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Сөз кезегі келгенде тұрғындар
көкейкесті мәселелерді қозғады.
Мәселен, ақжарлық Дархан Өтегенов
мектеп жылуының, яғни қатты отын-
ның сапасыздығы мен шалғай ауыл-
дағы жол қатынасы мәселесін
көтерсе, қаракемерлік Гүлзипа
Иманчиева ауылға ауыз су қажет-
тігін жеткізді. Ал, жергілікті кәсіпкер
Қуаныш Қыстаубай ұсақ жандықтың
әр басына қанша жер тиісті екенін
сұрап, ұңғымалы құдық қаздыртуда
көп шығынды қажет ететін пробле-

малар жөнінде бірнеше сауалын
қойды. Еңбек ардагері Ғазиз Займол-
даұлы Қараойға балабақша керектігін
жеткізе отырып, аудандағы кадр
тапшылығы байқалатындығын баса
айтса, аудандық аналар клубының
төрайымы Гүлжан Булаева аудан
әкімінің атқарған жұмысына оң
бағасын беріп, жастарды еліміздің

КЕЛЕЛІ ІСТЕР КҮН ТӘРТІБІНЕН ТҮСПЕЙДІ
АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛЫ АУҚЫМДЫ ЖҰМЫСТАР БАР
ӨТКЕН СӘРСЕНБІ КҮНІ

ОБЛЫС ӘКІМІ ОҢДАСЫН
ОРАЗАЛИН ОЙЫЛ АУДАНЫНА
АРНАЙЫ ІССАПАРМЕН КЕЛІП,
АУДАН ӘКІМІНІҢ ДӘСТҮРЛІ
ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫНА
ҚАТЫСТЫ.АЛДЫМЕН АУДАН
ӘКІМІ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ
ӨТКЕН ЖЫЛ ІШІНДЕ
АТҚАРЫЛҒАН
ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖАЙЫН
БАЯНДАП, АЛДАҒЫ
ЖОСПАРЛАРЫМЕН
ТАНЫСТЫРДЫ. ЕСЕП БЕРУ
ЖИЫНЫНА ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІ
ӘКІМШІЛІГІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ИНСПЕКТОРЫ ЖАЙСАҢ
АХМЕТОВ, АУДАН
ТҰРҒЫНДАРЫ, АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫ,
ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПКЕРЛЕР
ҚАТЫСТЫ.

Бірақ, қолындағы барын пайда-
ланып, қарабайырлау болса да,
ұсынықты қолдың ізі бар шағын
жылыжайының өнімдерін мамыр
айында-ақ тұтынушыларына ұсынып
жүретін.
Биыл шаруасын кеңейтіп, ойын

жүзеге асыруға мүмкіндік тапты.
Бұған көмекке аудандық кәсіпкерлік
палатасы келді. «Бастау – Бизнес»
жобасы басталғанда оқуға Сапура
жеңгейді тіркеп еді. Бірақ, екінші лекке
ілігіп, шаруаны шегере алмады. Сәуір-
мамыр айлары Миржан үшін қарбалас
шақ. Оқуы да осы сәтке келді.
Сондықтан, Сапура жеңгейді оқуға
жіберді. «Қазагроқаржы» АҚ-ы ар-
қылы алынған несие де жеңгейдің
атында. Әрине, отбасылық бизнес
болған соң, табыс ортақ. Сол
жеңгейдің атына алынған несиенің
нәтижесі – жылыжай өткен аптада
салтанатты ашылды. Қияры түйнек-

Ауданда 821 шағын және орта
кәсіпкерлік субьектілері тіркелген.
Үкімет тарапынан қолдауға ие мем-
лекеттік бағдарламалар арқылы
жеңілдетілген несиелер алып, кәсіп
ашып, шаруасын дөңгелетіп отырған-
дардың саны артып келеді. Тарқатып
айтсақ, ауданымызда 328 шаруа
қожалығы, 493 жеке кәсіпкер бар.
Жуырда  Ақтөбе облысы кәсіпкер-

лік палатасы Ойыл аудандық филиа-
лының 2019 жылғы атқарылған
жұмыстары бойынша кезекті есеп
беру жиыны өтті. Есеп беру жиынына
Ақтөбе облысы «Атамекен» кәсіп-
керлік палатасының директоры Анар
Даржанова, Ойыл ауданының кәсіп-
керлер кеңесінің мүшесі Талғат
Күмісқалиев және бірқатар жеке
кәсіпкерлер қатысты. Аудан көлемін-
де кәсіпкерлікті дамыту және кәсіп-
керлерді қолдау, олардың мемлекет-
тік бағдарламаларға қатысу белсен-
ділігін арттыру үшін жоғары аталған
кәсіпкерлік палатасы ауқымды
жұмыстар атқарып келеді. Жасалған
жұмыстар жөнінде менеджер-кеңес-
ші Лаззат Абдураймова баяндама
жасады. Өткен жылы кәсіпкерлік
негіздеріне бағытталған «Бастау-
Бизнес» оқыту бағдарламасы арқы-
лы 203 адам оқытылып, олардың іші-
нен көпбалалы, аз қамтылған отба-

өркендеп-көркеюі үшін тынымсыз
еңбек етуге шақырды. Қойылған
сауалдарға аудан әкімі мен облыстық
басқарма басшылары рет-ретімен
жауап берсе, жиында көтерілген
мәселелер бойынша тоқталған об-
лыс әкімі Оңдасын Сейілұлы нақты
атқарылатын жұмыстарды ғана атап
өтті.
Атап өтсек, өңір басшысы негізінен

жол, газ, ауыз су мәселелеріне
көбірек тоқталды. Көп қаражатты
қажет ететін ауқымды істер алдағы

уақытта жалғасын таба беретіндігіне
сенім білдірді. Бір қуанарлығы ағым-
дағы жылы ауданымыз үшін шешімін
тауып тұрған игілікті істер жетерлік.
Биыл Көсембай, Ақкемер, Ақшатау
елді мекендеріне ауыз су құбыры
тартылып, Қараталға газ тарту,
аудан орталығына жаңа спорт
кешенін салу жоспарда тұр. Оған қоса

Қараой бағытындағы жолдың 60
шақырымына дейін асфальттау жұ-
мыстары жүргізіліп, Ойыл-Қызылқоға
бағытындағы жолды да асфальттау
жұмыстары шешімін тауып тұр.
Жиын барысында аймақ басшысы

аудан әкіміне суармалы жерлерді
игеру мәселесін шешуді тапсырды.
Облыс әкімі Оңдасын Оразалин аудан
тұрғындарының ұсыныстары мен
пікірлерін мұқият тыңдап, аудан
әкіміне халықпен тығыз байланыста
жұмыс жасау бойынша нақты тап-
сырмалар берді.
Облыс басшысы Оңдасын Ораза-

лин аудан әкімінің есебін тыңдап,
өзінің оң бағасын беріп өтті.

— Ойыл ауданы — атакәсіп —
ауыл шаруашылығымен айналысып
келе жатқан келешегі зор аудан.
Кезінде бұл жерде Көкжар жәрмеңкесі
өтіп, ел тарихында қалар көптеген
игі істер атқарылды. Ауданда
ауылшаруашылық, өндіріс, шағын
және орта бизнес, құрылыс саласын-
да да алға ілгерілеу байқалады. Аудан
көрсеткіштері де жаман емес.
Көтерілген мәселелердің барлығы
да өзекті. Бірақ бәрі де ретімен
шешіледі. Атқарушы органдар ел
тұрғындарымен тығыз байланыс
жасап, түсіндірме жұмыстарын
жүргізуі тиіс. Қолда бар мүмкіндікті
дұрыс пайдаланып, ел ертеңіне
аянбай қызмет етуіміз қажет, —
деді облыс әкімі Оңдасын Оразалин.
Аймақ басшысы аудан тұрғын-
дарынан өзінің әлеуметтік желісіне
келіп түскен сұрақтарға тоқталып,
орындалу барысын қадағалауды
тапсырды.
Атап өтейік, өткен жылы Ойыл

ауданының кәсіпкерлері тарапынан

664,0 миллион теңге инвестиция
тартылып, Ойыл ауылында жаңа 10
азық-түлік дүкені, 1 тойхана, қонақ
үйі бар автобекет және жылыжай
салынған.

2019 жылға арналған халықты
жұмыспен қамтамасыз ету бойынша
кешенді жоспарға сәйкес 2236 адам
жұмыспен қамтылып, 505 жаңа
жұмыс орындары ашылған.
Есепті мерзімде 501 отбасына

337,6 миллион теңге атаулы әлеу-
меттік көмек тағайындалып, азамат-
тарға төленген. Республикалық бюд-
жеттен бөлінген қаржы есебінен жаңа
бизнес идеяларын іске асыру үшін 69
адамға 26,7 миллион теңгеге грант-
тар берілген.
Есепті кездесу барысында облыс

әкімі бірнеше аудан тұрғындарымен
жеке қабылдау жүргізіп, ұсыныс-
пікірлеріне жауап берді.
Жеке қабылдауға келген 7 тұрғын

аймақ басшысына арендалық тұрғын
үй, әлеуметтік көмек, жайылымдық
жер, мемлекеттік несие рәсімдеу
мәселелері бойынша сұрақтар қойып,
жауаптарын алды.
Өңір басшысы аудан әкіміне және

мемлекеттік мекемелердің басшы-
ларына аталған мәселелерді орын-
дау үшін заң аясында шешім қабыл-
дауды тапсырды.
Жиын соңында облыс әкімі Оңда-

сын Оразалин іске асырылып жатқан
жұмыстарға қанағаттанарлық баға-
сын беріп, алдағы уақытта атқары-
латын жұмыстарға байланысты
нақты шаралар қабылдауды тапсыр-
ды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

теп, қызанағы гүлдеп, жуалары
сатуға жарап қалған жылыжайдың
ашылу салтанатында аудан әкімінің
орынбасары Аслан Кенжебаев «Нә-
тижелі жұмыспен қамту және жаппай
кәсіпкерлікті дамыту – Ең-бек»
бағдарламасы арқылы бас миллион
теңге алып жазда кәсібін бастаған
жігіттің жұмысына сәттілік тіледі.

- «Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамыту
– Еңбек» бағдарламасы арқылы
өткен жылы аудан кәсіпкерлері 360
миллион теңге несие алса, соның
бірі осы Сапура Мырзағалиеа апа-
мыз. Мемлекеттің қолдауының куәсі
осы» - деген аудан әкімінің орын-
басары Аслан Кенжебаев жылы
лебізін білдірді.
Жылыжайдың салтанатты лента-

сын кескен Сапура апамыздың ене-
лері жақсылыққа жиналған жұртшы-
лыққа жақсы тілегін жаудырды.

сылар және мүмкіндігі шектеулі аза-
маттар  мен жұмыссыз жастар қата-
рынан жаңа бизнес-идеяларды іске
асыру үшін 60 адам 27,465 миллион
теңге көлемінде қайтарымсыз мем-
лекеттік грантқа ие болып, өздерінің
жеке кәсіптерін ашты. Оның ішінде 12
адам - 252500 теңге, 47 адам - 505000
теңге. 1 адам - 700000 теңге грант
алған. Нәтижесінде, 2 шаштараз, 5
адам сәндік салонын, 2 адам шағын
тігін орнын, 1 адам тоқыма, 2 адам
шағын наубайхана, 1 френштейшин
ашып, одан бөлек тауық, каз, ұсақ
мал мен ірі кара малдарын алғандар
да бар.
Өткен жылы аудан орталығында

«Бизнес-кеңесші» бағдарламасы
бойынша 57 адам тегін оқып, 49
адамға Онлайн сертификаты беріл-
ген. Оған қоса 12 кәсіпкер 66 миллион
800 мың теңге, «Бастау-Бизнес»
бойынша 32 кәсіпкер 104 миллион 800
мың теңге несие алған. Ал, жиын
үстінде жеке кәсіпкерлер тарапынан
несие, грант  бойынша сауалдар
қойылса, жиында көтерілген сауал-
дар бойынша сала мамандары тұ-
щымды жауаптарымен әлі де несие
алып, кәсіптерін кеңейтуге кеңес
берді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Әрине, жарысты ұйымдастыруға бастама
көтеріп, басы-қасында жүрген алды Орал мен
Ақтөбеден келген, соңы Ойылдағы Мараттың
құрдастары. Ал, бастамаға аудан әкімдігі мен
аудандық полиция бөлімі де қолдау көрсетті.
Жарысты салтанатты ашқан аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев құрмет иесіне
аудан әкімінің құттықтау хаты мен арнаулы
сыйлығын табыс етті. Ұстазы Мінсізбай Жайлы-
баев шәкіртінің иығына шапан жапты.
Қаракемер ауылында Мінсізбай ағайдың қол

астында күрестің әліппесін үйреніп, үлкен спортқа
қадам басқан Марат қайда қызметте жүрсе де одан
қол үзген жоқ. Талай рет аудандық жарыста топ
жарды, облыста да жүлдеге қол созды. Тіпті кейін
ардагер споршылар арасында республикалық
жарыстарда жүлдегер атанды. Аудандық полиция
бөлімінің де мерейін өсірді. Әсіресе, волейбол мен
футболдан өткен жарыстарда облыстық департа-
менттің командасының өзі ойылдық полицей-
лермен санасатын дәрежеге жеткізді. Ал, футбол-
дан құрдастарымен құрған командасы да заман-
дастары арасында аудандық жарыстардың алдын
бермей келеді.
Ал, жарысқа келер болсақ, сегіз команданың бәрі

де жүлдеге қол созуға тырысты. 71-ші жылғы туған
жігіттер Ақтөбе қаласынан бір команда жасақтап
келсе, бастама көтеріп жүрген Ойылдағы құрдас-

ІЗЕТ ПЕН ҮЛГІ ҰШТАСҚАН ЖАРЫС
ӨТКЕН ДЕМАЛЫС КҮНІ СПОРТТЫ СЕРІК

ЕТКЕН ҚЫРЫҚТЫҢ ҚЫРҚАСЫНА ШЫҚҚАН
ЖІГІТТЕРДІҢ АРАСЫНДА ШАҒЫН ФУТБОЛДАН
ТУРНИР ӨТТІ. БҰЛ ЖАРЫС ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ
САЛАСЫНДА 20 ЖЫЛ ҚЫЗМЕТ ЕТІП, ЖУЫРДА
ҒАНА ҚҰРМЕТТІ ДЕМАЛЫСҚА ШЫҚҚАН МАРАТ
АРЫСТАНОВҚА АРНАЛДЫ.

ЖЫП-ЖЫЛЫ ЖЫЛЫЖАЙ
МИРЖАН ҚҰЛБАЕВТЫҢ БАҒБАНДЫҚТЫ ОТБАСЫЛЫҚ КӘСІП

ҚЫЛҒАНЫНА БІРАЗ БОЛДЫ. АУЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН АУМАҚТЫ
ЖАЗДА ИРАН БАҚҚА АЙНАЛДЫРЫП ҚОЙҒАНЫН КӨРГЕНБІЗ.
ӨЗІНІҢ БЫЛАЙҒЫ ШАРУАҒА ДА ҚОЛЫ ШЕБЕР. ҮНЕМІ ІЗДЕНІП,
ТЕХНИКА САЛАСЫНДАҒЫ ЖАҢАЛЫҚТАРҒА ҚҰЛАҒЫН ТҮРІП
ЖҮРЕДІ. ТІПТІ ҒЫЛЫМНЫҢ ЖАҢАЛЫҚТАРЫН ӨЗ
ТӘЖІРИБЕСІНДЕ ҚОЛДАНЫП ЖАСАҒАН ДҮНИЕЛЕРІ ТАЛАЙДЫҢ
ТАҢДАЙЫН ҚАҚТЫРДЫ. ҚОЛДЫҢ ҚЫСҚАЛЫҒЫ КӨСІЛУГЕ
КЕДЕРГІ БОЛҒАНЫ РАС.

Р.S
Қаңтардың ішінде-ақ, алғашқы өнімдерінен өздері ауыз тиіп
үлгерген жылыжай иесі наурызда тұтынушыларына
барлық өнімін ұсынуды көздеп отыр.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

КӘСІПКЕРГЕ КӨМЕК КӨП,
ӨРІС КЕҢ!

тары да жарысқа дербес команда қосты. Қайыңды
мен Қараойдан, Ақшатау мен Қаракемерден келген
жігіт ағаларының да араларында алпысты алқым-
дағандар болғанымен жүлдеге таласы бар коман-
далар жасақтай алғанына көз жеткіздік.
Нәтижесінде жарыстың иелері бастама көтеріп

жүрген Мараттың өзі бастаған Ойылдағы құрдас-
тары үшінші орынға қол жеткізсе, финалда аудандық
полиция бөлімі мен «Көкжар» командасы кездесті.
Нағыз финалға тән өткен кездесуде таразы басы
төрешінің соңғы ысқырығына дейін теңселіп тұрды.
Бірінші таймда «Көкжардың» жігіттері екі доп
айырмасымен алға шыққанымен екінші тайм
басталғанда-ақ полицейлер есеп айырмасын
қысқартты. Бірақ, басымдықты уыстарынан
шығармаған «Көкжардың» жігіттері чемпион болды.
Жарыстың жабылу салтанатында жеңімпаз-

дармен қатар, алаңның әр бөлігіндегі үздіктер де
арнаулы сыйлықтарға ие болды. Құнанбай
Дәулетқалиев «Үздік қақпашы» деп танылса,
Ержан Төлеуов «Үздік шабуылшы» атанды.
Сонымен қатар, жарысты ұйымдастырушылар
Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне
және спортты серік еткен аудан жастарына да
арнаулы сыйлықтарын табыстады. Ізет пен үлгі
және ұрпақтар сабақтастығын ұштастырған
жарыста жеңімпаздар мен жүлдегерлерді спорт
ардагерлері марапаттады.
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III. Таза бюджеттік кредит беру 78565
    Бюджеттік кредиттер 97613
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 97613

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және  жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 97613

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 97613

006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
бюджеттік кредиттер 97613

5    Бюджеттік кредиттерді өтеу 19048
 01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 19048
  1  Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 19048
   13 Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу      19048

   IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
13    Басқалар 0
 9   Басқалар 0
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 0
   014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) -78565
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 78565
7    Қарыздар түсімдері 97613
 01   Мемлекеттік ішкі қарыздар 97613

2 03 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы
органы алатын қарыздар 97613

16    Қарыздарды өтеу 19048
 1   Қарыздарды өтеу 19048
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 19048

008 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы
борышын өтеу 19048

8    Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары 0
 01   Бюджет қаражаты қалдықтары 0
  1  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 0

III. Чистое бюджетное кредитование 78565,0
   Бюджетные кредиты 97613

10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 97613

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного
хозяйства, охраны окружающей среды и  земельных отношений 97613

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 97613

006 Бюджетные кредиты  для реализации мер социальной поддержки
специалистов 97613
Погашение бюджетных кредитов 19048

01 Погашение бюджетных кредитов 19048
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета      19048 

13 Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
физическим лицам 19048

    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
13    Прочие 0
 9   Прочие 0
  452  Отдел  финансов  района (города областного значения) 0
   014 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 0
    V. Дефицит бюджета (профицит) -78565
    VI. Финансирование дефицита  бюджета (использование профицита) 78565
7    Поступление займов 97613
 01   Внутренние государственные займы 97613
  2 03 Займы, получаемые местным исполнительным органом района

(города областного значения) 97613
16    Погашение займов 19048
 1   Погашение займов 19048
  452  Отдел  финансов района (города областного значения) 19048
   008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим

бюджетом 19048
8    Используемые остатки бюджетных средств 0
 01   Остатки бюджетных средств 0
  1  Свободные остатки бюджетных средств 0
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Наименование

Ойыл аудандық мәслихатының 2019 жылғы
25 желтоқсандағы № 361 шешіміне 2 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ

І. Кірістер 4297001
1   Салықтық түсімдер 305010
1 01  Табыс салығы 132100
1 01 2 Жеке табыс салығы 132100
1 03  Әлеуметтiк салық 128600
1 03 1 Әлеуметтік салық 128600
1 04  Меншiкке салынатын салықтар 37130
1 04 1 Мүлiкке салынатын салықтар 33230
1 04 5 Бірыңғай жер салығы 3900
1 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 5430
1 05 2 Акциздер 305
1 05 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 3088
1 05 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар 2037
1 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1750

  1 Мемлекеттік баж 1750
2   Салықтық емес түсiмдер 48361
2 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 6909
2 01 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 6890

7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 19
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 800

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 800

2 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 40642
2 06 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 40642
3   Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 9000
3 01  Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5400

11 Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату 5400
03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 3600

3 03 1 Жерді сату 3600
4   Трансферттердің түсімдері 3934630
4 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 3934630
   4 02 2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 3934630

Приложение 2  к решению Уилского районного
маслихата от 25 декабря 2019 года №361

УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД

І. Доходы 4297001
1   Налоговые поступления 305010
 01  Подоходный налог 132100
  2 Индивидуальный подоходный налог 132100
 03  Социальный налог 128600
  1 Социальный налог 128600
 04  Hалоги на собственность 37130
  1 Hалоги на имущество 33230
  5 Единый земельный налог 3900
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 5430
  2 Акцизы 305
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 3088
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2037
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то
государственными органами или должностными лицами 1750

  1 Государственная пошлина 1750
2   Неналоговые поступления 48361
 01  Доходы от государственной собственности 6909
  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 6890

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 19
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 800

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 800

 06  Прочие неналоговые поступления 40642
  1 Прочие неналоговые поступления 40642
3   Поступления от продажи основного капитала 9000

01 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями 5400

1 Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными
учреждениями 5400

 03  Продажа земли и нематериальных активов 3600
  1 Продажа земли 3600
4 Поступления трансфертов 3934630
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 3934630
  2 Трансферты из областного бюджета 3934630
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    II. Шығындар 4297001
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 327031

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 111239

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 22109
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 22109
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 89130

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызетін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер 89130

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

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және
коммуналдық 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 17374

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 17374

001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру
және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер 17374

9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 198418
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 58639
001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар

көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер 18639

067 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың
күрделі шығыстары 40000

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

    II. Затраты 4297001
01 Государственные услуги общего характера 327031

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции  государственного управления 111239

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 22109
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 22109
122 Аппарат акима района (города областного значения) 89130

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения) 89130

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, постприва-

тизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим 3500
5 Планирование и статистическая деятельность 17374

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 17374

001 Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики, системы
государственного планирования 17374

9 Прочие государственные услуги общего характера 198418
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) 58639
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог 18639

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений
и организаций 40000

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
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122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3689
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті 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 2559359
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2559359

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2559359
004 Жалпы білім беру 3416077
005 Балаларға қосымша білім беру 56158
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 84544

9 Бiлім беру саласындағы өзге де қызметтер 75393
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру

және спорт бөлімі 75393
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 2778

046 Әдістемелік жұмыс 19153
06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 285104

1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 47752
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 43700
005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 43700

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 214416

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 214416

002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 101354
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 43306
014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 9686
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 11268

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

өзге де қызметтер 22936
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және

әлеуметтік бағдарламалар бөлімі 22936
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 18462

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

07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 228041
1 Тұрғын үй шаруашылығы 28474

458 Ауданның (облыстық маңызы 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 26771
003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе)

салу, реконструкциялау 26771
2 Коммуналдық шаруашылық 199567

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 119817

458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 9817
058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 183750

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 295528

1 Мәдениет саласындағы қызмет 112219
47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі 112219
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 112219

2 Спорт 75439
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 72630

008 Спорт обьектілерін дамыту 72630
3 Ақпараттық кеңiстiк 79098

47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 79098

005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8899
007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 69858
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 341

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру
жөнiндегi өзге де қызметтер 28772

47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 28772

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік
сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 20065

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 132023

1 Ауыл шаруашылығы 132023
473 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 79115

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
010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі іс-шараларды

өткізу 843
011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 66011

6 Жер қатынастары 38985
463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 38985

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17465

006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 21520

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 17966
466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 17966
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        11966

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 2559359
2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2559359

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 2559359

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 75393
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 75393
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 2778

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам,
усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей 19153

046 Методическая работа 19153
06 Социальная помощь и социальное обеспечение 285104

1 Социальное обеспечение 47752
451 Отдел занятости и социальных программ района

(города областного значения) 43700
005 Государственная адресная социальная помощь 43700

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района
(города областного значения) 4052

030 Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям 4052
2 Социальная помощь 214416

451 Отдел занятости и социальных программ района
(города областного значения) 214416

002 Программа занятости 101354
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 43306
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 9686

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими
средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 11268

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 34651
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения          22936

451 Отдел занятости и социальных программ района
(города областного значения) 22936

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 18462

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

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 228041
1 Жилищное хозяйство 28474

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) 26771
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья

коммунального жилищного фонда 26771
2 Коммунальное хозяйство 199567

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения) 119817

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

населенных пунктах 183750
466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 6000
005 Развитие коммунального хозяйства 6000

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 295528
1 Деятельность в области культуры 112219

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 112219

009 Поддержка культурно-досуговой работы 112219
2 Спорт 75439

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) 72630

008 Развитие объектов спорта 72630
3 Информационное пространство 79098

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 79098

005 Услуги по проведению государственной информационной политики 8899
007 Функционирование районных (городских) библиотек 69858
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 341

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и
информационного пространства 28772

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 28772

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области информации, укрепления государственности  информирования
социального оптимизма граждан, развития языков и культуры 20065

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 132023

1 Сельское хозяйство 132023
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 79115

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
010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 843
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 66011

6 Земельные отношения 38985
463 Отдел земельных отношений района  (города областного значения) 38985

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования
земельных отношений на территории района (города областного значения)       17465

006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов
областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел      21520

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 17966

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 17966

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) 11966



4 4 ақпан 2020 жыл

Ойыл аудандық аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы аудандық
аурухананың қызметкері Мүбаракова Ырыстыға енесі

Жансұлудың
қайтыс болуына байланысты ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып көңіл айтады.

2020 жылдың қаңтар айынан
бастап  Ақтөбе облысы Полиция
департаменті ҚР ІІМ Қарағанды
академиясына түлектердікүндізгі оқу
нысаны бойынша ақысыз оқуға
үміткерлерді қабылдауды жүзеге
асырады.
Қазақстан Республикасы ІІМ

Б.Бейсенов атындағы Қарағанды
академиясы «Құқық қорғау қызметі»
мамандығын мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандартына
сәйкес жоғары білім беру  бағдарла-
малары  бойынша төмендегі маман-
дандырулар бойынша оқытады:

-Ішкі істер органдарындағы  сотқа
дейінгі тергеп-тексеру;

- Ішкі істер органдарының   жедел-
криминалистикалық қызметі
Оқытудағы артықшылықтар
- Тұрмысқа жайлы жатақханада

тұру,  стипендия алу, тамақпен,
заттай қамтамасыз ету, тегін меди-
циналық қызмет көрсету, каникул-
дық демалыс кезеңіне қалааралық

Ойыл аудандық   білім қызметкерлері кәсіподақ ұйымы және Ойыл қазақ
орта мектебінің бастауыш кәсіподақ  ұйымы Мүбараков Алтайға Ойыл
қазақ орта мектебінің еңбек ардагері, анасы

Жансұлудың
қайтыс болуына байланысты ағайын, тума- туыстарына қайғысына

ортақтасып қөңіл айтады.

Елімізге танымал педагог, ұстаз Салық
Шәуленов 93-ке қараған шағында ұзақ ауырып
дүниеден озды. Жаны жайсаң ұстаз, Ұлы Отан
соғысы аяқталар-аяқталмаста Алтықарасу
орта мектебінің 8 класын бітіре салып, 1944-
1945 оқу жылында Қарасу бастауыш мекте-
бінде меңгеруші-оқытушы болып жұмысын
бастаған. Шәкірттерді ғылым-білімге тәрбие-
лей жүріп, педагогикалық училищені, оқыту-
шылар институтын, 1966 жылы Орал педа-
гогикалық институтын бітіріп,жоғары білімді
меңгерген.
Салық Күмісқалиұлының шығармашылық

ауқымы көлемді. Көптоғай, Аманкелді, Бер-
сиев, Теректі жеті жылдық мектептерінде
директорлық, Құрманов совхозының орта мектебінде де басшылық
қызметтерін мінсіз атқарған. Ұстаздық қызметтерін атқарған Бесбұлақ,
Тамдыкөл, Қопа ауылдық кеңестерінің депутаты, халық заседателі, Кеңес
төрағаларының орынбасары, бастауыш партия ұйымдарының хатшысы,
насихатшы, үгітшілік секілді қоғамдық жұмыстарды үзбей атқарған.
Қызмет атқарған кезеңдерінде Үлгілі Ұстаз атанған, көп жылғы педагогтік
еңбегі ескеріліп 1983 жылы Қазақ КСР-ы оқу министрлігі мен кәсіподағы
төралқасының Мақтау грамотасын алған. Көп жылғы еңбегі ескеріліп, 1985
жылы «Оқу ісінің үздігі» атанған.
Қарт ұстаз өлең де жазатын, өзінің шығармашылығы да мол еді.

«Жылдарымның жемісі» және «Бата» деп аталатын кітаптарын ұрпағына
сыйлады. Аяулы азамат, сыпайы мінезді Салық Күмісқалиұлы он баланы
тәрбиелеп өсіріп, Батыр ана атанған зайыбы Зібайра Қалмұрат қажының
қызымен (1930-1986ж.ж) салауатты да, салтанатты өмір кешті.
Ардақты Саке, балаларың, немере-шөберелерің барда Сенің есімің
ұмытылмайды, өшпейді. Сенің есімің, ақпейіл көңілің мәңгі есімізде.
А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, М.Айдарбаев, С.Аманғосов, М.Керей,

Б.Бектұрғанов, Г.Нұғыманова, Б.Асылбаев, М.Еркінова, М.Мамедов,
С.Меруенов, Г.Избагамбетова.

САЛЫҚ КҮМІСҚАЛИҰЛЫ ШӘУЛЕНОВ

Как показывают расчеты, ежемесячно откладывая на таких
образовательных вкладах по 10 тыс. тенге, в течение 10 лет можно накопить
более 2,8 млн. тенге. Из которых доля внесенных средств составляет 1.198.000
тенге, а премия государства с вознаграждением банка – 1.628.000 тенге.
Преимуществ ГОНС дает много, она призвана помочь всем казахстанцам,

выработать уверенность в будущем нашего главного богатства – детей,
открывает перед ним перспективы получить достойное образование. Прочный
фундамент успешности закладывается не завтра, а сегодня, сейчас.
Безусловно, предусмотреть и распланировать все невозможно, но мы должны
делать то, что в наших руках!
ОТКРОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТ «AQYL» - ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ

СВОЕГО РЕБЕНКА УЖЕ СЕГОДНЯ!

Есептеулерге сәйкес, ай сайын осындай білім беру салымдарына 10 мың
теңгеден салып отырса, 10 жылдың ішінде 2,8 млн.теңгеден астам қаражат
жинақтауға болады. Оның ішінде салынған қаражат үлесі 1.198.000 теңге, ал
мемлекеттік сыйлықақысы мен банктің сыйақысы – 1.628.000 теңге.
МБЖЖ-ның артықшылықтары көп, ол барлық қазақстандықтарға басты

байлығымыз – балаларымыздың болашағына деген сенімділікті
қалыптастыруға көмектесуге бағытталған және олардың алдында лайықты
білім алуға жол ашады.  Табыстылықтың берік іргетасы ертең емес, бүгін,
қазір қаланады. Әрине, барлығын алдын ала қарастырып қою және жоспарлау
мүмкін емес, әйтсе де қолымыздан келгенді істеуге тырысып көру керек!

«AQYL» БІЛІМ БЕРУ ДЕПОЗИТІН АШЫҢЫЗ – БАЛАҢЫЗДЫҢ
БОЛАШАҒЫН ОЙЛАҢЫЗ!

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА!МАНСАП БАЛА КЕЗДЕН БАСТАЛАДЫ!

Жыл толды, алып жүрек тоқтағалы,
Жыл болды, анамызды жоқтағалы.
Алайда анамыздың нұр бейнесі
Көңілімізде мәңгілік сақталады.
Жан-анашым, бір қызыңның тірегі едің,
Тірі болсаң жарқылдап жүрер едің.
Болмасаңда бүгін біздің жанымызда
Айтқан сөзің, тәтті күлкің жадымызда.
Еске аламыз, сағынамыз өзіңізді,
Нұр жүзің жадымызда сақталады.
Жердің жүзін жеті рет айналсамда,
Таба алмаспыз өзіңіздей жанашырды.
Анашым естимісіз, менің сізге дұғамды,
Сеземісіз, арнап сізге оқып жүрмін құранды.
Жан Анашым, сезесізбе қызыңыздың тілегін,
Жәннәт төрі бұйырса екен өзіңізге тіледім.
Еске алушылары: бала-келіндері, қыз-күйеу балалары, қызы Мәдина.

Ойыл селосы, Екпетал ауылы,
Сүлейменова Шәмшия Мұханбетжанқызы

(01.01.1932 ж – 10.02.2019 ж)

ЕСКЕ АЛУ

ҚұттықтауҚұттықтау
Мүшел жасы қызымның,
Тілеймін өмір ұзынын.
Ата – менен әжесі,
Көрсе екен тек қызығын.
Сабағыңды беске оқып,
Үлгілі бол құлыным.
Біз үшін әлі баласың,
Балдай тәтті қылығың.
Ата – анаңды құрметте,
Сыйлы бол дос бауырға.
Каникулдың кезінде,
Келіп тұр жиі ауылға.
Бүгінгі туған күніңмен,
Денің сау болсын жүрегім.
Өмірдің бар жақсысын,
Бір өзіңе жаным тіледім.
Құттықтаушылар: ата - әжесі Мәденбай - Несібелі

Ойыл селосының тұрғыны Томирис Нұрланқызы Мәденбаеваға!
Ақ Томи, 2 ақпан туған күнің құтты болсын!

Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесінің (МБЖЖ) басты идеясы күллі
қазақстандықтар үшін білім алуды мейілінше қолжетімді ету. Мемлекет өз
тарапынан бізге балаларымыздың болашақта білім алуына алдын ала қаражат
жинақтауға керемет жағдай жасады және бүгінде көптеген адам осы
мүмкіндікті  пайдалана бастады.
Бүгінде бағдарлама идеяны «AQYL»деп аталатын нақты брендке,

тұжырымдамаға, фирмалық стильге айналдырып отыр. Адамның ой-өрісі,
жоғары құзыреттілігі, бәсекеге қабілетті білімі, «өмір бойы» үздіксіз білім алуы
қоғамның оны қабылдауына ең маңызды шарттар болатын жағдайда өмір
сүретін балаларымыз үшін тілейтініміз осы – ақыл - парасат, ақыл-ой, білімділік
емес пе?

«AQYL»-дың басты көздегені де міне осы – болашақта білім алудың әрбір
қазақстандыққа қолжетімділігі! Өз сөзінде, ҚР БҒМ «Қаржы орталығы» АҚ
президенті Асқар Ибраимов былай дейді: «Егер ата-аналар оқуға қаражатты
мақсатты түрде және алдын ала жинақтайтын болса, болашақта қалаған
білімін алатын балалар қатары артатын болады. МБЖЖ өзінің өміршеңдігін
толыққанды көрсете білді – ол бойынша депозит ашқан отандастарымыз
балаларының болашақта білім алуын инвестициялайды!»
Осы жүйе бойынша кез келген адам өзінің немесе баласының атына білім

беру жинақтау салымын ашып, оны болашақта Қазақстанда не шетелде
кәсіптік-техникалық және жоғары білім алу үшін оқу ақысын төлеуге жұмсай
алады. Білім беру депозитіне банктен пайыздар, оған қоса жыл сайын
5% немесе әлеуметтік әлсіз санаттағылар үшін  7% Мемлекет сыйлықақысы
үстемеленеді.

Есептеу мысалы (теңгемен):

Ай сайынғы жарна
 (міндетті емес)

10 жылға барлығы

3000 872.000

7000 1.989.000

10.000 2.826.000

Главная идея Государственной образовательной накопительной системы
(ГОНС) сделать образование как можно более доступным для всех
казахстанцев, предоставляя возможность заботиться о накоплении средств
с начислением бонусов на будущее образование своих детей всем нам, и все
больше людей начинает такой возможностью пользоваться.
На сегодня программа получила воплощение идеи в конкретный бренд,

концепцию, фирменный стиль под названием «AQYL». Ақыл – интеллект, ум,
образованность – разве не этого мы хотим для своих детей, которым жить в
условиях, когда знания, кругозор, высокая компетентность,
конкурентоспособное образование, непрерывные знания «через всю жизнь»
станут самыми важными условиями восприятия человека обществом?
Вот в чем главный посыл «AQYL» — будущее образование, доступное

каждому казахстанцу! Президент АО «Финансовый центр» МОН РК Аскар
Ибраимов отмечает: «Если родители будут целенаправленно и заранее копить
на обучение, все больше детей получат желаемое образование в будущем.
ГОНС доказала в полной мере свою жизнеспособность — открывая депозиты
по ней, наши соотечественники инвестируют в будущее образование своих
детей!».
В рамках ГОНС каждый гражданин Казахстана может открыть на свое имя,

либо на имя ребенка образовательный накопительный вклад, который в
будущем можно использовать на оплату профессионально-технического и
высшего образования в Казахстане и за рубежом. На образовательный
депозит начисляются проценты банка, плюс идет ежегодное
начисление Государственной премии 5% или 7% для социально уязвленных
категорий.
Стоит отметить, что вклады по ГОНС защищены от всякого рода арестов, а

также застрахованы до 10 млн. тенге Казахстанским фондом гарантирования
депозитов, первоначальный взнос по вкладу составляет минимум 3 МРП. При
поступлении на грант вкладчик имеет право снять денежные средства с
депозитного счета, включая вознаграждение банка и премию государства,
перевести данные средства на имя другого ребенка либо продолжать
накапливать деньги на получение послевузовского образования. Вместе с
тем, допускается досрочное снятие средств с депозита, однако начисленная
сумма премии возвращается в бюджет государства. При этом собственные
средства и вознаграждение банка остаются у вкладчика.

Пример расчетов (в тенге):

Ежемесячный взнос
(не обязательно)

Итого за 10 лет

3000 872.000

7000 1.989.000

10.000 2.826.000

«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілері тарапынан жемқорлық, құқық
бұзушылық фактілері анықталған жағдайда, «Сенім телефоны» 2-10-70, 2-10-61 нөмірлеріне хабарлау сұралады.
Сонымен қатар, мекемеде арыз-шағымдарға арналған жәшік орналасқанын хабарлаймыз.

2020 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Жергілікті атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау  күні
мен уақыты

Мемлекеттік
органның

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл аудандық
қаржы бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

Әділханов Болатбек
бөлім басшысы

әр аптаның жұмасы күні
сағ.15-00-ден 17-00-ге дейін

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі,

43 үй

2-10-70
2-10-61

2020 жылдың 11 қаңтарынан бас-
тап Қазақстан Республикасының
әкімшілік құқық бұзушылық туралы
Кодексіне (әрі қарай ӘҚБтК) бірқатар
өзгерістер енді. Нақты айтар болсақ,
алкогольдік ішімдік ішіп мас күйінде
көлік басқарғаны үшін жаза күшей-
тілді.
Алкогольдік ішімдік ішіп мас күйінде

көлік басқарғаны үшін жауаптылық
ӘҚБтК-нің 608-бабында қарасты-
рылған. Аталған бапта кейбір тар-
мақтар алынып тасталып, жаңадан
бөліктер еңгізілген.
Атап айтқанда, ӘҚБтК-нің 608-

бабының 1-бөлігі бойынша жүргізу-
шінің көлік құралын алкогольдік,
есірткілік және (немесе) уытқұмар-
лық масаң күйде басқаруы, сол
сияқты көлік құралын алкогольдік,
есірткілік және (немесе) уытқұмар-
лық масаң күйдегі адамның басқа-
руына бергені үшін бұрын 3 жылға
көлік құралын басқару құқығынан
айырылса, жаңа заң талаптарына
сай он бес тәулікке әкімшілік қамаққа
алуға және жеті жыл мерзімге көлік
құралын басқару құқығынан айыру
жаза қарастырылған.

3. Көлік құралын алкогольдік, есірт-
кілік және (немесе) уытқұмарлық
масаң күйде басқарып, жәбірлену-
шінің денсаулығына қылмыстық
жазаланатын іс-әрекет белгілері жоқ
зиян келтіруге немесе көлік құралда-
рын, жүктерді, жол құрылыстары мен
өзге де құрылыстарды не өзге мүлікті
бүлдіруге әкеп соққан әрекеттер үшін
жиырма тәулікке әкімшілік қамаққа
алуға және жеті жыл мерзімге көлік
құралын басқару құқығынан айыруға
алып келеді.

3-бөліктің жаңадан қосылған
тармақтары бойынша:

3-1. Осы баптың бірінші бөлігінде

көзделген, әкімшілік жаза мерзімі
өткеннен кейін бір жыл ішінде
қайталап жасалған әрекеттер үшін
жиырма тәулікке әкімшілік қамаққа
алуға және сегіз жыл мерзімге көлік
құралын басқару құқығынан айыруға
әкеп соғады.

3-2. Осы баптың үшінші бөлігінде
көзделген, әкімшілік жаза мерзімі
өткеннен кейін бір жыл ішінде қай-
талап жасалған әрекеттер үшін
жиырма бес тәулікке әкімшілік қамақ-
қа алуға және тоғыз жыл мерзімге
көлік құралын басқару құқығынан
айыруға алып келеді.

6. Осы баптың бірінші және үшінші
бөліктерінде көзделген, көлік құрал-
дарын басқару құқығы жоқ адамдар
жасаған әрекеттер үшін жиырма
тәулікке әкімшілік қамаққа алуға әкеп
соғады.

7. Осы баптың алтыншы бөлігінде
көзделген әкімшілік жаза мерзімі
өткеннен кейін бір жыл ішінде қай-
талап жасалған, осы баптың алтын-
шы бөлігінде көзделген әрекеттер
үшін отыз тәулікке әкімшілік қамаққа
алуға әкеп соғады.

8. Осы баптың алтыншы және
жетінші бөліктерінде көзделген, осы
Кодекстің 50-бабының екінші бөлігіне
сәйкес әкімшілік қамаққа алу қолда-
нылмайтын адамдар жасаған әре-
кеттер үшін екі жүз айлық есептік көр-
сеткіш мөлшерінде айыппұл салуға
алып келеді.
Түсінікті болу үшін, осы Кодекстің

50-бабының 2-бөлігіне сай әкімшілік
қамаққа алу қолданылмайтын адам-
дар қатарына - жүктi әйелдер және
он төрт жасқа дейiнгi балалары бар
әйелдер, он сегiз жасқа толмаған
адамдар, 1 және 2-топтағы мүгедек-
тер, сондай-ақ елу сегiз жастан асқан
әйелдер, алпыс үш жастан асқан

еркектер және он төрт жасқа тол-
маған балаларын жалғыз өзі тәрбие-
леп отырған еркектер жатқызылған.

2018 жылдың 12 айында Ойыл
аудандық сотымен ӘҚБтК-нің 608-
бабымен 25 тұлғаға қатысты әкім-
шілік істер қаралып, оның ішінде 4
тұлғаға әкімшілік қамақ түріндегі жаза
тағайындалса, 21 тұлға көлік басқару
құқығынан айырылды.
Сот отырыстарында көбінесе

құқық бұзушылар өздерінің құқық-
тарын қорғау мақсатында «арақ
ішкенім жоқ, бір стақан сыра іштім»
деген жауап береді. Алайда, сотта
істегі әрбір дәлелдеменің қатыс-
тылығы, жол берілушілігі, дұрыстығы,
ал барлық жиналған дәлелдемелер,
олардың жиынтығында істі шешу үшін
жеткіліктігі тұрғысынан бағаланып,
шешім қабылданады. Яғни, іс мате-
риалдарындағы ресми түрде өткізіл-
ген медициналық куәландырудың
қорытындысында мастықтың дәре-
жесі (ауыр, орта, жеңіл) анықталып
тұрған кезде, құқық бұзушылардың
сот отырысындағы келтірілген уәж-
деріне сот сын көзбен қарайды.
Қатандатылған жаза тек мас жүргі-
зушілерге ғана емес, жол жүру ере-
жесін бұзған сау жүргізушілерге де
қатысты екенін айтып өткен жөн.
Жоғарыдағы әрекетке тағайын-

далған жазаны ауырлату - мұндай
құқық бұзушылықтардың алдын-
алып, азаюына әсер етуімен қатар,
адамдардың қоғамға деген сыйлас-
тығын, әдепті болуын қамтамасыз
етуге бағытталып отыр. Сондықтан,
осы қатаң талап - ішімдік ішіп көлік
басқаратындардың қатарын айтар-
лықтай азайтады деп сенеміз.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

автомобиль (таксиді қоспағанда),
теміржол көлігімен тұрақты тұратын
жеріне баруға және кейін қайтуға  жол
жүру ақысы төленеді;

- күндізгі  оқыту нысаны бойынша
толық курсты бітіргенде (оқыған
кезеңі мерзімді әскери қызмет
өткеруге теңестіріледі);

-түлектерді арнайы бөлуге сәйкес
оларды қызмет өткеруге жіберумен
100 %  жұмысқа орналастыру;

-оқу аяқталғаннан кейін бітіруші-
лерге  «құқық қорғау қызметі бака-
лавры» дипломы және Ішкі істер
министрінің бұйрығымен «полиция
лейтенанты» арнаулы атағы бері-
леді.
Құқық қорғау органдарының білім

беру ұйымдарында оқуға орта арнау-
лы немесе орта білімі бар, жасы он
16 жастан 35 жасқа дейінгі  азамат-
тар қабылданады, ер адамның  бойы
170 см-ден кем емес, қыз баланың
бойы 160 см-ден кем емес болу
қажет.

Үміткерлерге ҰБТ (Ұлттық бірың-
ғай тестілеу) тапсыру кезінде
ерекше назар аударып,  бейінді
пәндерді  таңдау қажет:

- Дүние жүзі тарихы;
- Адам, қоғам, құқық.
Конкурсқа қатысу үшін ҰБТ-дан  50

балдан кем емес, оның ішінде әр
пәннен 5 балдан төмен емес  балл
жинау  қажет.
Құжат тапсыру мен үміткерлермен

әңгімелесу күн сайын таңғы сағат
10.00-ден кешкі 17.00-ге дейін Ойыл
ауданы ПБ бастығының кадр сая-
саты жөніндегі орынбасары полиция
майоры Даулетов Асхат Алтайұлы
№21 кабинетте қабылдайды тел: 2-
10-26, ұялы тел: 8 705-382-08-00.
Үміткерлер өздерімен бірге жеке

басын куәландыратын, ер азамат-
тарға – әскери комиссариаттан
әскери қызметке жарамдылығы
немесе шағын әскери қызметке
жарамдылығы туралы куәлік алып
келуі қажет.

МАС КҮЙІНДЕ КӨЛІК ЖҮРГІЗГЕНІ ҮШІН ЖАЗА ҚАТАЙТЫЛДЫ

ҚАРАҒАНДЫ АКАДЕМИЯСЫ БІЛІМ АЛУ БҰЛ САПАЛЫ БІЛІММЕН
ЖӘНЕ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ КЕПІЛДІК! Абай атам баға жетпес

бар асылым,
Ұлтымның болашағы дара

шыңым.
Жүректен жыр дастанын

толғап тұрған,
Қазақтың қарапайым баласымын.

Жастармыз жігерменен
алға асығар,

«Абайтану» ғылымының
арнасы бар.

«Қазақ»  деген ел барын
паш еткізген,

Рухани байлығыңның
жалғасы бар.

Қазақтың мақтанышы
бақ нұрысың,

Табиғат бейнесінің тапқырысың.
Әлеуметтік мәселені толғаған,
«45» қара сөздің авторысың.

Бақыт АМАНТАЙ,
Ш.Берсиев атындағы орта

мектебінің кітапхана
жанындағы

«Жас тілшілер» клубының
мүшесі, 8 сынып оқушысы.

«Абай атаға арнау»

Құтырма вирусы қоздырғышының
негізгі көзі жабайы ет қоректі
жануарлар. Қыс түсуіне байланысты
жабайы жануарлардың құтырма
ауруына шалдығуы көбейе түседі.
Ауру түлкілер елді-мекендерге ба-
рып, құтырманың вирусын ит, мысық
және ауыл шаруашылығы жануар-
ларына жұқтырады. Ауру түлкілер
көп кезде адамдар тұратын жерлерге
барып, ешбір қиындықсыз қолға
түседі. Бұл – адамдар үшін қауіпті.
Құтырма қоздырғышы жүйке жүйе-

лерін зақымдап, соңы қайғылы жағ-
даймен аяқталады. Құтырма осы
вирусты тасымалдаушы жануарлар
арқылы жұғады. Ол ауру жануардың
сілекейі арқылы ғана емес, сондай-
ақ ауруға шалдыққан, бірақ бірнеше
тәулік бойы аурудың белгісі байқал-
маған жануарлар арқылы да жұғады.
Ауру жануар тістеген, тырнаған
кезде сілекейі арқылы вирус жұғады.
Жануардың сілекейі тиген заттарды
ұстаған кезде және көз, ауыз, мұрын
қуыстарына вирустың түсуі арқылы
да ауру жұғады.
Аурудың жануарлардағы негізгі

белгілері: судан қорқу, сілекейдің көп
мөлшерде бөлінуі, ызалану, сал
болып қалу. Иттер аурудың алғашқы
күндері иесінің шақырғанын елемейді,
тамақтан бас тартып, тығылуға ты-
рысады, үйден қашып кетулері мүм-
кін. Келе-келе ызаланып, адамдарға
тарпа бас салады, су іше алмай, үрген
кезде дауысы сырылдап шығады.
Мысықтарда құтыру көбінесе кенет-
тен басталады. Олар аурудың бірінші
күнінен бастап адамдарға шабуыл
жасайды.
Әсіресе балалар үшін иттер пен

мысықтар қауіпті, өйткені балалар
оларды, еркелетіп жиі ойнайды. Адам
иттен зардап шеккенде тек физи-
калық тұрғыда ғана емес, ол мораль-

дық тұрғыда да зардап шегеді, соны-
мен қатар, құтырма ауруын жұқтыру
қатері де басым болады. Сонымен
қатар иесіз иттер мен мысықтарды
жою, үйдегі ит, мысықтарды жыл
сайын алдын ала вакцинациялау
аурудың алдын алу шараларының
бірі.

Құтырма ауруын қалай алдын
алуға болады?

Адамды тістеу оқиғасы тіркелген
жағдайда жарақат орнын сабындап
жуып, бірден медициналық мекемеге
бару қажет. Дер кезінде жасалған егу
қайғылы оқиғаның алдын-алуға мүм-
кіндік береді. Сондықтан да араға
уақыт салмай-ақ медициналық
көмекке жүгіну қажет. Құтырма аса
қауіпті ауру екенін әр адам есте
ұстағаны абзал.
Профилактикалық екпе курсын

белгілейтін және оны тағайындайтын
тек дәрігер. Екпе курсынан толық
өткен жағдайда ғана ол нәтижелі
болады. Тағайындалған екпеден
ешқашан бас тартуға немесе өз
еркімен тоқтатуға болмайды. Бел-
гілісі, адамды өзіне таныс жануар
тістеген жағдайда жануарды бірден
оқшаулап, оны 10 күн бойы бақылау-
ға алу үшін ветеринарлық қызметке
хабарлау керек. Соңынан ветеринар-
лық қызмет бақылау қорытындысы
туралы анықтама береді.
Құрметті тұрғындар!
- Ит немесе басқада жануарлардан

тістелген жағдайда тез арада дәрі-
герге қаралыңыздар!

- Жануардың тістеуі – құтыру
ауруына әкеліп соғуы мүмкін!

- Бұл ауруды антирабиялық егу
арқылы тоқтатуға болады!

- Егуді еш кейінге қалдырмаңыз!
- Ит немесе мысық ауырып өлген

жағдайда тез арада мал емдейтін
мекемеге хабарлаңыздар!

ҚҰТЫРМА ҚЫСТА ҚАУІПТІ!

Кез келген өркениетті қоғам үшін
сыбайлас жемқорлықпен күрес ең
өзекті мәселелердің бірі. Ол үнемі
терең зерттеуді, белсенділікті және
оған қарсы тұруды қажет етеді.
Жемқорлықпен пәрменді күрес

жүргізу жолында ең негізгі құрал
Қазақстан Республикасының «Сыбай-
лас жемқорлықпен күрес туралы»
Заңы. Сыбайлас жемқорлық бір күнде
жойылатын және бір ғана органның
немесе адамның қолынан келетін іс
емес. Сондықтан сыбайлас жемқор-
лықпен бүкіл қоғам болып күресуіміз
керек. Сыбайлас жемқорлықтың жиі
бой көрсететін, ең қауіпті түрі пара-
қорлық. Бірінші кезекте пара берудің
себептерін, пара алудың жағдай-
ларын түп-тамырын жою үшін қоғам
болып белсенділік танытуымыз қа-
жет. Яғни пара алу да, пара беру де
пайдалы болмайтындай, үлкен қыл-
мыс ретінде саналатындай жағдай,
қоғамдық сана қалыптасуы қажет.
Әрбір қазақстандық өздерінің құқық-
тарын, өздеріне қандай да бір құқыққа
қайшы іс-әрекеттер жасалған жағдай-
да қандай іс-әркеттер қолдану керек-
тігін толық білуі қажет. «Тура биде
туған жоқ, туғанды биде иман жоқ»
деп, қара қылды қақ жарып турасын
айтып, әділдікке жүгінген қаймана
халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына
ел болып, еңсесі биік 50 мемлекеттің
қатарына жетуді көздеп отырған
шақта сол адами қалып-парасат
биігінен көрінуге тиіспіз.

Д.АБДРАХМАНОВ,
«Ойыл ауданының мемлекеттік

мұрағаты» КММ меңгерушісі.

Ойыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Әділет министрлігінің АХАТ бас-
қармасының мәліметінше, 18 232
қазақстандықтың есімі ақын, ағар-
тушы және философ, жаңа қазақ
әдебиетінің негізін қалаушы Абай
Құнанбайұлының құрметіне қойылған.
Бұл туралы аталған ведмоствоның
баспасөз қызметі хабарлады.
Ал ұлы ақынның отаны – Шығыс

Қазақстан облысында Абай атты 378
азамат тұрады. Бүгінде ең үлкен
Абай 92 жаста болса, ең кішісі 2020
жылдың 20 қаңтарында Сарыағаш
қаласында дүниеге келді.
Соңғы 10 жыл ішінде (2009-

2020жж.) ата-аналар балаларына
Абай есімін 2470 рет таңдаған.
Абайлардың көпшілігі Түркістан
облысында (415), Алматы (321)
және Нұр-Сұлтан (273) қалаларында
тұрады.

18 МЫҢ АБАЙ БАР

ТӘРТІП ПЕН ТОСҚАУЫЛ
ЖЕҢІСТІҢ БАСЫ


