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Өткен аптада  еліміз бойынша «Nur
Otan» партиясының облыстық мәс-
лихаттардағы фракция мүшелері өз-
дері сайланған округтерге барып,
қоғамдық қабылдау өткізді. Осындай
қабылдауды бүгін «Nur Otan» партия-
сының Ойыл ауданындағы ғимара-
тында Ақтөбе облыстық мәслихаты-
ның депутаты, жерлесіміз Талғат
Салфиков та өткізіп, аудан тұрғын-
дарының өтініш-тілектерін тыңдады.
Халық қалаулысының қабыл-

дауына келгендердің дені өздерінің

Әл-Фараби мен Абай Құнанбай-
ұлының арасын жақындастыру,
оларды үндестіру, біздің халқымыз-
дың мың жылдық рухани, мәдени-
рухани дүниесін тірілту деген сөз.
Қазақ топырағынан шығып, ұлы-ұлы
даналық трактаттар жазып, әлем
өркениетіне зор үлес қосқан Әл-
Фараби мен «Кемді күн қызық дәурен
тату өткіз, Жетпесе біріңдікін бірің
жеткіз» – деп достық пен адамгер-
шілікті, адами қасиеттер мен ар-
ұждан тазалығын жырлап өткен ұлы
Абай мұрасы қазақ халқы үшін тау-
сылмас қазына. Қазақ халқы осы
алып екі ұлымен қашан да мақтанады.
Салтанатты кеште сөз алған аудан
әкімі Асқар Қазыбаев Аристотель
ілімін жалғастырушы, логикалық

әлеуметтік мәселелерін алға тартса,
Шығанақ Берсиев атындағы Ойыл
аудандық өнер және өлке тарихы
музейінің директоры Балқия Рыс-
баева көне жәдігерлердің ордасы
болып отырған музей үйіне жөндеу
қажеттігін және арнаулы автокөліктің
қажеттігін айтса, аудандық саз
мектебінің үйірме жетекшілері Бек-
мұхамбет Махметұлы мен Бибігүл
Қашқыновалар құрылысы басталып,
аяқсыз қалған саз мектебіне көмек
беруін өтінді.

ХАЛЫҚ ҚАЛАУЛЫСЫНЫҢ
ҚОҒАМДЫҚ ҚАБЫЛДАУЫ

ойлау мен ой қорытындысы туралы
ғажайып трактаттар жазған Әл-
Фараби және туралық пен тазалық,
адам жанының қатпар-қатпар сырла-
рын өлең жолдарымен жеткізген
Абай Құнанбайұлының тереңдігін зал
толы халыққа қарапайым тілмен
баяндап, соңында «Өлең сөздің
патшасы» деген өлеңін жатқа айтып
берді.
Ал, сахна шымылдығы қазақ топы-

рағынан шығып, сол кезде ілім-
ғылымның орталығына айналған
Дамаск (Шам), Мысыр, Бағдат қала-
ларына барып, «Қайырымды қаланың
тұрғындары» атты трактаттар жаз-
ған Әл-Фараби бабамыздың жан-
жақты білімдарлығы туралы бейне-
баянмен басталып, ұлы ғалымның

тұлғасы сомдалған көрініспен көм-
керілді.
Шығыс ақындары Физули, Хафиз,

Сайхали сияқты ақындардың өлең-
дерін терең зерттеген, соларды өзіне
ұстаз тұтқан Абайдың даналыққа
тұнып тұрған ғажайып өлең жол-

«ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАЛАРЫ»
КЕШЕ АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ

ТҰЛҒАЛАРЫ» АТТЫ АУҚЫМДЫ ІС-ШАРА БОЛЫП ӨТТІ. БИЫЛ ҰЛЫ
ДАНЫШПАН, КӨП ҚЫРЛЫ ҒҰЛАМА ҒАЛЫМ, САН САЛАЛЫ ҒЫЛЫМНЫҢ
БӘРІНЕ ДЕ ЕҢБЕКТЕР ЖАЗҒАН, «ЕКІНШІ ҰСТАЗ» АТАНЫП, ӘЛЕМДІК
ДӘРЕЖЕГЕ КӨТЕРІЛГЕН ӘБУ НАСЫР-ӘЛ ФАРАБИДЫҢ 1150 ЖЫЛДЫҒЫ
МЕН ДАНАЛЫҚ «ҚАРА СӨЗДЕРІ» МЕН МӘҢГІ ӨЛМЕЙТІН АСЫЛ
ӨЛЕҢДЕРІМЕН ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ ДАНЫШПАНЫ АТАНҒАН АБАЙ
ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ 175 ЖЫЛДЫҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК ДЕҢГЕЙДЕ ҒАНА
ЕМЕС, ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕ ТОЙЛАНБАҚШЫ.

дарын жазған Абай Құнанбайұлы
туралы деректі фильмнен де көрер-
мендер көп дүниеге қанықты.
Өзі туып-өскен ортасындағы

Дулат жырау, Біржан сал, Әсет,
Байкөкше, Қуандық, Кемпірбай,
шертпе күйдің шебері Тәттімбет
күйлерімен сусындап өскен, Абай
өлеңдерінің құдіреттілігі сол ел ішіндегі
өнер саңлақтарының ән-жырынан
қанып ішкендігі, Абайдың ән туын-
дыларының ерекше сыры – олардың
поэтикалық сөзбен тікелей байла-
ныста болуында. Сонымен қатар,
Шығыс пен Батыстың әдебиетін
шебер ұштастыра білген Абайдың
туындылары біз үшін әлі де тылсымы
терең әлем.
Қытайдың ұлы данышпаны Конфу-

ций: «Егер қандай да бір елдің билік
ісі сәтті екендігін және көңіл-күйі
дұрыстығын білгің келсе, оның
музыкасын тыңда» – депті. Осы іс-
шарада Абай өлеңдері мен қара
сөздерін терең тебіреніспен орын-
даған оқушылар көрермендерге ой
салса, «Желсіз түнде жарық ай»,
«Айттым сәлем, Қаламқас», «Сен
мені не етерсің», «Көзімнің қарасы»,
«Өзгеге көңілім тоярсың» «Сегіз аяқ»
сынды нәзік сезімталдықпен айты-
лып, кестелі музыкалық, эмоциялық
әсермен орындалатын әндерін кезек-
кезек шырқаған ауданның өнер
тарландары көрермендерді ән-дария
теңізіне шомылдырып, сезім толқын-
дарымен тербетті.

"Бітер істің басына - жақсы келер
қасына" демекші, өңір басшысы
Оңдасын Оразалин өзінің бір жыл
ішінде атқарған жұмысы туралы
халық алдында есебін берді. Мен бұл
жолы баяндаманың баянына, ондағы
цифрлар мен пайыздарға тоқталайын
деп отырғаным жоқ. Оны онсыз да
облысымыздың түкпірінде "қара
жәшікке" телмірген халық сол бойда
құлағдар болды. Өйткені, бұл жолғы
есеп беру форматы жағынан өзгеше-
жергілікті "Қазақстан - Ақтөбе"
телеарнасынан және әлеуметтік
желілерде тікелей эфирде таратыл-
ды. Тұрғындар тарапынан сұрақтар
толассыз сол әлеуметтік желілер
арқылы да қойылып жатты. Келіп
түскен жүгінулерді қабылдап, ақпа-
раттық айшықтау және оған тұшым-
ды жауап беру мақсатында CALL-
Center жұмыс жасап тұрды.

"Қаланы жанға, даланы малға
толтырам" деген дәйексөзіне бітірген
ісі мен бітірер ісін бұйдалаған өңір
басшысының баяндамасы мазмұнды

шықты және бастан аяқ мемлекеттік
тілде өрілді. Ресми тілдегі ақпар лед-
экраннан қосымша көрсеткіштермен
беріліп отырды.
Бір жарым сағат есебін берген

әкім, үш сағат тізесін бүкпестен
мінберде халықтың қойған сауал-
дарына байыппен жауап берді.
Әлеуметтің айтарын жеткізген
әлеуетті сауал да, қоғамның қордалы
мәселесін қозғаған қабырғалы сауал
да, оттағанымен күйсеуі жоқ күйсіз
сауал да тиісті жауабын алды.

"Барымызды бағалай алмасақ,
жақсысын бізге кім берер, баянды
өміріміздің бағасын білмесек, болсын
дейтін кім бар, бізге?!" деп, ағынан
жарылған шын жанашырдың сөзі
көбімізге ой салу керек. Облысы-
мыздың мерейін үстем етіп, мәрте-
бесін асқақтату баршамыздың аза-
маттық борышымыз! Оңдасын
Сейілұлы, Алла ісіңізді оңдасын!

Еркін ЖИЕНАЛИН,
Ойыл аудандық

мәслихатының хатшысы.

Біздің аудан облысымыздың бір
бүйірінде орналасқан, Батыс Қазақ-
стан облсының Қаратөбе, Атырау
облысының Қызылқоға аудандары-
мен іргелес жатқан шалғай аудан-
дардың бірі. Алайда осы аудандар-
дың арасын бірде бір тас жол
жалғамайды. Себебі облыс орталы-
ғымен жалғайтын Ойыл-Қобда тас
жолының шеті біздің ауданмен ғана
тұйықталған. Міне көп жылдардан
бері қозғалып келе жатқан өзекті
мәселенің бірі осы. Ойыл ауданы
ауыл шаруашылығымен айналыса-
тын аймақ болғандықтан негізгі
өндірісіміз яғни басты табыс көзі мал.
Жуырда ғана аудан әкімі Асқар
Қазыбаевтың есебіне арнайы қаты-
насқан өңір басшысы Оңдасын
Сейілұлы биыл Атырау облысының
Қызылқоға ауданымен жалғайтын
және Қараой бағытындағы жолдың
60 километріне тас жол салынаты-

нын атап өткен еді. Әрине жол
мәселесін алдыңғы орынға қойып,
аса мән беріп отырған облыс әкімінің
бұл әрекеті шалғай аудан үшін
құптарлық шешім. Демек, нарық
заманында шет аудандарды наза-
рдан тыс қалдырмай отырған үкімет-
тің басты бағыты ілгері дамудың
кепілі болмақ. Аталған бағыттағы тас
жолдың салыну біз үшін, ауданымыз
үшін экономикалық дамуымызға оң
нәтиже береді. Көршілес жатқан қос
ауданды жалғайтын күре жол
саудамен қатар кәсіпкерлік нысан-
дардың бой көтеруіне, шағын және
орта бизнестің қарқынды дамуына
үлкен мүмкіндік болмақ. Ендеше
шалғай жатқан ауданға осында игі істі
жасауды басты жоспарына енгізген
өңір басшысы Оңдасын Оразалинге
алғысымыз шексіз.

Сәндібек ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ,
Ойыл ауданы.

ТАС ЖОЛ ТАБЫСЫМЫЗДЫ
АРТТЫРМАҚ

Істі сот қарауына дайындық бары-
сында аталған жаңалық дәледеме-
лердің мұқият зерттелуіне және істі
бір ғана сот отырысында шешуге
мүмкіндік береді. Сонымен қатар сот
талқылауына дайындық барысында
тараптар дәлелдемелер ұсынумен
бірге талабын өзгерте алады. Яғни
талап қоюшы көзделген тәптіпке
АПК-нің 169-бабына сәйкес талап
қоюуын сот талқылауына дайындық
барысында өзгерте алады. Талап
қоюшы істі сот талқылауына дайын-
дық аяқталғанға дейін не қосымша
процестік әрекеттерді жүргізу қажет
болмаған кезде сот кеңесу бөлмесіне
кеткенге дейін жазбаша арыз беру
арқылы талап қоюдың негізін немесе
нысанасын өзгертуге, талап қою
талаптарының мөлшерін ұлғайтуға
құқығы берілген.
Сонымен қатар талап арызды

қараудың тәртіптері бойынша, яғни
судья талап арызды өндіріске қабыл-
дап, тараптарды сот талқылауына
шақырады. Тағайындалған сот тал-
қылауы бойынша істі өзінің қа-
рауынсыз қарауды сұрамаған талап-
кер екінші шақыру бойынша сотқа
келмеген ретте немесе талап қою
арызын қараусыз қалдыруды сұраса,
талап арыз қараусыз қалдырлады.
Қазіргі қабылданған заңнамада

дәлелдеу процесіндегі ғылыми-
техникалық құралдары туралы, яғни
іс бойынша дәлелдеу процесіндегі
ғылыми-техникалық құралдарды сот,
тараптар, сондай-ақ сарапшы және
маман өздерінің осы Кодексте
көзделген процестік міндеттерін
атқаруы кезінде пайдалана алатын-

дығы туралы өзгеріс еңгізіліп,
техникалық құралдарды пайдалану
арқылы дәлелдемелерді кеңіне
қолдану өрісі кеңейтілген. Осы өзге-
рістер қрапайым халықтың дауларды
шешу барысында әуре сарсанға
салынбай тез әрі тиімді шешуіне
ашылған мол мүмкіндік деп санай-
мын. Істі қарауға қатысатын өзге
адамдар заңда көзделген жағдай-
ларда мемлекеттік органдар мен
жергілікті өзін-өзі басқару органдары
өз бастамасы бойынша, іске қаты-
сатын адамдардың өтінішхаты
бойынша, сондай-ақ соттың баста-
масы бойынша іс бойынша жазбаша
қорытынды беру үшін процеске кірісе
алады.
АПК-сі істі қарауға қатысатын өзге

адамдар туралы 5-1 тараумен то-
лықтырылды, атап айтқанда істі
қалыптастыруды қамтамасыз ете-
тін, судьяның сот процесін дайын-
дауға және ұйымдастыруға бағыт-
талған заңды тапсырмаларын орын-
дайтын мемлекеттік қызметші кон-
сультант туралы және оның міндет-
тері 56-1-бабында көрсетілген.
Консультант өз өкілеттіктерін іске

асыру кезінде сот төрелігін жүзеге
асыру жөніндегі фукцияны орын-
дауға, іске қатысатын адамдардың
құқықтары мен міндеттерінің туын-
дауына, өзгеруіне не тоқтатылуына
әкеп соғатын әрекеттерді жасауға,
процестік құжаттардың жобаларын
дайындаумен, жабық сот отырысына
қатысумен байланысты өзіне белгілі
болған мән-жайлар туралы мәлімет-
терді, сондай-ақ мемлекеттік құпия-
ларды немесе заңмен қорғалатын

өзге де құпияны құрайтын кез келген
мәліметтерді жария етуге құқылы
емес.
Аталған Кодекске сотқа қатысу-

шылардың уақытын, қаржысын
үнемдеу мақсатында ақпараттық
технологиялар туралы өзгерістермен
толықтырулар еңгізілді. Нақты
айтқанда Азаматтық процестік
кодексі 133-3-бабында іске қаты-
сатын адамдар, олардың өкілдері,
сондай-ақ куәлар, сарапшылар,
мамандар, аудармашылар сот
отырысына өздері мәлімдеген өтініш-
хат бойынша немесе соттың баста-
масы бойынша техникалық байланыс
құралдарын пайдалау арқылы қатыса
алады. Сот отырысына қатысуды
қамтамасыз ететін техникалық бай-
ланыс құралдарын қолдану тәртібін,
оларға қойылатын талаптарды
соттардың қызметін ұйымдастыру-
шылық және материалдық-техника-
лық қамтамасыз етуді жүзеге асы-
ратын орган осы Кодекстің талап-
тарын ескере отырып айқындайды.
Осы өзгерістермен толықтырулар
алыс жерлерде тұратын және
отбасылық, жұмыс, жол жағдайына
байланысты сот мәжілісіне қатыса
алмайтын адамдар үшін таптырмас
дүние. Бұл жасалып жатқан шара-
лардың барлығыда халық үшін
жасалып жатқан игі істер деп түсіну
қажет.
Сот отырысына қатысу үшін пай-

даланылатын техникалық байланыс
құралдары төрағалық етушінің іске
қатысатын адамның жеке басын
анықтау, сондай-ақ өкілдің өкілет-
тіктерін тексеру мүмкіндігін қамта-
масыз етуге тиіс. Мұндай техникалық
мүмкiндiк болмаған кезде сот оты-
рысына қатысу құқығын іске асыруды
iске қатысатын адамның тұрғылықты
жерi бойынша сот қамтамасыз етедi.
Егер әскери қызметшілердің, емдеу
мекемелеріндегі, халықты әлеумет-
тік қорғау мекемелеріндегі, сондай-
ақ күзетпен ұстау немесе бас
бостандығынан айыру орында-
рындағы адамдардың іске қатысуын

қамтамасыз ету үшін осы мекеме-
лердің техникалық байланыс құрал-
дары пайдаланылатын жағдайда,
онда жеке басты анықтау, істі
қарайтын соттың оларға құқықтары
мен міндеттерін түсіндіргені және
оларды бұзғаны үшін жауаптылық
туралы ескертілгені жөнінде қолхат
алу осы мекемелер әкімшілігінің
жәрдемімен жүзеге асырылады. Осы
аталған өзгерістермен толықтыру-
лардағы сот отырысын тараптардың
қатысуынсыз, яғни техникалық бай-
ланыс құралдарын пайдалану арқы-
лы қарау бойынша Ойыл аудандық
сотында істер қаралуда.
Сот шығыстарын тараптардың

арасында бөлу бойынша сот, өзінің
пайдасына шешім шығарылған
тарапқа іс бойынша жұмсалған
барлық сот шығыстарын басқа
тарап-тан алып береді. Егер талап
қою ішінара қанағаттандырылса,
онда шығыстар талап қоюшыға –
талап қою талаптарының сот
қанағаттандырған мөлшеріне про-
порционалды, ал жауапкерге талап
қоюшының талап қою талаптарынан
бас тартылған бөлікке пропор-
ционалды түрде алып беріледі. Егер
іске қатысатын адамның заңда
немесе шартта көзделген дауды
реттеудің наразылық немесе сотқа
дейінге өзге де тәртібін бұзуы, оның
ішінде наразылыққа жауап беру
мерзімін бұзуы, наразылықты жауап-
сыз қалдыруы, сондай-ақ заңда
белгіленген дауды реттеудің соттан
тыс тәртібін бұзуы салдарынан дау
туындаса, сот істі қараудың
нәтижелеріне қарамастан, сот
шығыстарын осы тұлғаға жүктейді.
Қазақстан Республикасы Аза-

маттық процестік кодексіне еңгізілген
өзгерістер мен жаңашылдықтар
даулардын ара жігін ажыратуда және
уақыт үнемдеуде нақты болары және
қарапайым халық үшін де қызмет
етері сөссіз.

С.ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

ЗАҢЫ КҮШТІ ЕЛДІҢ ӨЗІ ДЕ КҮШТІ БОЛАДЫ. ОСЫ ОРАЙДА ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ АЗАМАТТЫҚ ПРОЦЕСТІК КОДЕКСІНЕ (ӘРІ ҚАРАЙ
АПК) СОТТАР ЖҰМЫСЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ФОРМАТТАРЫН ЕНДІРУ, АРТЫҚ
СОТ РӘСІМДЕРІМЕН ШЫҒЫНДАРЫН ҚЫСҚАРТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ
ТАҒЫДА БАСҚА ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР ЕСКЕ АЛЫНА ОТЫРЫП,
ӨЗГЕРІСТЕРМЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕҢГІЗІЛДІ. АТАП АЙТҚАНДА
АЗАМАТТЫҚ ІС БОЙЫНША СОТҚА ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ ІСТІ ҚАРАУҒА
ДАЙЫНДАЛУ КЕЗІНДЕ ҰСЫНУ ҚАЖЕТ. ЯҒНИ ОСЫ ЕҢГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІС
СОТ ТАЛҚЫЛАУЫНА ДАЙЫНДЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫН ОДАН ӘРІ ДАМЫТЫП,
СУДЬЯНЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН АЗАМАТТЫҚ ІС БОЙЫНША ЗЕРДЕЛЕУ, ТАЛДАУ
ЖҰМЫСЫ АУҚЫМЫНЫҢ КЕҢЕЮІНЕ ЖАҒДАЙ ЖАСАЙДЫ.

АЗАМАТТЫҚ ЗАҢНАМАҒА
ЕНГІЗІЛГЕН ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР

ҚО Р Д А ЛЫ  МӘ С Е Л Е  Д Е
Қ О З Ғ А Л Ғ А Н  С А У А Л  Д А
Н А З А Р Д А Н  Т Ү С П Е Й Д І
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2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД

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 279638
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 140639
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

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 82000
471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және

спорт бөлімі 113908
001 Жергілікті деңгейде білім, дене шынықтыру және спорт саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24463
113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 89445

02 Қорғаныс 16971
1 Әскери мұқтаждар 3689

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 2634752
2 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру 2559359

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 2559359
004 Жалпы білім беру 2418657
005 Балаларға қосымша білім беру 56158
028 Балалар мен жасөспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 84544

9 Бiлiм 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 11258

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

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,

постприватизационная 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 279638
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) 140639
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

113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 82000
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 113908
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области образования, физической культуры и спорта 24463
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов 89445

02 Оборона 16971
1 Военные нужды 3689

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

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

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

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

04 Образование 2634752
2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 2559359

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

004 Общеобразовательное обучение 2418657
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

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, и
ндивидуальными 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

Приобретение продуктов питания для обеспечения
питанием воспитанников «Айгөлек» ясли-сад».
К конкурсу допускаются все потен-циальные

поставщики, отвечающие требованиям конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно

получить в срок до 2 марта 2020 года, 16-00 часов
включительно по адресу: «Айгөлек» бөбекжай-
бақшасы» Уилский район село Коптогай, Ул. Тауелсіздік
18, кабинет № 2 с 09-00 до 18-00 часов и/или на
интернет-ресурсеuil.aktobe.gov.kz.

Приобретение продуктов питания для обеспечения
питанием воспитанников «Әсем» ясли-сад».
К конкурсу допускаются все потен-циальные

поставщики, отвечающие требованиям конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно

получить в срок до 2 марта 2020 года, 16-00 часов
включительно по адресу: «Әсем» бөбекжай-бақшасы»
Уилский район село Сарбие, п.Сарыбие  Ул. Айтеке би
16, кабинет № 2 с 09-00 до 18-00 часов и/или на
интернет-ресурсе uil.aktobe.gov.kz.

«Әсем» бөбекжай-бақшасы» тәрбиеленушілерін тамақ-
тандырумен қамтамасыз ету үшін азық-түлік сатып алу.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін

барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2020

жылғы 2 наурыз сағат 16 -00ге дейінгі мерзімді қоса алғанда
мына мекенжай бойынша: «Әсем» бөбекжай-бақшасы»
МКҚК, Ойыл ауданы, Сарыбие селосы, Сарыбие ауылы
Әйтеке би көшесі, 16 үй, бөлме № 2, сағат 9-00-ден 18-00-
ге дейін және/немесе uil.aktobe.gov.kz интернет-
ресурсынан алуға болады.

«Айгөлек» бөбекжай-бақшасы» тәрбиеленушілерін
тамақтандырумен қамтамасыз ету үшін азық-түлік сатып
алу.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін

барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топтамасын 2020

жылғы 2 наурыз сағат 16 -00ге дейінгі мерзімді қоса алғанда
мына мекенжай бойынша: «Айгөлек» бөбекжай-бақшасы»
МКҚК, Ойыл ауданы, Көптоғай селосы, Тәуелсіздік көшесі,
18 үй, бөлме № 2, сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін және/
немесе uil.aktobe.gov.kz интернет-ресурсынан алуға
болады.

«Асанәлі» бөбекжай-бақшасы» тәрбиеленушілерін та-
мақтандырумен қамтамасыз ету үшін азық-түлік сатып
алу.
Конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келетін

барлық әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберіледі.
Конкурстық құжаттама көшірмелерінің топ-тамасын 2020

жылғы 2 наурыз сағат 16 -00ге дейінгі мерзімді қоса алғанда
мына мекенжай бойынша: «Асанәлі» бөбекжай-бақшасы»
МКҚК, Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, 56А үй,
бөлме № 2, сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін және/немесе
uil.aktobe.gov.kz интернет-ресурсынан алуға болады.

Приобретение продуктов питания для обеспечения
питанием воспитанников «Асанәлі» ясли-сад».
К конкурсу допускаются все потенциальные

поставщики, отвечающие требованиям конкурсной
документации.
Пакет копии конкурсной документации можно

получить в срок до 2 марта 2020 года, 16-00 часов
включительно по адресу: «Асан?лі» бөбекжай-
бақшасы» Уилский район село Уил, Ул. Кокжар 56А,
кабинет № 2 с 09-00 до 18-00 часов и/или на интернет-
ресурсеuil.aktobe.gov.kz.

«АСАНӘЛІ» БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ» ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІН ТАМАҚТАНДЫРУМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС

«ӘСЕМ» БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ» ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІН ТАМАҚТАНДЫРУМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС

«АЙГӨЛЕК» БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ» ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІН ТАМАҚТАНДЫРУМЕН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША КОНКУРС

Ауыл шаруашылығы жерлерін
ұтымды пайдалану дегеніміз өнімді-
ліктің қажетті көрсеткіштерін алу
мақсатында жерді оңтайлы пайда-
лану, жердің мелиоративті жағдайы
мен құнарлылығының төмендеуіне
жол бермеуді қамтитын ауыл шаруа-
шылығы өнімдерін өндіру процес-
сінде жер иелері мен жерді пайдала-
нушылардың жер ресурстарын тиімді
пайдалануды қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының Жер

Кодексінің 92 бабына сәйкес шаруа
немесе фермер қожалығын, ауыл
шаруашылығы өндірісін жүргізуге
арналған жер учаскесін пайдаланбау
фактісі алғаш рет анықталған кезден
бастап қатарынан екі жыл бойы
мақсатқа сай пайдаланылмаған
жағдайларда, мұндай жер учаскесi
сот  тәртiппен мәжбүрлеп алып қою-
ға жатады.
Шаруа немесе фермер қожалығын,

ауыл шаруашылығы өндірісін жүргі-
зуге арналған жер учаскесі пайдалан-
бау фактісі алғаш рет анықталған
кезден бастап қатарынан екі жыл
бойы мақсатқа сай пайдаланылмаған
жағдайларда, мұндай жер учаскесi
осы Кодекстiң 94-бабында көзделген
тәртiппен мәжбүрлеп алып қоюға
жатады
Егер жер учаскесi құрылысқа ар-

налған болса, жер уческесіне құқық
беру туралы шешім қабылданған
күннен бастап үш жыл (егер жоба-
лау-сметалық құжаттамада анағұр-
лым ұзақ мерзім көзделмесе) ішінде
мақсаты бойынша пайдаланылмаған
жағдайда, онда Қазақстан Республи-
касы азаматтарының жеке тұрғын үй
құрылысына арналған жеке меншігін-

дегі жер учаскесін қоспағанда, мұндай
жер учаскес i осы Кодекст iң 94-
бабында көзделген тәрт iппен
мәжбүрлеп алып қоюға жатады.
Шаруа немесе фермер қожалығын,

ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу
үшін берілген жер учаскесін мақсаты
бойынша пайдаланбау жағдай-
ларына:
1) егістікте – жер учаскесін ауыл

шаруашылығы дақылдарын егу үшін
өңдеу жөніндегі жұмыстардың жүргі-
зілмеуі;

2) шабындықтарда – жер учаске-
сінде шөп шабудың жүргізілмеуі, оны
арамшөптердің, бұталардың, шілік-
тердің басып кетуі және шөп бітіктігі
жұтаңдануының өзге де белгілерінің
болуы;

3) жайылымдарда – жаю үшін ауыл
шаруашылығы жануарларының бол-
мауы не олардың саны агроөнер-
кәсіптік кешенді дамыту саласын-
дағы уәкілетті орган белгілеген жайы-
лымдардың жалпы алаңына түсетін
жүктеменің шекті рұқсат етілетін
нормасының жиырма пайы-зынан аз
болуы және (немесе) жемшөп дайын-
дау мақсатында шөп шабудың бол-
мауы;

4) көпжылдық екпелерде – егісті
күтіп өсіру, жинау жұмыстарының
жүргізілмеуі және есептен шығарыл-
ған көпжылдық екпелердің тамырла-
рының алынбауы жатады.
Ауыл шаруашылығы мақсатын-

дағы жер учаскесі пайдаланбау
фактісі алғаш рет анықталған кезден
бастап ҚР Салық Кодексінің 509-
бабына сәйкес жер салығының
базалық мөлшерлемелерін он есе
өндіріледі.

ЖЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ –
МЕМЛЕКЕТТІҢ БАСТЫ МАҚСАТЫ

«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» ММ-сі

Ойыл ауылдық округіне қарасты
Ақшатау, Қаракемер елді мекен-
дерінің жарықтандыру жұмыстары
жүргізілмеген шеткі көшелеріне күн
сәулесінен қуат алатын жарық
шамдар қондырылды. Ойыл ауылдық
округінің әкімі Сәндібек Дәулетқалиев
кезекті есебінде тұрғындар тара-
пынан қозғалған көшелерді жарық-
тандыру мәселелері шешімін тауып,
қазіргі таңда қатар жатқан қос ауыл
16 жарық шамымен толықтырылды.
Бұл мектептен қашық тұратын
оқушылар үшін де кешкілік мезгілде
қауіп төндірмесі анық.

16 ЖАРЫҚ
ШАМЫ
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458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 193567

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 222898

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 2809
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

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 79115
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 17966

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

013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 6000

12 Көлiк және коммуникация 10561
1 Автомобиль көлiгi 10561

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 10561

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 10561
13 Басқалар 8853

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 8520
452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 8520

012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві 8520

14 Борышқа қызмет көрсету 19
1 Борышқа қызмет көрсету 19

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 19
013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету 19

15 Трансферттер 339693
1 Трансферттер 339693

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 339693
038 Субвенциялар 339693

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)       193567

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 222898
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 2809

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

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 79115
473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 79115

001 Услуги по реализации государственной политики на местном
уровне в сфере ветеринарии 8053

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 17966
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

013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения,
поселков и иных сельских населенных пунктов 6000

12 Транспорт и коммуникации 10561
1 Автомобильный транспорт 10561

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта
и автомобильных дорог района (города областного значения) 10561

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 10561
13 Прочие 8853

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 8520
452 Отдел финансов района (города областного значения) 8520

012 Резерв местного исполнительного органа района
(города областного значения) 8520

14 Обслуживание долга 19
1 Обслуживание долга 19

452 Отдел финансов района (города областного значения) 19
013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате

вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 19
15 Трансферты 339693

1 Трансферты 339693
452 Отдел финансов района (города областного значения) 339693

038 Субвенции 339693
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НАИМЕНОВАНИЕ

    III. Таза бюджеттік кредит беру 72145
    Бюджеттік кредиттер 91193
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 91193

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және
жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 91193

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 91193

006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін
бюджеттік кредиттер 91193
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) -72145
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 72145
7    Қарыздар түсімдері 91193
 01   Мемлекеттік ішкі қарыздар 91193

2 03 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы
алатын қарыздар 91193

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 72145
    Бюджетные кредиты 91193
10    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 91193

 9   Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного
хозяйства, охраны окружающей среды и  земельных отношений 91193

  453  Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 91193

   006 Бюджетные кредиты  для реализации мер социальной поддержки
специалистов 91193

5    Погашение бюджетных кредитов 19048
 01   Погашение бюджетных кредитов 19048
  1  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) -72145
    VI. Финансирование дефицита  бюджета (использование профицита) 72145
7    Поступление займов 91193
 01   Внутренние государственные займы 91193
  2 03 Займы, получаемые местным исполнительным органом района

(города областного значения) 91193
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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ҚұттықтауҚұттықтау

Бақтығали аға, мерейлі 70
жасыңыз құтты болсын!
Сіз бізге ағасыз, ұстазсыз,

ақылшысыз. Біздер сізді әр уақытта
мақтан тұтамыз. Жетпістен асып,
сексеннің сеңгіріне шығуыңызға
тілектеспіз. Жеңгеміз Ғалиямен 100
жасаңыз.
Игі тілекпен: іні - келіндеріңіз

Мінсізбай - Лариса, Әнуар - Гүлнар,
Мұхтар - Сәлима.

Ойыл селосының тұрғыны,
Бақтығали Бектұрғанов!

Сізді асқарлы 60 жасқа
толуыңмен құттықтаймыз!
Бала-шағаңыздың қызығын

көріп, құдай қосқан Базаргүлмен
100 жасаңыз!
Игі тілекпен: Ойылдағы

құрдас-тарың Серік-Ләйла,
Асылхан-Ұлболсын, Айжан,
Мінсізбай-Лариса.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы аудандық
аурухана қызметкері Ақтанов Бимұханға, ағасы

Тұрмұханның
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл селосы,  Абай көшесі 5/1 үйдің тұрғыны
Айболат Төлеуұлы Батановты ақпан айының

15 жұлдызы күні толатын 37 мүшел жасымен құттықтаймыз!
Біздің ортамызда шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп өмірлік жарың

Жұлдызжанмен бірге Алланың қолдауымен жұптарың жазылмай,
жұлдыздарың жарқырап бақытты да, баянды ғұмыр кешіңіздер! Қызығы
мен қиындығы қатар жүретін жұмысыңда жемісті жетістіктерге жете
отырып, тек қана биік тұғырлардан көріне бергеніңді қалаймыз!
Ізгі тілекпен, әке-шешең Төлеу-Сәуле, апа-жезделерің Амантай-Назгүл,

Ақгүл, Батыр-Жанат, жиендерің Аида, Жанеркем, Мәдина, Зерделі, Нұрай,
аға-жеңгең Нұрқанат-Айгерім, қарындасың Кәусар, інілерің Ерасыл,
Қайсар, іні-келінің Тимур-Гүлназ, қыздарың Амина, Адина, балаларың
Нұрасыл, Сұлтансері, Ақжол.

Көптоғай ауылдық округі, Қарасу ауылы
Базарбай мен Ажархан Асылбаевтарды
Мерейлі 70 жастарымен құттықтаймыз!

Сіздерге алдымен мықты денсаулық, шаңырақтарыңа ырыс-байлық,
береке мен мереке тілейміз. Немере-шөберелердің қызығына кенеліп,
бақытына бөленіп, ортамызда жүре беріңіздер!
Өмірлеріңіз қашан да көктемдей жарқын әрі шуақты, жаздай жылы әрі

жайма шуақ болсын! Көңілдеріңіздің аспаны ашық болсын!
Отбасыңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен

махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толсын! Әр сәт сіздерге тек бақыт
пен қуаныш сыйласын!
Игі тілекпен балаларыңыз!

Осы орайда өткен аптада «Шұғы-
ла» мәдениет және демалыс орталы-
ғы мен жастар ресурстық орталы-
ғының ұйымдастыруымен аудандағы
ауған соғысы ардагерлерімен кез-
десу кеші өтті. Аталған кездесу
кешіне мектептің жоғары сынып
оқушылары мен аудандағы санаулы
ауған соғысының ардагерлері қаты-
насты. Онда алдымен ауған соғысы
туралы бейне фильм көрсетіліп,
ержүрек, қайтпас қайсар жауынгер-
лердің арқасында жат жердің бола-
шағы үшін, бейбіт өмірі үшін, қаза
тапқан батыр ағаларымызбен есіл
боздақтарымыздың рухына тағзым

СУБСИДИЯ -
ҮКІМЕТТІҢ ҚОЛДАУЫ

Единый совокупный платеж под-
лежит уплате общей суммой. Уплата
единого совокупного платежа произ-
водится путем внесения платель-
щиком наличными деньгами либо
безналичным способом через банки
и организации, осуществляющие
отдельные виды банковских опера-
ций, на банковский счет Государс-
твенной корпорации с учетом требо-
ваний Закона Республики Казахстан
от 26 июля 2016 года «О платежах и
платежных системах» (далее –
Закон о платежах).
При этом, указанные организации

не принимают единый совокупный
платеж в случае несоответствия его
размеру единого совокупного пла-
тежа, установленного ниже.
Размер единого совокупного пла-

тежа, подлежащих уплате платель-
щиками, составляет:
1-кратный размер месячного рас-

четного показателя в городах респу-
бликанского значения, столице и
областного значения;

0,5-кратный размер месячного
расчетного показателя - в других
населенных пунктах.
При этом на момент уплаты еди-

ного совокупного платежа приме-
няется размер месячного расчет-
ного показателя, установленного на
соответствующий финансовый год
законом о республиканском бюд-
жете.
Уплата единого совокупного пла-

тежа плательщиками осуществляет-
ся ими самостоятельно либо тре-
тьим лицом в их пользу, с указанием
месяца, за который производится
уплата единого совокупного платежа

в формате «ММГГГГ».
При этом, единый совокупный

платеж может уплачиваться за
текущие и последующие месяцы.
Порядок распределения и пере-

числения единого совокупного пла-
тежа
Банки и организации, осущес-

твляющие отдельные виды банков-
ских операций, перечисляют посту-
пившую сумму единого совокупного
платежа в Государственную корпо-
рацию электронными платежными
поручениями формата МТ-102.
Формат платежного поручения МТ-

102 (далее – платежное поручение
МТ-102) содержит индивидуальный
идентификационный номер, фами-
лию, имя, отчество (при его нали-
чии), дату рождения лица, период
(месяц, год) за который уплачи-
вается единый совокупный платеж,
а также сумму в размере, указанном
выше.
Единый совокупный платеж (далее

– ЕСП), уплаченный плательщиками,
освобожденными от уплаты соци-
альных платежей в соответствии с
законодательством Республики
Казахстан о пенсионном обеспече-
нии, об обязательном социальном
страховании и обязательном соци-
альном медицинском страховании,
не подлежит распределению на
социальные платежи и перечис-
ляется Государственной корпора-
цией  в виде индивидуального подо-
ходного налога в соответствующие
бюджеты  по месту жительства пла-
тельщика по соответствующему
коду бюджетной классификации
(далее – КБК) на сумму таких

УПЛАТА ЕДИНОГО СОВОКУПНОГО ПЛАТЕЖА
социальных платежей.
Сведения о лицах, освобожденных

от уплаты социальных платежей в
соответствии с законодательством
Республики Казахстан о пенсионном
обеспечении, об обязательном со-
циальном страховании и обязатель-
ном социальном медицинском стра-
ховании предоставляются из АИС
МТСЗН.
Государственная корпорация, в

течение трех операционных дней со
дня поступления средств распре-
деляет сумму ЕСП и перечисляет
платежными поручениями:
10 процентов от размера ЕСП,

предусмотренного пунктом 4 нас-
тоящих Правил, в виде индиви-
дуального подоходного налога по
месту жительства плательщиков по
соответствующему КБК;

20 процентов от размера ЕСП, пре-
дусмотренного пунктом 4 настоящих
Правил, в виде социальных отчис-
лений в ГФСС;

30 процентов от размера ЕСП,
предусмотренного пунктом 4 нас-
тоящих Правил, в виде обязатель-
ных пенсионных взносов в ЕНПФ;

40 процентов от размера ЕСП,
предусмотренного пунктом 4 нас-
тоящих Правил, в виде отчислений
на обязательное медицинское стра-
хование в ФСМС.
Распределенные суммы ЕСП пере-

числяются Государственной корпо-
рацией без округления вне зави-
симости от вида социального пла-
тежа и индивидуального подоходного
налога соответствующими кодами
назначения платежа согласно Пра-
вилам применения кодов секторов

экономики и назначения платежей,
утвержденным постановлением
Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 31 августа
2016 года № 203 «Об утверждении
Правил применения кодов секторов
экономики и назначения платежей»
(зарегистрирован в Реестре госу-
дарственной регистрации норма-
тивных правовых актов под №
14365). К электронным платежным
поручениям по социальным плате-
жам прилагается список физических
лиц, за которых уплачиваются
единые совокупные платежи с
указанием периодов уплаты.
Государственной корпорацией

ежедневно по перечисленным пла-
тежным поручениям в рамках ЕСП
направляются списки физических
лиц из АИС МТСЗН в Комитет госу-
дарственных доходов Министер-
ства финансов Республики Казах-
стан (далее – КГД)  с указанием
индивидуальных идентификацион-
ных номеров, фамилии, имени,
отчества (при его наличии), даты
рождения, месяца уплаты, кодов
(или БИН) территориальных органов
госдоходов, куда были перечислены
суммы индивидуального подохо-
доного налога номеров платежей,
референсов.
Распределение индивидуального

подоходного налога в рамках ЕСП
осуществляется Государственной
корпорацией согласно сведениям
ГБД ФЛ и Справочника кодов орга-
нов государственных доходов. Об-
новление справочника кодов орга-
нов государственных доходов
осуществляется КГД.

«Балдырған» балабақшасы осы мекеменің тәрбиешісі Дабылова
Айнаштың әкесі

Ақтанов Тұрмұханның
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып көңіл айтады.

Ойыл аграрлық колледж ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы
колледждің жұмысшы қызметкері Таласқалиева Элладаның әкесі

Таласқалиев Темірбайдың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Ойыл аудандық  аурухана ұжымы және кәсіподақ ұйымы Таласқалиевтар
әулетіне, асқар тау әкелері

Темірбайдың
қайтыс болуына байланысты, ағайын-туыстарына қайғысына

ортақтасып көңіл айтады.

Бірыңғай жиынтық төлем жалпы
соманың төлеміне жатады. Бірыңғай
жиынтық төлемді ақшалай немесе
банктер және жекелеген банк қыз-
метін көрсететін ұйымдар арқылы
төлейді. Ол мемлекеттік корпора-
цияның банк есеп-шотына төленеді.
Бұл 2016 жылдың 26 шілдесіндегі
«Төлемдер және төлемдер жүйесі
туралы» ҚР Заңының талабы.
Бұл орайда көрсетілген ұйымдар

бірыңғай жиынтық төлемді оның
көлемі бірыңғай жиынтық төлем
көлеміне сәйкес келмесе қабылда-
майды. Оның көлемі:
Төлеушінің төлейтін бірыңғай жиын-

тық төлемінің көлемі: республикалық
маңызы бар қалаларда, елордада
және облыстық маңызы бар қала-
ларда 1 АЕК (айлық есептік көрсет-
кіш) көлемінде  белгіленген;
Ауылды мекендерде - 0,5 АЕК

көлемінде.
 БЖТ төлеу барысында  айлық

есептік көрсеткіш көлемі, республи-
калық бюджет туралы заңмен бекі-
тілген қаржылық  жылдың  көрсет-
кішмен сәйкес болуы керек.
Бірыңғай жиынтық төлемді төлеу-

шілер өз бетінше төлей алады немесе
олардың пайдасы үшін үшінші тұлға
төлейді. Бірыңғай жиынтық төлемді
жасалып отырған айды көрсетіп,

«ММГГГГ» форматында яғни айын,
жылын көрсетіп төлейді.
Сонымен қатар ағымдағы және

келер айдың төлемін қосып БЖТ
төлеуге болады.
Бірыңғай жиынтық төлемді аудару-

дың және үлестірудің тәртібі.
Банктер мен жекелеген банк

қызметтерін көрсететін ұйымдарға
түскен бірыңғай жиынтық төлемдер
МТ-102 электронды төлем тапсыр-
масы бойынша Мемлекеттік корпора-
цияға аударылады.
МТ-102 төлем тапсырмасының

форматына бірыңғай жиынтық төлем
төлейтін тұлғаның жеке сәйкестен-
діру нөмірі, тегі, аты, жөні, тұлғаның
туған күні, айы, төлемнің көлемі
кіреді.
Бірыңғай жиынтық төлем  (БЖТ)

төлеушілер зейнетақымен қамтама-
сыз ету, міндетті әлеуметтік сақтан-
дыру және міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру туралы ҚР
заңдарына сәйкес, әлеуметтік тө-
лемдерден босатылып,  бір жерден
төлем жасалып Мемлекеттік корпо-
рацияға жеке табыс салығы ретінде
аударылады. Ол төлеушінің тұрғы-
лықты жерінің бюджетіне сәйкес
бюджеттің саралану кодына сәйкес-
тендіріп төленеді.
ҚР зейнетақымен қамтамасыз ету,

БІРЫҢҒАЙ ЖИЫНТЫҚ ТӨЛЕМДІ ТӨЛЕУ

Қазақстан Республикасының Қы-
лмыстық кодексiнiң 44 бабына сәйкес
«Бас бостандығын шектеуге» сот-
талған адамға алты айдан жетi жылға
дейiнгi мерзiмге пробациялық бақы-
лау белгiлеуден және оны жазаны
өтеудiң бүкiл мерзiмi iшiнде жыл
сайын бiр жүз сағаттан мәжбүрлi
еңбекке тартудан тұрады. Бас бос-
тандығын шектеу сотталған адам-
ның тұрғылықты жерi бойынша қо-
ғамнан оқшауланбай өтеледi. Мәж-
бүрлi еңбектi жергiлiктi атқарушы
органдар қоғамдық орындарда ұйым-
дастырады және күнiне төрт сағат-
тан асырылмай өтеледi. Қылмыс-
тық-атқару кодексiнiң 63 бабының 2
тармағында бас бостандығын шек-
теуге сотталғандарды мәжбүрл i
еңбекке тартуды жергiлiктi атқарушы
органдар ҚК 57-59-баптарына сәйкес
ұйымдастырылатыны туралы айтыл-
ған.
Ақтөбе облысы бойынша ҚАЖД

Ойыл ауданының пробация қызме-
тiнiң есебiнде тұратын, бас бостан-
дығынан шектеуге Н. А  есімді азамат
сотталған, әрбiр 100 сағаттан кейін
мәжбүрл i еңбекке тарта отырып
бақылау жүзеге асырылуда.
Осы iс-шара бас бостандығынан

айыру орындарынан босаған және
пробация қызметiнiң есебiнде тұра-
тын тұлғалардың қоғамға бейiмделуi
үшiн маңызды рөл атқарады.

А.САЛИК,
Ойыл аудандық пробация
қызметінің инспекторы,

әділет лейтенанты.

2020 ЖЫЛДЫҢ І ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ОРТАЛЫҒЫ КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ДИРЕКТОРЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ  КЕСТЕСІ

Орталық атқарушы
органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның Т.А.Ә.,

лауазымы

Азаматтарды қабылдау  күні
мен уақыты

Мемлекеттік
органның

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

«Ойыл ауданы
әкімдігінің халықты
жұмыспен қамту
орталығы» КММ

Жолдыбаев Аралбай
Амантайұлы

Орталық директоры

Апта бойы сағат 10.00 ден
18.00 ге дейін

Ойыл селосы,
Шернияз көшесі,

№49 үй

2-20-36

Орталықтың қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жағдайда
(Сенім телефоны 2-20-36» номеріне хабарлау сұралады. Мекемеде сонымен қатар арыз шағымдарға арналған жәшік
орналасқан.

Электронды еңбек биржасы –
бұл бос жұмыс орындарын
енгізу мен азаматтарды жұмыс-
қа орналастыру үшін сандық
алаң. Электрондық еңбек бир-жасы
www.enbek.kz интернет-ресурсы
негізінде жұмыс істейді.
Еnbek.kz порталында, жұмыс

берушілер халықты жұмыспен
қамту орталықтарына жолықпай,
бос жұмыс орындары туралы
мәліметтерді енгізіп, жұмыс іздеу-
ші тұлғалардың мәліметтеріне қол
жеткізе алады, ал, жұмыс іздеу-
шілер, жұмыспен қамту орталық-
тарына жолықпай, порталда өз
түйіндемелерін енгізіп, Қазақстан
бойынша бос жұмыс орындар
мәліметтер базасына қол жеткізе
алады.
Бос жұмыс орындары мен

түйіндемелерді енгізу үшін портал-
да тіркелу қажет, яғни, өз жеке
кабинетіңізді құруыңыз қажет.
Қарау үшін тіркелу қажет етіл-мейді.

Enbek қосымшасын App Store
и Play Market жүктей аласыз.
Порталдың қызметтері тегін.

міндетті әлеуметтік сақтандыру жә-
не міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру туралы заңдарына сәй-
кес, әлеуметтік төлемдерден боса-
тылған тұлғалар туралы мәлімет
ЕХӘҚМ Автоматтандырылған ақпа-
раттық жүйесінен беріледі.
Мемлекеттік корпорация қаражат

түскен күннен бастап үш опера-
циялық күні ішінде БЖТ сомасын
үлестіріп, тиісті салаларға аударады:

 БЖТ-ң 10% - жеке табыс салығы;
-20%  - әлеуметтік сақтандыру

мемлекеттік қорына әлеуметтік
аударымдар;

-30 % - Бірыңғайжинақтаушы зей-
нетақы қорына зейнетақы жарнасы

- 40% - міндетті әлеуметтік-меди-
циналық сақтандыру қорына ауда-
рымдар;
БТЖ төлей отырып, бірден зейнет-

ақы жүйесі, әлеуметтік және медици-
налық сақтандыру жүйесіне авто-
матты түрде тіркеледі.
БЖТ-ң үлестірілген сомалары

әлеуметтік төлем және жеке табыс
салығы түріне қарамастан «Азамат-
тарға арналған үкімет»  Мемлекеттік
корпорациямен аударылады, бұл
орайда  ҚР Ұлттық Банкі Басқарма-
сының 2016 жылдың 31 тамыздағы
№ 203 «Экономика секторларының
және төлемдер белгілеу кодтарын

қолдану қағидаларын бекіту туралы»
қаулысына сәйкес,(нормативтік құ-
қықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде №14365 тіркелді) эконо-
мика секторларының және төлемдер
белгілеу кодтарымен төлем белгілен-
ген. Әлеуметтік төлемдер бойынша
электронды төлемдер тапсырма-
сына  төлем жасау кезеңіндегі бірың-
ғай жиынтық төлем төйлейтін жеке
тұлғалардың тізімі ұсынылады.
Мемлекеттік корпорация күн сайын

аударылған БЖТ төлемдері бойынша
ЕХӘҚМ Автоматтандырылған ақпа-
раттық жүйесінен алынған жеке
тұлғалардың тізімін ҚР Қаржы минис-
трлігінің мемлекеттік кіріс комитетіне
жолдап отырады. Ол жерде ЖСН,
Аты-жөні, туған күні,айы, төлем
жасаған айлар,жеке табыс салығы
аударылған  аймақтық мемлекеттік
кіріс органдарының кодтары(БИН)
ұсынылады.
Мемлекеттік корпорациямен БЖТ

аясында жеке табыс салығын үлес-
тіру Жеке тұлғалардың мәлімет-
терінің мемлекеттік базасының және
мемлекеттік кіріс органдарының код-
тарының анықтамасының мәлімет-
теріне сәйкес жүргізіледі. Мемлекет-
тік кіріс органдарының кодтарының
анықтамасын жаңарту Мемлекеттік
кіріс комитетімен жүзеге асады.

Нақтырақ айтсақ, былтырғы жылы
мемлекеттік бағдарламалар арқылы
жеңілдетілген несиелерден бөлек,
мал басын асылдандыру, көбейту
жұмыстарына 8 бағыт бойынша
қатынасқан 105 шаруа қожалығы
130 726 600 теңге субсидия алған.
Бұл әрине қуанарлық жағдай бол-
ғанымен, ауыл шаруашылығы ау-
даны үшін мемлекет беріп отырған
мүмкіндікті мардымды игеруіміз
қажет. Сондықтан шаруалар асыл
тұқымды мал асыраумен шектелмей,
дәстүрлі емес кәсіппен де шұғыл-
данып, субсидия алуға толық
мүмкіндігі бар. Біздің ауданда құс,
қоян, ешкі бағу жұмыстары кенже
қалып келеді. Оған қоса жерімізге
дәнді-дақылдар егу жұмыстарының
жоқтығы да субсидиядан құр қал-
ғанымыздың куәсі тәрізді. Әрине
жасалған жұмысты теріске шығаруға
болмайды. Бұл қарапайым үкіметтен
басын сыйпап, жұмыссыздықты
бетке басып жұмыс сұрап, ұсынған
жұмыстан ат тонын ала қашатын
енжар жандардың есінен қалт етпесе
деген ой еді.
Әрі қарай жалғасақ, асыл тұқымды

мүйізді ірі қара сатып алуда
11 400 000 теңге субсидия беріліп, 76
бас бұқа сатып алынса, бұл бағытта

МӘЖБҮРЛІ
ЕҢБЕК

ЭЛЕКТРОНДЫ
ЕҢБЕК БИРЖАСЫ

Электронная биржа труда –
это цифровая площадка по
размещению вакансий и трудо-
устройству граждан. Электрон-
ная биржа труда функционирует на
базе интернет-ресурса www.
enbek.kz
На портале Еnbek.kz работо-

датели, не посещая центр заня-
тости, могут разместить инфор-
мацию о наличии вакантных дол-
жностей, а также получить дос-туп
к базе данных лиц, ищущих работу,
а, соискатели, не посе-щая центр
занятости, могут раз-местить на
портале свое резюме, а также
получить доступ к самой большой
в Казахстане базе дан-ных
вакансий.
Для размещения вакансий или

резюме необходимо регистри-
роваться на сайте, то есть, соз-
дать свой личный кабинет. Для
просмотра регистрация не тре-
буется.
Приложение Enbek можете ска-

чать на App Store и Play Market.
Услуги портала бесплатные.

ЭЛЕКТРОННАЯ
БИРЖА ТРУДА

АУҒАН АҚИҚАТЫ
ЖҮРЕКТЕГІ ЖАРА

ЖЫЛМА-ЖЫЛ АҚПАН АЙЫНЫҢ ОРТАСЫНДА БІЗ АУҒАН
СОҒЫСЫНДА ҚАЗАҚ ТАПҚАН ЖАУЫНГЕРЛЕРДІ ЕСКЕ АЛЫП, ОЛАРДЫҢ
РУХТАРЫНЫҢ АЛДЫНДА БАС ИЕМІЗ. ӨЙТКЕНІ БҰЛ СОҒЫСТА 18-19
ЖАСАР ӨРІМДЕЙ ЖАС ЖІГІТТЕР ЖАЗЫҚСЫЗДАН-ЖАЗЫҚСЫЗ ҚҰРБАН
БОЛДЫ.

етіп, бір минут үнсіздікте болды.
Сонымен бірге аудандағы ауған
соғысының ардагерлері Ермек
Сұлтанов, Абай Тоқмағамбетов,
Болат Сағатовпен тілдесіп, бірнеше
сауалдар қойылды. Әрине соғыстың
лебі жеңіл болмайтындығын жеткізген
ардагерлеріміз сол бір сұрапыл
кезеңнен бүкпесіз сыр бөлісті. Кеш
кезінде аудан өнерпаздары патриот-
тық әндерін тарту етсе, кеш соңында
аудан әкімінің орынбасары Мұратбай
Болатұлы ауған соғысының ардагер-
леріне естелік сыйлықтарын табыс-
тады.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

ҚАНША ҒАСЫР ТАРИХ ҚОЙНАУЫНДА ҚАЛЫП, ДӘУІРІМІЗ ЖАҺАНМЕН
БІРГЕ ЖАҢАРЫП ЖАТҚАНЫМЕН ҚАЗАҚ ЖҰРТЫ АТА КӘСІПТЕН ҚОЛ
ҮЗГЕН ЕМЕС. ҮЗБЕЙДІ ДЕ. СЕБЕБІ, САЙЫН ДАЛА ТӨСІНДЕ ТӨРТ ТҮЛІГІН
ШҰБЫРТЫП, МАЛДАН ЫРЫС ТАУЫП ОТЫРҒАН АУДАНЫМЫЗ ҮШІН
МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚОЛДАУЫ ДА КЕМ ЕМЕС.

Ойыл ауылдық округі мардымды
жұмыстар жүргізген. Қоғамдық
табынға 35 бас асыл тұқымды бұқа
қосқаны үшін 8 шаруа қожалығына
3 500 000 теңге субсидия беріліп, бұл
жұмыстар бойынша Ш.Берсиев
ауылдық округінің шаруалары
белсенділік танытып отыр. Сондай-
ақ, асыл тұқымды 651 бас ірі қараға
сұрыптау жұмыстарын жүргізген 11
шаруа қожалығына 13 020 000 теңге,
тауарлы бағыттағы 5 860 бас ірі
қараға  сұрыптау жұмыстарын жүр-
гізген 99 шаруа қожалығына
58 600 000 теңге субсидия берілген.
Мал бордақылау алаңына бұқа-
шықтар тапсырған 33 шаруа қожа-
лығы 19 817 000 теңге субсидия алса,
асыл тұқымды қошқар сатып алғаны
үшін 11 шаруа қожалығына 1 560 000
теңге субсидия берілді. Асыл тұқым-
ды 4 766 ұсақ жандыққа сұрыптау
жұмыстарын жүргізгені үшін 10 шаруа
қожалығы 11 915 000 теңгемен
субсидияланса, тауарлы бағыттағы
7 276 ұсақ жандыққа сұрыптау
жұмыстарын жүргізген 18 шаруа
қожалығы 10 914 000 теңге субсидия
алған.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Көптоғай селосының тұрғыны,
Сәбит Жие

Ойыл ауданы, Қараой ауылы
Іңірбай Аманғалиев

(17.02.1950 ж – 17.02.2011 ж)
Әке деген асқар тауың орманың,
Әке деген жұбанышың қорғаның.
О, адамдар, бар кезінде әкені,
Қадірлейік өкініште болмағың!
Бұл өмір қайғы салып басымызға,
Дем үзілді, 61 жасыңызда.
Әттең-ай 70 ке де толар едің,
Болғаныңда әкежан қасымызда.
Белгілі бізге енді көрінбесің,
Бәрібір көңілдердің өріндесің.
Әкежан, жатқан жерің жайлы болып,
Алламыз жұмағының төрін берсін.
Еске алушылары: жұбайы Тұрғанай, бала-келіні Берік-Ботагөз, қыз-

күйеу балалары, бауырлары, немерелері Ақжан, Мөлдір, Бекжан,
Нұрсұлтан, Аяна, Нұрай, Айсана.

ЕСКЕ АЛУ


