсырдық,
Топырағың торқа болсын, анажаным.
Қайғы-мұң көңілдерді үдеткенмен,
Өшпейсіз мәңгі, ана, жүректерден.
Ақ жүзіңді ешқашан ұмытпаймыз,
Арада сағынышты жыл өткенмен.
Еске алушылары: жолдасы Ізбасар, балалары Мәлік-Гүлбану, Қанат-

Самал, Таңат-Гүлнұр, Ерген-Гүлдана, Асылбек-Мәншүк, Әлия, Бекзат-
Әлия, Нұрзат-Ұлболсын, Темірхан-Балауса, Сәулет-Айгерім, Ақниет-
Ботакөз.

Ойыл аудандық білім,дене шынықтыру және спорт бөлімі мен аудандық
білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы, Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл
қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы
Мұханбетқалиев, Ұлықпановтар отбасыларына қызы

                                                   Райханның
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады

ОЙЫЛ АУДАНЫ ЖЕРГІЛІКТІ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНЫҢ
2019 ЖЫЛДЫҢ 12 АЙЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР

САЛАСЫ БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРЫ ТУРАЛЫ
Бекітілген тізілімге сәйкес аудандық жергілікті атқарушы органдарында  98

мемлекеттік қызметтер түрі  көрсетіледі.
2019 жылдың 12 айында жалпы көрсетілген қызметтер саны 54507 қызметті

құрады. Оның ішінде көрсетілген мемлекеттік қызметтер бойынша  2019
жылы12 айында 47243 қызмет электрондық түрде көрсетіліп  86,67% -ды,
Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы 2437 арқылы көрсетіліп 4,47%-ды
құрады, ал 4827 қызмет қызмет көрсетуші кеңсесі арқылы көрсетіліп  8,86% -
ды құрап отыр.
Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арттыру мақсатында 4 рет

«мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» жәрмеңкесі, 13 рет семинар –кеңестер
және ХҚКО ғимаратында  қызмет алушыларға  түсіндіру жұмыстары, «Ашық
есік күні» шаралары 49 рет өткізілді. Халықты үнемі ақпараттандыру
мақсатында аудандық «Ойыл» газетінде  «Тұрғындарға көрсетілетін
мемлекеттік қызметтер» тұрақты айдаршасы аясында 19 мақала жарияланды,
сондай-ақ аудан әкімдігінің ресми сайтында, әлеуметтік желілердегі ресми
парақшаларда мақалалар жарияланып тұрады.

Ел Президентінің жыл сайынғы
Қазақстан халқына арнаған Жолдау-
ларында тұрғындарға мемлекеттік
қызмет көрсетудің сапасын арттыру
арқылы азаматтардың мемлекеттік
органдардың қызметіне деген сенімін
көтеру маңыздылығын ерекше атап
көрсетіп келеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету

сапасы – мемлекеттік қызметшілер
жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші
болатынын және ол мемлекеттік
тұтынушы ретінде халыққа тікелей
бағдарлануы тиістілігін айқындап
берді. Елбасының айқындап
берген тапсырма, міндеттеріне сәй-
кес, 2013 жылдың 15 сәуір күні «Мем-
лекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» Заңы қабылданды. 
Қабылданған Заң  талаптары көр-

сетілетін мемлекеттік қызметтер
бойынша жаңа көзқарастарды қалып-
тастырып, негізінен қызмет алушы
және азаматтардың құқықтары мен
мүдделерін қорғауға бағытталған.
Сонымен қатар, мемлекеттік

 қызмет алушы көрсетілген қызмет
сапасымен  қанағат тұтпайтыны,
шағымдар болатынына байланысты,
олардың құқықтары мен заңды
мүдделерін қорғау мақсатында Заңда
көрсет-летін мемлекеттік қызмет
түрлеріне шағым беру тәртібіне
қатысты нормалар енгізілген. Ал
мемлекеттік қызмет көрсетудің
сапасына бақылау жасау мен оны
бағалау ҚР Мемлекеттік қызмет
істері және сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігіне және оның
аумақтық құрылымдарына берілген.
Яғни, уәкілетті органға қызмет беруші
мен қызмет алушыға қанағаттанбау
себебін анықтауға бағытталған
кешенді зерттеулер жүргізу,
мемлекеттік органдар тарапынан
мемлекеттік қызметтер көрсетілу
заңнамасын сақтамау, уақытылы
бақыламау мен қызмет алу-
шылардың шағымдарын толық әрі
уақытылы қанағаттандырмау себеп-
терін зерттеу жұмыстарын жүргізу
міндеттелген.

«Ойыл аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемле-
кеттік мекемесі Қазақстан Республи-
касы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпан-
дағы «Ауылдық елді мекендерге
жұмыс істеу және тұру үшін келген
денсаулық сақтау, білім беру, әлеу-
меттік қамсыздандыру, мәдениет,
спорт және агроөнеркәсіптік кешен
мамандарына әлеуметтік қолдау
шараларын ұсыну мөлшерін айқын-
дау туралы» №183 қаулысына,
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2014 жылғы
6 қарашадағы «Ауылдық елді мекен-
дерге жұмыс істеу және тұру үшін
келген денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамсыздандыру, мәде-
ниет, спорт және агроөнеркәсіптік
кешен саласындағы мамандарға
әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну
қағидаларын бекіту туралы» №72
бұйрығына және  Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық экономика минис-
трінің м.а  2015 жылғы 27 сәуірдегі
№275 бұйрығымен бекітілген «Ауыл-
дық елді мекендерге жұмыс істеу
және тұру үшін келген денсаулық
сақтау, білім беру, әлеуметтік қам-
сыздандыру, мәдениет, спорт және
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
мамандарға әлеуметтік қолдау шара-
ларын көрсету» мемлекетік көрсеті-
летін қызмет стандарты сәйкес,
«Дипломмен ауылға» бағдарлама-
сын Ойыл ауданында іске асыру
бойынша жұмыс органы болып табы-
лады.
Бағдарлама бойынша денсаулық

сақтау, білім, әлеуметтік қамсыз-
дандыру, мәдениет, спорт және
агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
мамандарға бір реттік көтерме жәр-
демақы және тұрғын үй сатып алу
үшін бюджеттік несие беріледі.
Бағдарламаның мақсаты жоғары
және арнаулы орта білімі бар
мамандарды елді мекендерге жұмыс-
қа орналастырып, ауылдың жағ-
дайын көтеру. 

ҚАНДАЙ КӨМЕК КӨРСЕТІЛЕДІ? 
- бір жүз еселік айлық есептік көр-

сеткішке тең сомада біржолғы көтер-
ме жәрдемақы төленеді. 2020 жыл-
дың 1 қаңтарынан бастап айлық
есептік көрсеткішті 2651 теңгені
құрады. Нәтижесінде жоба бойынша
әр қатысушы 256100 теңге көлемінде
жәрдемақы алады;

- қажеттілігіне қарай тұрғын үй
сатып алу үшін әлеуметтік қолдау
арқылы 1500 еселік айлық есептік
көрсеткіш  мөлшерінде 3 976 500
теңгеге дейін 15 жыл мерзімге 0,01
пайыздық мөлшермен бюджеттік
несие түрінде әлеуметтік қолдау
көрсетілді.
ҚАНДАЙ ҚҰЖАТТАР ҚАЖЕТ?
1) көтерме жәрдемақы алған кезде:
- осы мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтініш;

- көрсетілетін қызметті алушының
жеке басын куәландыратын құжат-
тың көшiрмесi;

- жаңа жұмыс орны бойынша кадр
қызметi растаған еңбек кiтапша-
сының көшiрмесi;

- бiлiмi туралы дипломның көшiр-
месi;

- көші-қон қызметінен алдыңғы
тіркелген жері туралы мәліметтер;

- растайтын мекенжай анықтама-
сы (тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);

2) көтерме жәрдемақыны және
тұрғын үй сатып алуға бюджеттік
кредит алған кезде:

- осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтiнiш;

- жеке басын куәландыратын
құжаттың көшiрмесi;

- жаңа жұмыс орны бойынша кадр
қызметi растаған еңбек кiтапшасы-
ның көшiрмесi;

- бiлiмi туралы дипломның көшiр-
месi;

- сатып алынатын жылжымайтын
мүлікті бағалау актісі;

- көші-қон қызметінен алдыңғы
тіркелген жері туралы мәліметтер;

- тұрғылықты жерінен тиісті елді
мекенде тұратындығын растайтын
мекенжай анықтамасы (тиісті мем-
лекеттік ақпараттық жүйелерден
мәліметтер болмаған жағдайда);

- неке туралы куәліктің көшірмесі
(некеде тұрған мамандар үшін) (тиіс-
ті мемлекеттік ақпараттық жүйелер-
ден мәліметтер болмаған жағдайда);

- аталған ауылдық елді мекенде
маманның, оның жұбайының және
балаларының жылжымайтын мүлкі-
нің болмауы (болуы) туралы анық-
тама (тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);

3) көтерме жәрдемақы және тұр-
ғын үй салуға бюджеттік кредит ал-
ған кезде:

- осы мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына 2-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша өтiнiш;

- жеке басын куәландыратын
құжаттың көшiрмесi;

- жаңа жұмыс орны бойынша кадр
қызметi растаған еңбек кiтапша-
сының көшiрмесi;

- бiлiмi туралы дипломның көшiр-
месi;

- көші-қон қызметінен алдыңғы
тіркелген жері туралы мәліметтер;

- тұрғылықты жерінен тиісті елді
мекенде тұратындығын растайтын
мекенжай анықтамасы (тиісті мем-
лекеттік ақпараттық жүйелерден
мәліметтер болмаған жағдайда);

- неке туралы куәліктің көшірмесі
(некеде тұрған мамандар үшін) (тиіс-
ті мемлекеттік ақпараттық жүйелер-
ден мәліметтер болмаған жағдайда);

- аталған ауылдық елді мекенде
маманның, оның жұбайының және
балаларының жылжымайтын мүлкі-
нің болмауы (болуы) туралы анық-
тама (тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден мәліметтер болмаған
жағдайда);

- маманның атына тұрғын үй салу
үшін берілген жер учаскесін пайда-

лану құқығына акт;
- кепілге қойылған мүлікті бағалау

актісі;
- кепілге қойылған мүлікті сақ-

тандыру шарты;
- берілетін кредит мөлшерінен

асатын тұрғын үй құрылысы бөлігін
бірлесіп қаржыландыруға жазбаша
келісім;
Құжаттар салыстыру үшiн түпнұс-

қада және көшiрме түрiнде ұсыныла-
ды. Содан кейiн құжаттардың түп-
нұсқасы қатысушыға қайтарылады.
Айта кетейік, ережеде көрсетілмеген
басқа да құжаттарды талап етуге
жол берiлмейдi.

КЕРЕК КЕҢЕС…
- Әкiмшi тиісті құжаттарды қабыл-

даған күннен бастап үш жұмыс күні
iшiнде оларды комиссияға жiбередi;

- Комиссия әкiмшiден құжаттардың
келiп түскен күнiнен бастап жеті
жұмыс күнн iң iш iнде ұсынылған
құжаттарды қарастырады және ау-
дан (облыстық маңызы бар қала)
әкiмдiгiне маманға әлеуметтiк қолдау
шараларын көрсетуге ұсыныс
жасайды;

- Аудан (облыстық маңызы бар
қала) әкiмдiгi комиссияның ұсыныс-
тары келiп түскен сәттен бастап жеті
жұмыс  күннiң iшiнде мамандарға
әлеуметтiк қолдау шараларын көр-
сету немесе мамандарды әлеуметтік
қолдау шараларын есепке және
кезекке қою туралы қаулы қабыл-
дайды;

- Қаулы қабылданғаннан кейiн бес
жұмыс күнінің iш iнде әлеуметт iк
қолдау шараларын ұсыну туралы
келiсiм жасалады;

- Әкiмшi бес жұмыс күнінiң iшiнде
көтерме жәрдемақысының сомасын
мамандардың жеке есеп-шоттарына
аударады. Сенім білдірген өкіл (агент)
жиырма бес жұмыс күнінің ішінде
Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгіленген тәртіппен ма-
манға тұрғын үй сатып алуға немесе
салуға кредит береді.

ҚОЛДАУ ТАПҚАННАН
КЕЙІНГІ МІНДЕТ:

 1. Әлеуметтк қолдау шараларын
алған күннен бастап 60 жұмыс күні
ішінде комиссияның жұмыс органына
бюджет қаражатының мақсатты
пайдаланылғаны туралы растау
құжаттарын беруі тиіс.

2. Меншiгiне сатып алынған немесе
салынған жылжымайтын мүлiктi әдi-
лет органдарында тiркегеннен кейiн
сенiм бiлдiрiлген өкiлге (агентке)
тұрғын үйге арналған құжаттардың
түпнұсқаларын осы келiсiмдi кемiнде
үш жыл мерзiмге қамтамасыз ету
жөн iндег i кеп iл рет iнде беруге
міндеттеледі;

3. Келiсiмнiң шарттары орындал-
маған жағдайда әлеуметтiк қолдау
шаралары ретiнде алынған бюджет
қаражатын толық көлемде қайта-
руды қамтамасыз етуге мiндеттi;

4. Егер де жоғарыда аталған
әлеуметтік қолдау шаралары жоба
қатысушысына берілсе, тиісті ауыл-
дық елді мекенде орналасқан ұйы-
мында міндетті түрде 3 жыл тұрақты
жұмыс істеуі қажет. Сатып алынған
тұрғын үй  15 жыл бойы  Ойыл ауданы
әкімдігінде  кепілде тұрады. Маман-
дардың  3 жыл мерзім өткеннен кейін,
бюджеттік кредиттің қалған бөлігін
толық жауып,тұрғын үйді кепілден
шығаруға құқығы бар.

5. Ойыл ауданының экономика
және бюджеттік жоспарлау бөліміне
тоқсан сайын жұмыс орнынан анық-
тама  ұсынып отыруы керек.
Әлеуметтік қолдау шараларын

алған мамандардан әрбір іске ұқыпты
және жауапкершілікпен қараулары-
ңызды сұраймыз. Осынша қаржыны
қолға алған  маманға артылатын мін-
дет – ауылдың өркендеуіне үлес қосу
және сапалы қызмет жасау. Көр-
сетілген көмектерге қол жеткізген
маман бағдарламаның шарты бойын-
ша ауылдық жерде 3 жыл қызмет
етуге және әр тоқсан сайын жұмыс
орнынан тиісті орындарға анықтама
өткізіп тұруға міндетті.  Сатып алын-
ған үйдің 15 жыл бойы  кепілде тұра-

тынын да естен шығармау қажет.
Егер көрсетілген ережелер маман
тарапынан бұзылса, ол барлық
шығынды өтеуі тиіс.
Өкінішке орай, көтерме жәрдемақы

және бюджеттік кредит алып, келісім-
шарт талаптарын бұзып, жұмыстан
шығып, ауылдан көшіп кетіп жатқан-
дар да бар. Әлі күнге дейін сот бұйры-
ғымен мемлекеттің ақшасын кейін
қайтарып жатқан мамандар да бар-
шылық. Сондықтан, мамандардан
мемлекеттен көтерме жәрдемақы
мен бюджеттік кредитке өтініш беру-
ге жауапкершілікпен қарауды
сұраймыз.

2017 жылдың қыркүйек айынан бері
мемлекеттік көрсетілетін қызмет
баламалы  негізде «Азаматтарға ар-
налған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясы КЕАҚ Ақтөбе облысы бойынша
филиалы «Халыққа  қызмет көрсету
орталығы» департаментінің Ойыл
аудандық бөлімі арқылы көрсетіліп
келеді.
Мамандарға тиісті құжаттарды

толық жинап, «Ойыл аудандық эконо-
мика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі» мемлекеттік мекемесіне
тікелей құжаттарын тапсырса да
болады.
Аудан бойынша  2009 жылдан  бас-

тап бүгінгі күнге дейін  392 маман жал-
пы көлемі 51,7 млн. теңге көтерме
жәрдемақы, ал бюджеттік несие
бойынша 2010 жылдан бастап 125
маман 289,9 млн. теңге алған.

2019  жылы 40 маманға жалпы
соммасы 7827,5 мың теңге көлемінде
көтерме жәрдемақы түріндегі әлеу-
меттік қолдау берілді. Оның ішінде,
27-і білім саласының, 10-уы денсау-
лық, 1-уі спорт, 2-уі агроөнеркәсіптік
кешен саласының мамандары.
Сонымен қатар, 2019  жылы 22

маманға жалпы соммасы 73293,0
мың теңге бюджеттік кредит берілді.
Оның ішінде  13-і білім саласының
мамандары, 7-уі денсаулық, 1-уі
спорт, 1-уі агроөнеркәсіптік кешен
саласының  маманы. 2019 жыл
елімізде «Жастар жылы» деп жария-
лануына байланысты, ауданның
мамандарын әлеуметтік қолдау ша-
расы үшін мемлекеттік бюджеттен
бөлінетін қаржы жылдағыдан 2 есеге
артты.
Бюджет қаражатының жетіспеуіне

байланысты , осы уақытқа  25 маман
көтерме жәрдемақы және 15 маман
тұрғын үй сатып алуға бюджеттік
кредит алуға есепке алынып, кезекке
қойылды.  Бұл мамандарға  биылғы
жылы бюджет қаражатының бөлінуі-
не орай әлеуметтік қолдау шаралары
толық көрсетілетін болады.
Ойыл ауданы әкімінің өкімімен

бекітілген кестеге сәйкес, «Ойыл
аудандық экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі» мемлекеттік ме-
кемесімен  жергілікті атқарушы орган-
дардың қызметті алушыларға мемле-
кеттік қызметті көрсету тәртібін
түсіндіру, көрсетілетін қызметті
алушылардың құқықтарын пайдалану
жөнінде толық ақпарат беру үшін әр
тоқсанның бір күні «Азаматтарға
арналған үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы ғимаратында ашық есік
күнін өткізді.
Ашық есік күнін өткізу барысында

«Ойыл аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемле-
кеттік мекемесімен барлық қызмет
алушыларға мемлекеттік қызмет
алудың тәртібін түсіндіріп, қызметке
шағым түсіру жолдары бойынша
парақшалар таратылды.

2019 жылы «Ойыл аудандық эко-
номика және бюджеттік жоспарлау
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
басшысының жеке қабылдауында
«Ауылдық елді мекендерге жұмыс
істеуге және тұруға келген денсау-
лық сақтау, білім беру, әлеуметтік
қамсыздандыру, мәдениет, спорт
және агроөнеркәсіптік кешен сала-
сындағы мамандарға әлеуметтік
қолдау шараларын көрсету» мемле-
кеттік көрсетілетін қызмет стандар-
ты бойынша  сұрақтармен 15 маман
болып, оларға түсінік берілді.

АУЫЛҒА ДИПЛОММЕН КЕЛСЕҢІЗ...

«Ойыл аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі»

ЕСКЕ АЛУ

Мемлекет басшысы еліміздегі
жетім, тастанды, ата-анасының
қарауынан айырылған балалардың
көптігіне және балалар үйлері мен
интернат мекемелерінің қазіргі жай-
күйіне назар аударып отыр. Бұл
әлемдегі бірінші орында тұрған
мәселе. Дамыған елдерде жетім
балалар мәселесі қоғамдық жобалар
арқылы шешіліп келеді.
Заман талабына сай елімізде жыл

сайын балалардың құқықтарын және
олардың мүдделерін қорғайтын
заңнамалық құжаттарға өзгерістер
мен толықтырулар енгізіліп жатыр.
2017 жылы да сондай өзгерістер
қабылданды. Атап айтсақ, халық-
аралық тәжірибеге сүйеніп, қабыл-
даушы және қонақ отбасы түсініктері
енгізілді. 
Қабылдаушы отбасы - әлем бойын-

ша жетім балаларды тәрбиелеудің
кең таралған түрлерінің бірі. Жетім
және ата-ана қамқорлығынсыз қал-
ған балалар мекемесінен үміткерлер
алған кезде бұл қабылдаушы отбасы

Аудан аумағында жер пайдала-
нуда Қазақстан Республикасының
2003 жылғы 20 маусымдағы № 442
Жер Кодексі талаптары негізінен
сақталып отыр. Аудан  аумағында
1145686 га жер учаскелері бар, оның
ішінде  ауыл шаруашылығы мақса-
тындағы жерлер 751673 га, елді
мекен жерлері 370067 га, мекеме,
кәсіпорын, өндіріс орындарының
жерлері -2864 га, орман жерлері
21082 га.
Аудан бойынша 317 шаруа қожа-

лығына 502663 га, 15 жауапкершілігі
шектеулі серіктестігіне 83496 га, 7
ауылшаруашылығы кооперативіне
13295 га және  басқаларына 6162 га
ауылшаруашылығы мақсатындағы
жер учаскелері табысталған. 22
ауылдық округтің ауылшаруашы-
лығы мақсатындағы жер учаскелерін
қоса есептегенде  370028 га. Ауыл-
шаруашылығы мақсатындағы бос
жерлер 154310 га. Шабындық жер
учаскелері 34298 га, оның ішінде 65
шаруашылық субьектісінде 9547 га,
ауылдық округтер жерлері 5673 га
және босалқы жер қоры 19078 га.
Суармалы жерлердің көлемі 1540

га, оның ішінде босалқы жер қоры 839
га, орман шаруашылығында 50 га,
ауылдық округте 34 га, ауыл-
шаруашылығы субьектісінде 617 га.
Егістік жер көлемі 4477 га, оның

ішінде босалқы жер қоры 0 га, ауыл-
шаруашылығы емес кәсіпорындарда
305 га, ауылшаруашылығы субьекті-
лерінде 4172 га.
Кәсіпкерлік мақсаттағы жер учас-

келерін аукцион арқылы сатып беру
мақсатында 2 жер учаскесіне 29
қазан күнгі «Ойыл» газетіне хабар-
лама жарияланып, жеке меншікке
989100 теңгеге сатылды.
Ауыл шаруашылығы мақсатын-

дағы жер учаскелерін конкурс ар-
қылы 19 жер учаскесіне көлемі 26085
га табысталды. Конкурсқа шығару

Ойыл ауданы да табиғатқа бай
оның ішінде, жабайы аңдар мен
өзендерде әртүрлі балық дүниесіне
толы. Табиғат қорғау заң шеңберінде
жүзеге асады.
Дегенмен де кейбір тұрғындары-

мен осы ауданымызда мекендейтің
аң-құстар мен балықтарды қорғау-
дың орнына, керісінше заңсыз
соларды ұстаумен айналысатындар-
да кездесіп отырады. Атап айтсақ,
2019 жылдың өткен кезеңінде аудан
бойынша 19 заңсыз аң мен балық
аулау деректері тіркелген. Оның
ішінде 18 заңсыз балық аулау болса,
1-і дала қоянын атып алу. Мысалы,
өткен жылы Ойыл ауданында екі қоян
ату дерегі тіркелген. Аудандық
полция бөлімі жедел іс-шаралар
жүргізу барысында Құмжарған елді
мекені арасындағы тас жолдан күдікті
болып көрінген автокөлкті тоқтатып,
тексерген кезде, автокөлікте екі дана
атылған дала қоянын анықтаған.
Алайда, екі бірдей азамат аң аулау
рұқсатынсыз және жануарларды
қосалқы автокөлік құралымен аңдып
атуға тиым салынғанына қарамастан
заңсыз аңшылық жасауға қасақана
ниетпен екі қоянды атып алып,
заңсыз аң аулап, мемлекетке зиян
келтірген. Оқиға бойынша екі азамат-
қа қатысты Қазақстан Республика-
сының  қылмыстық кодекстің 337
бабы 1 бөлігімен сотқа дейінгі тергеп-
тексеру амалдары басталған. Атал-
ған тұлғаларға қатысты 2019 жылы
қазанның 3 жұлдызында Қобда
аудандық сотының үкімі негізінде
ұсталған екі азаматты қылмыстық
кодекстің  337 бабы 1 бөлгімен кінәлі
деп танылып, бірдей аңшылық қыз-
метпен айналысу құқығынан бір жыл
мерзімге айыра отырып, жүз сағат
қоғамдық жұмыстарға тарту жазасы
тағайындалып, заңсыз аң аулау

кезінде қолданған автокөліктері мен
12 калибрлі аңшы мылтығы мемле-
кеттің кірісіне тәркіленді.
Сонымен қатар, аудан тұрғындар-

дың назарына төменгіні ескерген жөн
деп санаймыз. 2019 жылы 27 –ші
желтоқсанда Қазақстан Респу-
бликасның Президенті кейбір заң-
дарға өзгерту лер мен толықтырулар
енгізіп, оның ішінде қылмыстық
кодекстің заңсыз аң аулауға қатыс-
ты бірқатар өзгертулер енгізді.
Бұрын қылмыстық кодекстің 337

бабының 1 бөлігінің жазалау түрінде:
«белгілі бір алуазымды атқару
немесе белгілі бір қызметпен айна-
лысу құқығынан екі жылға дейінгі
мерзімге айыра отырып немесе
онсыз, үш жүз айлық есептік көр-
сеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл
салуға не сол мөлшерде түзеу жұ-
мыстарына, не екі жүз қырық сағат-
қа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыс-
қа тартуға не жетпіс бес тәулікке
дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазасы қолданылған болса», ал
қазіргі өзгерістерге сай, кодекстің 337
бабының 1 бөлігі бойынша:  «мүлкі
тәркіленіп, белгiлi бiр лауазым-
дарды атқару немесе белгiлi бiр
қызметпен айналысу құқығынан үш
жылға дейiнгi мерзiмге айыра оты-
рып, үш мың айлық есептiк көрсет-
кiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл
салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына, не сегіз жүз сағатқа
дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыс-
тарға тартуға, не үш жылға дейінгі
мерзімге бас бостандығын шектеу-
ге, не сол мерзімге бас бостанды-
ғынан айыруға жазаланатын» -
болады.
Демек, аталған баптың қатаңда-

тылғанын көруге болады. Дәл осын-
дай өзгерістер осы баптын барлық
бөліктері бойынша да енгізілген.

болып аталады. Қамқорлыққа
(қорғаншылыққа) алғанда, көбінесе
жақын туыстары алады.
Патронаттыққа алу келісім-шарт

арқылы жүзеге асырылады. Бұл
алдағы жылдары Қазақстанның
жетім балаларды қоғамға кіріктіру
проблемасын шешудің жолы болып
табылады. Осы мақсатта жетім
және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалардың отбасында өмір
сүру құқықтарының қорғалуы бойын-
ша, егерде сіз отбасыңызға бала
асырап алғыныз келсе, респу-
бликалық деректер банкі үміткер-
лерге есік ашты. Жыл сайын балалар
үйлеріндегі тәрбиенеушілер саны
азаюда. Сол себепті әр бала отба-
сында өмір сүрсін десеніз, бұл сұрақ
сізді мазаласа, Ойыл аудандық білім
бөліміне хабарласуыңызға болады.

Айзат ДАЙЫНОВА,
Ойыл аудандық білім, дене

шынықтыру және спорт
бөлімінің бас маманы.

мақсатында 15 жерге орналастыру
жобалары дайындалуда.
ҚР Ауыл шаруашылығы министр-

лігінің 2017 жылғы 6 наурыздағы
бекіткен «2017-2021 жылдарға арнал-
ған жер қатынастары саласындағы
мақсаттарды жүзеге асыру бойынша
іс-шаралар жоспарының» 5 тармағы
бойынша 7 ауылдық округі аумағында
орналасқан 22 елді мекендердің
шекараларына талдау жүргізіліп,
шекараларын белгілеу жұмыстары
аяқталды.
Жаңадан 8 ауылшаруашылығы

субьектілері ашылып, 13110 га жер
учаскесі табысталды және де қосым-
ша 8 ауылшаруашылығы субьекті-
леріне 12976 га табысталды.
Жер учаскелерін мемлекеттік қор-

ғау және тиімді пайдалануын қамта-
масыз ету жөніндегі іс-шаралар
жоспарына сәйкес және жыл басын-
да аудан әкімі 2019 жылға іс-шаралар
жоспарды бекітіп, жоспарға сәйкес
жұмыстар жүргізілуде.
Жыл басынан бастап мақсаты

бойынша пайдаланылмаған және
игерілмеген жер учаскесі иесі 3 шаруа
қожалығына жер көлемі 2570 га
тексеру жұмыстары жүргізіліп, кем-
шілік анықталды. ҚР Жер Кодексінің
94-бабын басшылыққа ала отырып 1
жылға кемшілікті жою туралы нұс-
қама табысталды. 3 шаруа қожалы-
ғына жер көлемі 4163 га тексеру
жүргізілетіні туралы хабарлама
жіберілді, хабарламаны алғаннан
кейін жер учаскесін толықтай тап-
сырды.
14 ауылшаруашылығы субьектіле-

рінің 11648 га жер учаскесі толықтай
және де ішінара ауданның босалқы
жер қорына қайтарылды.
Жыл басынан 234 ауыл шаруашы-

лығы субьектісіне жер учаскелерін
мақсатына сай пайдалануы туралы
хабарлама жіберілді.
Шаруа немесе фермер қожалығын,

ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін берілген жер учаскелерін кейінгі
жер пайдалану (қосалқы жалдау)
құқығына жол бермеу мақсатында
Сарбие ауылдық округінде орналас-
қан – 26, Саралжын ауылдық окру-
гінде орналасқан – 37, Көптоғай
ауылдық округінде орналасқан – 56,
Қараой ауылдық округінде орналас-
қан – 15, Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округінде орналасқан – 30,
Қайыңды ауылдық округінде орна-
ласқан – 30,  Ойыл ауылдық округінде
орналасқан – 40, барлығы 234 ауыл
шаруашылығы субьектілері басшыла-
рына хабарлама жолданды.
Ойыл ауданында сыбайлас жем-

қорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі
2020 жылға арналған «Нұр Отан»
партиясымен бірлескен іс-шаралар
жоспары бекітілді. Мекемеде сенім
телефоны мен ұсыныс-пікірлерге
арналған жәшік орнатылған. Яғни
2020 жылдың 4 қаңтарындағы
«Ойыл» газетінің № 1 санына мекеме
басшысының қабылдау кестесі,
мекемеде сыбайлас жемқорлыққа
қарсы фактілер анықталған жағдайда
хабарласуға сенім телефоны және де
ұсыныс-пікірлерге арналған жәшік
орналасқаны туралы жарияланды.
Мемлекеттік меншіктегі жер учас-

келерін шаруа немесе фермер қожа-
лығын, ауыл шаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін беру ерекшеліктерін
халыққа түсіндіру мақсатында аудан-
дық «Ойыл» газетінің 2019 жылғы 12
қазандағы №41 санына «Ауыл
шаруашылығы жерлерін беру тәртібі
қандай?» және де 10 қарашадағы
№45 санына «Шаруаларға берілген
жер учаскесін қосалқы жалдауға
беруге жол жоқ» атты мақалалар
жарияланды.

Ж.ЕРЖАНОВ,
аудандық жер қатынастары

бөлімінің басшысы.

ҚАБЫЛДАУШЫ ОТБАСЫ

ТАБИҒАТ БАЙЛЫҒЫ
ЕСЕПСІЗ ЕМЕС!
ЕЛІМІЗДІҢ ТАБИҒАТЫ БАЙ, БҰЛ БАЙЛЫҚ ҚАНШАЛЫҚТЫ МОЛ

БОЛҒАНЫМЕН ОНЫ САҚТАЙ БІЛІП ДҰРЫС ПАЙДАЛАНУЫМЫЗ КЕРЕК.
ТАБИҒАТ ӘР АЛУАН, МҰНДА ЖАЗЫҚ ДАЛА ДА, ОРМАН ДА, ТАУ ДА,
ӨЗЕН ДЕ, КӨЛ ДЕ ТҰНЫП ТҰРҒАН ТАБИҒИ ӘЛЕМ. ОСЫНАУ ЖЕРДІ МЕКЕН
ЕТКЕН ЖАБАЙЫ АҢ ҚҰСТАРДА ЖЕТЕРЛІК.

Ойыл аудандық прокуратурасы

ЖЕРДІ МАҚСАТТЫ ПАЙДАЛАНУ МІНДЕТ!

ЖАҚЫНДА ҚАЗАҚСТАН  РЕС-
ПУБЛИКАСЫНЫҢ ХАЛЫҚ ӘРТІСІ,
ӘНШІ САЗГЕР, МЕМЛЕКЕТТІК
СЫЙЛЫҚТЫҢ ИЕГЕРІ,  ЕСКЕНДІР
ХАСАНҒАЛИЕВ ӨТЕГЕНҰЛЫНЫҢ 80
ЖАСҚА ТОЛУЫНА БАЙЛАНЫСТЫ
АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ КІТАП-
ХАНАДА  «ӘН ӘЛЕМІНДЕГІ ДАРА
ТҰЛҒА» АТТЫ САЗДЫ КЕШ ӨТТІ.
Кеш барысында әншінің өмірбаяны

туралы айтылып, сазгердің өмір
жолдарынан бейне ролик көрсетілді.
21 жасында өмірге келген алғашқы
әні, «Анаға сәлем» әнін музыка
мектебінің мұғалімі Әли Ержанұлы
орындап берді. Кеш қонақтары
Е.Хасанғалиев туралы «Ардагерлер»
клубының мүшелері жарыса пікір
білдірді. Жастық шағымызда Ескен-
дірдің әндерін таласа орындаушы
едік, жатқа білуші едік деп қосылып
әндерін шырқады. Бақтығали Шита-
нов Ескендір Хасанғалиевпен кез-
дескен кездегі әсерлерін айтса,
Байдуашева Гаухар Ескендірдің жары
Дарикомен кездескені туралы әңгі-
мелеп берді.  Мамедова Жанат әнші-
нің өмірбаяны туралы толықтырып
өтті. Сонымен бірге, сұрақ жауаптар
қойылып, сыр-сұхатқа атсалысқан
ардагерлерге кітапхана атынан сый-
лықтар тарту етілді.

Г.ИБАҒАЛИЕВА,
 Ойыл аудандық кітапханасы,

 кітап қорын толықтыру
бөлімінің редакторы.

«ӘН ӘЛЕМІНДЕГІ
ДАРА ТҰЛҒА»


