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Санитарлық талаптарға сай өткізіл-
ген кездесу-жиында Сарбие ауылдық
округінің әкімі Дәурен Бисебаевтың
айтуынша, округте мемлекеттік бағ-
дарламалардың игілігін көргендер көп.
Яғни, «Еңбек» бағдарламасы бойын-
ша «Жақып» шаруа қожалығы 9,5
млн. теңге несие алып, қой басын кө-
бейтсе, «Ай-Бек» шаруа қожалығы 4
млн теңге несиеге 9 бас жылқы алып-
ты. «Шибұлақ» шаруа қожалығы 2 млн
теңге алып, 40 бас қой алса, жеке
кәсіпкер Абдрахманов 1,5 млн теңгеге
мүйізді ірі қара алыпты. Сонымен қа-
тар, былтыр 5 шаруа қожалығы мем-
лекеттік көмегімен ұңғыма құдық қаз-
дырса, «Нұржан» шаруа қожалығы 14
млн. теңгеге ауылшаруашылығы тех-
никаларын алды. Бұлардың қатарын-
да 18 млн. теңгеге ауыл шаруашылы-
ғы тракторын «Данагүл» шаруа қожа-
лығы да бар.
Сапақкөл орта мектебі және «Әсем»

бөбекжай балабақшасына оптикалық-
талшықты интернет жүйесі жүргізілді.
«Жұмыспен қамтудың жол картасы
2020» бағдарламасы аясында Сапақ-
көл орта мектебі 41,9 миллион теңге
көлемінде күрделі жөндеуден өтсе,
осы бағадарламаның арқасында
«Жекенді» дәрігерлік амбулатория-
сына 18,9 миллион теңгеге жөндеу
жүргізіліп, жаңа жедел жәрдем көлігі
берілді.
Сарбие селосының 2 көшесін ас-

фальттау және ауыл тұрғындарының
кешкілік мезгілде серуендеп, дема-
луына мүмкіндік беретін алаң мен
балалар ойын алаңының жобалық
сметалық құжаты жасақталып отыр.

Демек, қаражаты бөлінсе, бұл жұмыс-
тар биыл басталады.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев каран-

тиндік шараларға қарамастан, өткен
жылы ауданда атқарылған игілікті іс-
терге тоқталды. Ауданның күн баты-
сындағы ауылдардың тұрғындарын
қуантып отырғаны, күре жол жолға
жасалып жатқан күрделі жөндеу жұ-
мысы. Ал, сол жолға қосылатын Сар-
биенің 16 шақырымын да күрделі жөн-
деуден өткізіп, асфальт жамылғы тө-
сеу үшін жобалық сметалық құжаты
жасақталып, мемлекеттік сараптама-
дан өтіп тұр.
Ауыл тұрғындары атынан алғашқы

болып сөз алған еңбек ардагері Мұхит
Керейұлы ауыл абаттандыру, күл-қо-
қыс шығару, жазғы далалық өрттің ал-
дын-алу және қысқы жол қатынасын
қамтамасыз ету жайын, ауылға еңбегі
сіңген Сәрсенғали Балапашевтың
атын берудің жолдарын сұрады. Берік
Оразбаев ауылдағы бос тұрған ком-
мунальдық тұрғын үйлердің ертеңіне
алаңдап, оны жалдау ақысын арзан-
датуды өтініп, қазіргі таңда тұрғын-
дардың тұтынуына жарамсыз болып
отырған орталықтандырылған ауыз
судың сапасы туралы айтты. Бұл
сауалға жауап берген Асқар Қайыр-
ғалиұлы алғашқы мәселе бойынша
сала басшысына тиісті тапсырма
берсе, ауыз судың қоры зерттеліп
жатқандығын жеткізді. Зейнеткер Бей-
біт Тілембаева тұрғын үйінің құжатын
жасақтауға көмек сұраса, ауыл тұр-
ғыны Кәкім Жетенов мал жайылымы-
ның мәселесін көтерді. Ауыл, аудан
әкімдерінің есептерін инстаграмм

Біржолғы зейнетақы төлемдерін
тұрғын үй жағдайларын жақсартуға
пайдалану қағидалары күшіне енді.
Осыған қатысты кеше Орталық ком-
муникация қызметінде баспасөз мәжі-
лісі өткізіліп, жауапты тұлғалар осы
қағидаларды түсіндірді.  
Бұл шараға Құрылыс және тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық істері
комитеті төрағасының орынбасары
Еркебұлан Дауылбаев, «Отбасы
банк» тұрғын үй құрылыс жинақ банкi»
АҚ басқарма төрағасы Ләззат Ибра-
гимова, «БЖЗҚ» АҚ Нұр-Сұлтан қала-
сы бойынша филиалы директоры
Мұрат Шәріпов және «Отбасы банк»
Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жи-
нақ банкі» АҚ  орталық филиалы ди-
ректоры Жансұлтан Матаев қатысты.
Құрылыс және тұрғын үй-комму-

налдық шаруашылық істері комитеті
төрағасының орынбасары Еркебұлан
Дауылбаев зейнетақы жинақтарының
бір бөлігін қандай мақсатта және
қалай қолдануға болатындығы туралы
ақпарат берді:

— Азаматтар өздерінің зейнетақы
жинақтарының бір бөлігін: кепілдік
болған кезде тұрғын үй құрылысына
үлестік қатысу туралы шарттар
бойынша тұрғын үй сатып алу кезінде
немесе акт болған кезде көппәтерлі
тұрғын үйдегі үлесті беру туралы шарт
жасасу кезінде, сондай-ақ жер учас-
кесін сатып алуды қоса алғанда, жеке
тұрғын үй салу үшін толық есеп айы-
рысу; ипотекалық қарыз алу, тұрғын
үй сатып алу, берешекті өтеу, банктер
арқылы ипотеканы қайта қаржылан-
дыру үшін бастапқы жарна ретінде;
тұрғын үй құрылыс жинақтары жүйесі
бойынша жер учаскесін сатып ала
отырып, тұрғын үй сатып алуға немесе
жеке тұрғын үй салуға арналған ипо-
тека бойынша берешекті алу, қайта
қаржыландыруды өтеу; Ислам банкі-
нің қаржыландыруы шеңберінде тұр-
ғын үй сатып алу және осындай қар-
жыландыру бойынша берешекті өтеу;
тұрғын үй құрылысы және дағдарысқа
қарсы бағдарламалардың шеңбе-
рінде сатып алу құқығымен берілген
баспананы ұзақ мерзімді жалдау
шарттары бойынша берешекті өтеу
үшін пайдалануына рұқсат етіледі, —
деді ол.
Еркебұлан Дауылбаевтың айтуын-

ша, тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына
бір банктік қарыз шарты шеңберінде
ипотекаға қарыз алған кезде жол бері-
леді. Қолданыстағы заң шеңберінде
зейнетақы жинақтарын мақсатсыз
пайдаланғаны үшін жауапкершілік
және тұрғынүй алушының жұбайымен
жақын туыстарынан баспана сатып
алуы бойынша шектеулер қарасты-
рылған. Яғни зейнетақы жинақтары-
ның бір бөлігін жақын туыстардан пә-
тер сатып алуға жұмсауға болмай-
ды. Сонымен бірге 5 жылдан астам
өтеу мерзімі бар біржолғы зейнетақы
төлемдерін пайдалана отырып, мен-
шікке рәсімделген, өтелмеген бере-
шегі бар ипотекалық тұрғынүйді 5 жыл

ішінде сатуға тыйым салынады.
— Біржолғы зейнетақы төлемдерін

тұрғын үй жағдайларын жақсарту
мақсатында жұмыстарды жүргізетін
уәкілетті оператор —  «Отбасы банк»
және екінші деңгейдегі банктер.
«Отбасы банк» арқылы төлем алуға
жүгінген жағдайда құжаттар 45 жұмыс
күні ішінде ұсынылады және өтініш
екінші деңгейдегі банктер арқылы
берілген жағдайда құжаттарды бірден
ұсыну қажет, — деді ол.

«Отбасы банк» тұрғын үй құрылыс
жинақ банкi» АҚ басқарма төрағасы
Ләззат Ибрагимова біржолғы зейнет-
ақы төлемдерін тұрғын үй жағдай-
ларын жақсарту мақсатында пайда-
лану үшін арнайы шот ашу жолдарын,
ол ақшаға баспана алу ережелерін
түсіндірді. (Арнайы шот ашу жолда-
рын газетіміздің өткен санында толық
жаздық).
Ләззат Ибрагимованың айтуынша,

бүгін таңертең «Отбасы банк» тұрғын
үй құрылыс жинақ банкi» АҚ уәкілетті
оператор ретінде Бірыңғай жинақтау-
шы зейнетақы қорынан төленетін
біржолғы зейнетақы төлемдерін пай-
далануға өтініш тапсыра алатын ар-
найы онлайн платформаны іске қос-
ты.
Біржолғы зейнетақы төлемдерін

дербес, не болмаса жұбайы, жақын
туыстарынан алынған зейнетақы
төлемдерін пайдалана отырып, қол-
дануға болады. Егер БЖЗҚ салым-
шысы бұл төлемдерді өзі қолдануды
жоспарламаса, онда оларды өзінің
жақын туысына, жұбайына табыстай
алады.
Ләззат Ибрагимовабіржолғы зей-

нетақы төлемдерін тұрғын үй жағдай-
ларын жақсартуға пайдалану қағида-
ларының әр тармағына тоқталып,
түсіндірді.

— Біржолғы зейнетақы төлемдерін
тұрғын үй жағдайын жақсарту және
(немесе) емделу ақысын төлеу мақ-
саттарына қолдануды көздеп отырған
БЖЗҚ салымшылары 13 қаңтардан
бастап «Отбасы банкінде» онлайн
режимде ағымдағы арнайы шот ашып
жатыр. Бүгінгі күннің өзінде Банкте
57 000-нан астам арнайы шот ашыл-
ды. Біржолғы зейнетақы төлемдерін
алуға болатындар арасында Алматы,
Маңғыстау, Нұр-Сұлтан және Атырау
қаласы тұрғындары көп. Зейнетақы
қорындағы қаражаты «шекті мөлшер-
ден» асатын ел азаматтарының 70
пайызына жуығы, негізінен, осы төрт
қаланың тұрғындары, —  деді Ләззат
Ибрагимова.
Айта кетейік, біржолғы зейнетақы

төлемдерін тұрғын үй жағдайларын
жақсарту мақсатында жұмыстарды
жүргізетін уәкілетті оператор ретінде
«Отбасы банкімен» қоса Халық банкі
де жұмыс жасайтын болады. Яғни
арнайы шотты Халық банкінен де
ашуға болады. Екінші деңгейлі басқа
банктер әзірге бұл бағытта жұмыс
істеуге ұсыныс білдірмеген.

Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ.

ТҰРҒЫН ҮЙ: БІРЖОЛҒЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ
ТӨЛЕМДЕРІН АЛУ ҚАҒИДАЛАРЫ БЕКІТІЛДІ

желісінен тікелей эфир арқылы тың-
даған ауыл жастары «Студенттердің
каникулға келу-кету жолақысын ау-
дандық бюджет арқылы өтеуге мүм-
кіндік бар ма? – деп сұрады.
Қараойдағы есептік кездесуде де

алдымен ауыл әкімі Айбек Сұлтанов
тұрғындар алдында өткен жылы атқа-
рылған жұмыстарды баяндап, алдағы
міндеттерімен бөлісті.
Қараойда да «Жұмыспен қамтудың

жол картасы 2020» бағдарламасы
ауыл мектебіне 50716,8 мың теңге
қаржыға күрделі жөндеу жұмыстары
жасалса, «Өңірлерді дамытудың 2025
жылға дейінгі мемлекеттік бағдар-
ламасы» шеңберінде экономикалық
дамытуға жәрдемдесу бойынша іске
асыру бойынша Қараой мектеп –
балабақшасы жанындағы балабақ-
шаға 4987,0 мың теңгеге ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Мұнда

да жердің шалғайлығы ескеріліп,
ауылдық дәрігерлік амбулаторияға
жаңа медициналық жедел жәрдем
автокөлігі берілді. Ауылдың басты
мәселесінің бірі - ауруханадағы бас
дәрігердің жоқтығы.

«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған» бағдарла-
масының екінші бағыты: «Жаппай
кәсіпкерлікті дамыту» бойынша «Ата-
мекен» кәсіпкерлер палатасы арқылы
бағдарламаның  2-ші бағыты «Бастау
Бизнес» жобасы арқылы 5 адам кәсіп-
керлік негіздерін оқып, 505 мың теңге
қайтарымсыз грант жеңіп алып жеке
кәсіпкерлігін тіркеп жұмыстарын
бастаған.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
халыққа жолдауында «Туған жерге -
туыңды тік!» бөліміне сәйкес округте
бірқатар жұмыстар жүргізіліпті. Ерік-

Капитан Ернұр Ерқатұлы Асқаров
Қорғаныс министрінің бірінші орынба-
сары – Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштері Бас штабы бастығының 2020
жылғы 11 желтоқсанындағы №0259 бұй-
рығына сәйкес, Ойыл ауданының қорға-
ныс істері жөніндегі бөлім бастығы лауа-
зымына  2020 жылдың 11 желтоқсанынан
бастап тағайындалды.

ӨМІРБАЯНЫ
Асқаров Ернұр Ерқатұлы 1980 жылдың

13 мамырында Қостанай облысы, Аман-
гелді ауданы, Бүйректал селосында
дүниеге келген. Ұлты қазақ.
1987-1997 жылдары Алтынсарин атын-

дағы орта мектебінде, Бүйректал орта
мектебінде оқыған. Білімі жоғары. «Қай-
нар» университетін «Юристпруденция»
мамандығы бойынша 2008 жылы бітірген.

15.11.2000 – 06.11.2002 жылдары Қапшағай қаласы 32363, 28079 әскери
бөлімдерінде әскери қызмет борышын өткерген.

01.04.2003 – 10.09.2009 жылдары Астана қаласы ішкі істер органдарында
қызмет етті.

05.05.2010 – 17.08.2011 жылдары АОКТЖ «Әскери теміржол күзеті» Астана
қаласындағы филиалының қызметтік ғимараттарын күзету бойынша ату
тобының күзетшісі.
17.08.2011– 26.10.2011 жылдары АОКТЖ «Әскери теміржол күзеті» Астана

қаласындағы филиалының қызметтік ғимараттарын күзету бойынша ату
тобының диспетчері.

01.11.2011-31.01.2012 жылдары Қостанай облысы Затобольск ауылы
Қостанай ауданының біріктірілген қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде
жұмылдыру дайындығы және аумақтық қорғаныс бөлімшесі бастығының
көмекшісі.

01.02.2012 жылы келісімшарт бойынша әскери қызметке шақырылған.
01.02.2012 – 21.10.2012 жылдары Қостанай облысы Жетіқара қаласы

Жетіқара ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде жұмылдыру
дайындығы және аумақтық қорғаныс бөлімшесі бастығының көмекшісі.

21.10.2012 – 24.12.2014 жылдары Қостанай облысы Қарасу  ауылы Қарасу
ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің әскерге шақыру және келісімшарт
бойынша жинақтау бөлімшесінің бастығы.

24.12.2014 – 29.11.2017 жылдары Қостанай облысы Амангелді ауылы
Амангелді ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығының орынбасары
– жұмылдыру бөлімшесінің бастығы.

29.11.2017 – 11.12.2020 жылдары Қостанай облысы Амангелді ауылы
Амангелді ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы.
11.12.2020 жылдан бастап Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас

штабы бастығының 2020 жылғы 11 желтоқсанындағы №0259 бұйрығына сәйкес,
Ойыл ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы лауазымына  2020
жылдың 11 желтоқсанынан бастап тағайындалған.
Қызметі үшін «Мінсіз қызметі үшін» III, II дәрежелі медальдармен мара-

патталған. Жанұялы, 2 баласы бар.

ТАҒАЙЫНДАУ

тілер тұрғындарға және аз қамтылған
отбасыларға жеке кәсіпкер Г.Имашева
және ауыл тұрғыны ерікті К.Мырза-
ғалиева демеушілігімен 700 дана бет-
перде, қауіпсіздік шаралары мен ги-
гиеналық талаптарды сақтау арнайы
жадынамалар таратса, «Nur Otan»
партиясы ұйымдастырумен «Біз бір-
геміз» акциясына депутаттық фракция
мүшелері, бастауыш партия ұйымы
және этномәдени орталығының мүше-
лері және округ жастары тарапынан
аз қамтылған, көп балалы отбасы-
ларға және жалғыз басты қарттарға
барлығы 44 отбасыға 520 мың теңге
көлемінде азық-түлік және жеке
гигиеналық құралдар, медициналық
бетперделер алып берілді. Бұл
акцияға ауылдағы шаруашылықтар да
атсалысты.
Ауыл азаматтарының және жерлес

кәсіпкерлеріміздің қолдауымен «Қаз-

бағамбет Хазырет ата» атына мешіт
имандылық үйі салынды. 2020 жылы
Қараой ауылының 1973 жылы туылған
азаматтары пластиктен 500 мың
теңгеге қосымша кіре-беріс бөлмесін
жасақтап берді, ауыл жастары 680
мың теңгеге мешіттің құжаттарын
жасақтауға демеушілік көрсетті.
Мұнда да тұрғындар ауылды аудан

орталығымен жалғап тұрған көтерме
жолға жүргізіліп жатқан күрделі жөн-
деу жұмыстарын қуанышпен қабыл-
дап отыр.
Р.S. Екі ауылдағы әкімдердің

есебіне Ақтөбе облыстық жолау-
шылар көлігі және автомобиль
жолдары басқармасы басшысы-
ның орынбасары Нұртас Сейітов
қатысып, аудан әкімі кездесуден
соң тұрғындарды жеке мәселе-
лерімен қабылдады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл-Сарбие-Қараой-Ойыл.

КҮРЕ ЖОЛДЫҢ КҮРДЕЛІ ЖӨНДЕУІ

Ойыл ауданы әкімдігі

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІНЕ АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР МЕН
ҰСЫНЫСТАРЫ ҮШІН  ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША
ЖӘШІКТЕРДІҢ ОРНАЛАСҚАН МЕКЕН ЖАЙЛАРЫ

№ Орналасқан орны Мекен-жайы
1. Ойыл ауылдық округі әкімінің

аппараты
Ойыл ауылдық округі,

Ойыл ауылы, Көкжар көшесі, 69
2. Ойыл аудандық мәдениет үйі Ойыл ауылдық округі,

Ойыл ауылы, Көкжар көшесі, 68

3. Қаратал ауылдық клубы Ш.Берсиев  ат. ауылдық округі,
Қаратал ауылы, Ш.Берсиев көшесі, 35

4. Саралжын ауылдық
округінің әкімдігі

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

5. Қайыңды ауылдық округі әкімінің
аппараты

Қайыңды ауылдық округі,
Ақжар ауылы, Мектеп көшесі, 6

6. Көптоғай ауылдық округі әкімінің
аппараты

Көптоғай ауылдық округі,
Көптоғай ауылы, Достық көшесі, 6

7. Қараой ауылдық клубы Қараой ауылдық округі,
Қараой ауылы, Еңбеккерлер көшесі, 2

8. Сарбие ауылдық клубы Сарбие ауылдық округі,
Сарбие ауылы, Жастар көшесі, 14

КӨП АДАМДЫ ҚУАНТЫП ОТЫР
КЕШЕ АУДАН ӘКІМІНІҢ ЕСЕБІ САРБИЕ, ҚАРАОЙ СЕЛОЛЫҚ

ОКРУГТЕРІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ. БҰЛ АУЫЛДАРДА ДА АЛДЫМЕН СЕЛОЛЫҚ
ОКРУГ ӘКІМДЕРІ АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫН ӨТКЕН ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН
ЖҰМЫСТАРМЕН ТАНЫСТЫРДЫ.

Екі ауылда да біраз жылдан бері
шешімін таппай келе жатқан таза ауыз
су мәселесі былтыр шешімін тауып,
тұрғындар толықтай таза ауыз сумен
қамтылды. Сонымен қатар ауыл-
дардың көшелері жарық шамдарымен
толығып, екі ауылға да заманау үлгі-
дегі шағын спорт алаңдары салынды.
Ойыл селолық округіне қарасты
Қаракемер, Ақшатау ауылдарында
өткен кездесуде қойылған сұрақ-
тардың дені жеңілдетілген несиелер
алу, гранттарға қатысу, жер алу сын-
ды ауыл шаруашылық және жер бөлі-
мі салаларына бағытталды. Одан
кейін қозғаған басты мәселелері көгіл-
дір отын мен ұялы байланыс, Ойыл
өзенінің қазіргі жайы жайлы болды.
Елді мекендерді көгілдір отынмен қам-
ту қомақты қаржыны талап ететін-
діктен аталған ауыл тұрғындарына
көгілдір отынды мейлінше күтуге тура
келеді. Ал, ұялы байланысқа келсек,
Қаракемерде де, Ақшатауда да ұялы
байланыс қою үшін мұнаралары
дайын тұр. Сондықтан бұл мәселе
ұзаққа бармай шешімін табады. Тұр-

ғындармен кездесуде ауылдың таза-
лығы, малдың күтімі, жол қатынасы
сынды мәселелерде көтерілді.
Ойыл селолық округінің учаскелік

инспекторы Айбек Шегетаев комму-
налдық қалдықтарды ортақ пайда-
лану жерлеріне тастау, ауыл шаруа-
шылық малдарының күтімін ұйымдас-
тыру бойынша қараусыз жүрген мал-
дарға айыппұлдар барын хабарлады.
Сондай-ақ екі ауылда да мал ұрлығы
мен ешбір қылмыс болмағандығын
баяндап, ауыл тұрғындарын әлеумет-
тік желідегі әлдебіреулердің алаяқ-
тықтығынан сақтануға шақырды.

P.S. Екі ауылда да ауыл әкімінің
есебіне арнайы қатысқан аудан
әкімінің орынбасары Аслан Кен-
жебаев кейбір мәселелерге қосым-
ша түсінік беріп, аудан бойынша
өткен жылы атқарылған жұ-
мыстар мен алдағы міндеттер
туралы баяндады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қаракемер-

Ақшатау-Ойыл.

 «Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық партиясы»  Ақтөбе
облыстық филиалының сайлау қорына түскен қаражаттың  жұмсалуы
жөніндегі қортынды есебі туралы   Ойыл аудандық аумақтық сайлау

комиссиясының
ХАБАРЫ

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы  «Ауыл» Халықтық-
демократиялық патриоттық партиясы» Ақтөбе облыстық филиалының есебіне
сәйкес 2021 жылдың 20 қаңтарына Ауыл» Халықтық-демократиялық
патриоттық партиясы»   Ақтөбе облыстық филиалының сайлау қорына түскен
614 600 (алты жүз он төрт  мың алты жүз) теңге қаражаттың  сайлауалды үгіт
науқанына 614 600 (алты жүз он төрт  мың алты жүз)  теңгесі  жұмсалғанын
хабарлайды. Сайлау қорының қалдығы  0 (нөл) теңге.

ӨТКЕН ЖЫЛЫ ӨНІМДІ ІСТЕР АТҚАРЫЛДЫ

ӨТКЕН АПТАДА АУЫЛ ӘКІМДЕРІНІҢ ЕСЕБІ ҚАРАКЕМЕР, АҚШАТАУ
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНДЕ ЖАЛҒАСТЫ. АЛДЫМЕН ҚАРАКЕМЕРДЕГІ ЕСЕП
БЕРУ ЖИЫНЫНДА ОЙЫЛ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ СӘНДІБЕК
ДӘУЛЕТҚАЛИЕВ АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫНА  ЖЫЛ ІШІНДЕ АТҚАРЫЛҒАН
ЖҰМЫСТАРДЫ БАЯНДАДЫ.

ЕНДІГІ ТІЛЕК КӨГІЛДІР ОТЫН
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2021 жылға арналған Ойыл ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген
денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы  мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік
қызметшілеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару

және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына, Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 8 шілдедегі «Агроөнеркәсіптік
кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» Заңының 18 бабының 8 тармағына, Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 « Ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін
келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен
саласындағы мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне
әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мөлшерін айқындау туралы» қаулысына және Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрінің 2014 жылғы 6 қарашадағы №72 «Ауылдық елдi мекендерге жұмыс iстеуге және тұруға келген
денсаулық сақтау, бiлiм беру, әлеуметтiк қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы
мамандарға, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне әлеуметтiк
қолдау шараларын ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу
Тізілімінде №9946 тіркелген) сәйкес,  Ойыл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2021 жылға арналған Ойыл ауданының ауылдық елді мекендерге жұмыс істеуге және тұруға келген денсаулық

сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға,
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдері аппараттарының мемлекеттік қызметшілеріне келесідей әлеуметтік қолдау
көрсетілсін:
1) жүз еселік айлық есептік көрсеткішке тең сомада көтерме жәрдемақы;
2) тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін әлеуметтік қолдау – бір мың бес жүз еселік айлық есептік көрсеткіштен

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

қамтамасыз етсін.
3. Осы  шешімнің орындалуын  бақылау  Ойыл аудандық мәслихатының әлеуметтік-экономикалық даму,

бюджет,халықты әлеуметтік қорғау және аграрлық сала  мәселелері жөніндегі тұрақты комиссияға жүктелсін.
4. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

О предоставлении социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования,
социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим
аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные
пункты Уилского района на 2021 год
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», пунктом 8 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля
2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»,
постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года №183 «Об определении размеров
предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел,
поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» и Приказа Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года №72 «Об утверждении Правил предоставления
мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры,
спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» (зарегистрированное в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №9946), Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Предоставить специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта

и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов,
прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты Уилского района следующую социальную поддержку
на 2021 год:
1) подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному показателю;
2) социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит в сумме, не превышающей

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

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

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Уилского районного маслихата

по вопросам социально-экономического развития, бюджета,социальной защиты населения и аграрной сферы.
4. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого

официального опубликования.

1) кірістер – 6 408 284 мың теңге:
салықтық түсімдер – 348 548  мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 17 927  мың теңге;
негiзгi капиталды сатудан түсетiн түсiмдер – 1 505  мың
теңге;
трансферттер түсімі – 6 040 304 мың теңге;
2) шығындар – 6 408 284 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 74 686  мың теңге:
бюджеттік кредиттер – 100 636 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 25 950  мың теңге;
4) қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
қаржы активтерiн сатып алу – 0 теңге;
мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер
– 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) –  -74 686  мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану) – 74 686 мың теңге:
қарыздар түсімі –  100 636 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 25 950 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0
теңге.
2. Аудандық бюджеттің кірісіне есептелетін болып
белгіленсін:
ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы
ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды
тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы;
төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын
жеке табыс салығы;
әлеуметтік салық;
заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне
салынатын салық;
Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген
бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны;
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем;
жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн
алынатын лицензиялық алым;
жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым; 
қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензия-
ларды пайдаланғаны үшін төлемақы;
жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж;
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ
әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға
беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыс-
тық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі
тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін
кірістер;
жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік
кредиттер бойынша сыйақылар;
аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың,
кенттердің, ауылдық округтердің аппараттарына
аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен
берілген кредиттер бойынша сыйақылар;
иесіз мүлікті, белгіленген тәртіппен коммуналдық меншік-
ке өтеусіз өткен мүлікті, қадағалаусыз жануарларды,
олжаларды, сондай-ақ мұрагерлік құқығы бойынша
мемлекетке өткен мүлікті сатудан алынатын түсімдер;
мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюд-
жеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджет-
тен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар,
өндіріп алулар;
бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған
қаражаттардың қайтарылуы; 
жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да
түсімдер;
жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер.
3. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 2 желтоқ-
сандағы «2021 – 2023 жылдарға арналған республикалық
бюджет туралы» Заңының  9-бабына сәйкес белгіленгені
еске және басшылыққа алынсын:
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап:
1) жалақының ең төмен мөлшерi – 42 500 теңге;
2) жәрдемақыларды және өзге де әлеуметтiк төлемдердi
есептеу, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңна-
масына сәйкес айыппұл санкцияларын, салықтарды және
басқа да төлемдердi қолдану үшiн айлық есептiк
көрсеткiш – 2 917 теңге;
3) базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу
үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы – 34 302 теңге.
4. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық
бюджеттен берілген субвенциялар көлемі 3 862 000 мың
теңге сомасында көзделгені ескерілсін.
5. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте аудандық
бюджеттен  ауылдық округ бюджеттеріне берілетін суб-
венциялар көлемі 208 229 мың теңге сомасында көз-
делсін, оның ішінде:
Ойыл ауылдық округіне – 68 992 мың теңге;
Саралжын ауылдық округіне – 26 959 мың теңге;
Ш.Берсиев атындағы ауылдық округіне – 28 477 мың
теңге;
Көптоғай ауылдық округке – 22 467 мың теңге;
Сарбие ауылдық округіне – 20 928 мың теңге;
Қайыңды ауылдық округіне – 19 133 мың теңге;
Қараой ауылдық округіне – 21 273 мың теңге.
6. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте республи-

1)  доходы – 6 408 284 тысяч тенге:
налоговые поступления – 348 548  тысяч тенге;
неналоговые поступления – 17 927 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 505

тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 040 304  тысяч тенге;
2)  затраты  –  6 408 284 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 74 686 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 100 636 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25 950 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0

тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов

государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета –  -74 686 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование про-

фицита)
бюджета – 74 686 тысяч тенге:
поступление займов – 100 636 тысяч тенге;
погашение займов – 25 950 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Установить, что в доход районного  бюджета зачи-

сляются:
корпоративный подоходный налог с юридических лиц,

за исключением поступлений от субъектов крупного пред-
принимательства и организаций нефтяного сектора;
индивидуальный подоходный налог с доходов, обла-

гаемых у источника выплаты;
социальный налог;
налог на имущество юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей;
бензин (за исключением авиационного) и дизельное

топливо, произведенных на территории Республики
Казахстан;
плата за пользование земельными участками;
лицензионный сбор за право занятия отдельными вида-

ми деятельности;
регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет;
плата за пользование лицензиями на занятие отдель-

ными видами деятельности;
государственная пошлина, зачисляемая в местный

бюджет;
доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, нахо-

дящегося в коммунальной собственности района (города
областного значения), за исключением доходов от аренды
государственного имущества, находящегося в управлении
акимов города районного значения, села, поселка,
сельского округа;
вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из

местного бюджета физическим лицам;
вознаграждения по кредитам, выданным из районного

(города областного значения) бюджета аппаратам акимов
городов районного значения, сел, поселков, сельских
округов;
поступления от реализации бесхозяйного имущества,

имущества, безвозмездно перешедшего в установленном
порядке в коммунальную собственность, безнадзорных
животных, находок, а также имущества, перешедшего по
праву наследования к государству;
штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным

кредитам (займам), выданным из местного бюджета
специализированным организациям, физическим лицам;
возврат неиспользованных средств, ранее полученных

из местного бюджета;
другие неналоговые поступления в местный бюджет;
поступления от продажи земельных участков.
3. Принять к сведению и руководству, что в соответствии

со статьей-9  Закона Республики Казахстан от 2 декабря
2020 года «О республиканском бюджете на 2021 – 2023
годы» установлено:
с 1 января 2021 года:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500

тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления

пособий и иных  социальных выплат, а также для приме-
нения штрафных санкций, налогов и других платежей в
соответствии с законодательством Республики Казахстан
– 2 917 тенге;

3) величина прожиточного минимума для исчисления
размеров базовых социальных выплат – 34 302 тенге.

4. Учесть в районном бюджете на 2021 год объемы
субвенций, передаваемых из областного бюджета в сумме
3 862 000 тысяч тенге.

5. Предусмотреть в районном бюджете на 2021 год
объемы субвенций, передаваемых из районного бюджета
в бюджеты сельских округов  в  сумме  208 229 тысяч тенге,
в том числе:
Уилскому сельскому округу – 68 992 тысяч тенге;
Саралжинскому сельскому округу  – 26 959 тысяч тенге;
Сельскому округу имени Ш.Берсиева – 28 477 тысяч

тенге;
Коптогайскому сельскому округу  – 22 467 тысяч тенге;
Сарбийскому сельскому округу – 20 928 тысяч тенге;
Кайындинскому сельскому округу – 19 133 тысяч тенге;
Караойскому сельскому округу – 21 273 тысяч тенге.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 30.12.2020

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7875 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 30.12.2020

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7875 болып енгізілді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

2020 жылғы 24 желтоқсан №468       Ойыл ауылы №468     от 24 декабря 2020 года   село Уил

Ойыл аудандық мәслихатының
сессия төрағасы Б. Жумырбаев

Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы Е. Жиеналин

Председатель сессии Уилского
районного маслихата Б. Жумырбаев

Секретарь Уилского районного
маслихата Е. Жиеналин

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 31.12.2020

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7902 болып енгізілді.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 31.12.2020

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7902 болып енгізілді

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

2020 жылғы 24 желтоқсан №467 Ойыл ауылы
2021-2023 жылдарға арналған Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9 бабының 2 тармағына, Қазақстан

Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті  мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021

жылға мынадай көлемде бекітілсін:

№467 от 24 декабря 2020 года село Уил
Об утверждении Уилского районного бюджета на 2021-2023 годы
В  соответствии  с пунктом 2 статьи 9  Бюджетного  кодекса  Республики  Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей

6 Закона  Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Утвердить районный бюджет на 2021-2023 годы согласно  приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на

2021 год в следующих   объемах:
калық бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
түскені ескерілсін:
1) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске
асыруға – 454 502 мың теңге;
2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 88
000 мың теңге;
3) балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке – 13
600 мың теңге;
4) үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік
тапсырысты орналастыруға – 6 401 мың теңге;
5) Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқық-
тарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсар-
туға – 12 151 мың теңге;
6) мүгедектерді жұмысқа орналастыру үшін арнайы
жұмыс орындарын құруға жұмыс берушінің шығындарын
субсидиялауға – 182 мың теңге;
7) еңбек нарығын дамытуға – 128 205 мың теңге;
8) мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында
арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін жұмыскерлердің
жалақысына қосымша ақылар белгілеуге – 3 001 мың
теңге;
9) мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив
мекемелерінің басқарушы және негізгі персоналына
мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі
ерекше еңбек жағдайлары үшін лауазымдық айлық-
ақысына қосымша ақылар белгілеуге – 24 761 мың теңге;
10) халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топтарына және
(немесе) аз қамтылған көпбалалы отбасыларға комму-
налдық тұрғын үй қорының тұрғын жайын сатып алуға –
16 700 мың теңге.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттердің сомала-
рын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
7. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық
бюджет арқылы республикалық бюджеттен бюджеттік
кредиттер түсетіні ескерілсін:
мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға
– 100 636 мың теңге.
Аталған бюджеттік кредиттердің сомасын бөлу аудан
әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
8. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте республи-
калық бюджеттен нысаналы даму трансферттері түскені
ескерілсін:
1) ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су
бұру жүйелерін дамытуға – 337 652 мың теңге;
Аталған нысаналы даму трансферттерінің сомаларын
бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
9. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық
бюджеттен нысаналы даму трансферттері түскені
ескерілсін:
1) ауылдық елді мекендерді сумен жабдықтау және су
бұру жүйелерін дамытуға – 46 913 мың теңге;
2) «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді
мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұры-
лымдарды дамытуға – 20 128 мың теңге;
Аталған нысаналы даму трансферттерінің сомаларын
бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқындалады.
10. 2021 жылға арналған аудандық бюджетте облыстық
бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер түскені
ескерілсін:
1) көлiк инфрақұрылымының басым жобаларын іске
асыруға – 966 061 мың теңге;
2) мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге – 17
031 мың теңге;
3) балаларға кепілдендірілген әлеуметтік пакетке – 2 400
мың теңге;
4) халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесуге – 13 038
мың теңге;
5) нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытуға – 27 578 мың теңге.
Аталған ағымдағы нысаналы трансферттердің сома-
ларын бөлу аудан әкімдігі қаулысы негізінде айқын-
далады.
11. 2021 жылға функцияларының өзгеруіне байланысты
аудандық бюджеттен облыстық бюджеттің шығындарын
өтеуге арналған трансферттердің сомаларын бөлу
көзделсін:
1) білім бойынша – 2 570 301 мың теңге;
2) спорт бойынша ведомстволық бағыныстағы ұйым –
89 357 мың теңге;
3) ветеринария бойынша – 79 145 мың теңге.
Аталған трансферттердің сомаларын бөлу аудан әкімдігі
қаулысы негізінде айқындалады.
12. 2021 жылға жоғары тұрған бюджеттің шығындарын
өтеуге аудандық бюджеттен 66 448 мың теңге
сомасында трансферттердің сомаларын бөлу көзделсін.
Аталған трансферттердің сомаларын бөлу аудан әкімдігі
қаулысы негізінде айқындалады.
13. Ауданның жергілікті атқарушы органының 2021 жылға
арналған резерві 7 740 мың теңге сомасында бекітілсін.
14. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мем-
лекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы
шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде
мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
15. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қол-
данысқа енгізіледі.

Ойыл аудандық мәслихатының
сессия төрағасы Б. Жумырбаев

Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы Е. Жиеналин

6. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление
целевых текущих трансфертов из республиканского
бюджета:
1) 454 502 тысяч тенге – на финансирование прио-

ритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 88 000 тысяч тенге – на выплату государственной

адресной социальной помощи;
3) 13 600 тысяч тенге – на гарантированный социальный

пакет детям;
4) 6 401 тысяч тенге – на размещение государственного

социального заказа в неправительственных организациях;
5) 12 151 тысяч тенге – на обеспечение прав и улучшение

качества жизни инвалидов в Республике Казахстан;
6) 182 тысяч тенге – на субсидирование затрат работо-

дателя на создание специальных рабочих мест для трудо-
устройства инвалидов;

7) 128 205 тысяч тенге – на развитие рынка труда;
8) 3 001 тысяч тенге – на установление доплат к заработ-

ной плате работников, предоставляющих специальные
социальные услуги в государственных организациях
социальной защиты населения;

9) 24 761 тысяч тенге – на установление доплат к дол-
жностному окладу за особые условия труда в организациях
культуры и архивных учреждениях управленческому и
основному персоналу государственных организаций
культуры и архивных учреждений;
10) 16 700 тысяч тенге – на приобретение жилья комму-

нального жилищного фонда для социально уязвимых слоев
населения и (или) малообеспеченных многодетных семей.
Распределение указанных сумм целевых текущих транс-

фертов определяется на основании постановления аки-
мата района.

7. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление
бюджетных кредитов из республиканского бюджета через
областной бюджет:
100 636 тысяч тенге – на реализацию мер социальной

поддержки специалистов.
Распределение указанных сумм бюджетных кредитов

определяется на основании постановления акимата
района.

8. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление
целевых трансфертов на развитие из республиканского
бюджета:
1) 337 652 тысяч тенге – на развитие системы водоснаб-

жения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
Распределение указанных сумм целевых трансфертов

на развитие определяется на основании постановления
акимата района.

9. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление
целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
1) 46 913 тысяч тенге – на развитие системы водоснаб-

жения и водоотведения в сельских населенных пунктах;
2) 20 128 тысяч тенге – на развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в
рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі».
Распределение указанных сумм целевых трансфертов

на развитие определяется на основании постановления
акимата района.
10. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление

целевых текущих трансфертов из областного бюджета:
1) 966 061 тысяч тенге – на финансирование прио-

ритетных проектов транспортной инфраструктуры;
2) 17 031 тысяч тенге – на выплату государственной

адресной социальной помощи;
3) 2 400 тысяч тенге – на гарантированный социальный

пакет;
4) 13 038 тысяч тенге – на содействие занятости насе-

ления;
5) 27 578 тысяч тенге – на развитие продуктивной заня-

тости и массового предпринимательства.
Распределение указанных сумм целевых текущих транс-

фертов определяется на основании постановления акима-
та района.
11. Предусмотреть из районного бюджета на 2021 год

распределение сумм трансфертов на компенсацию потерь
областного бюджета в связи с изменением функций:
1) по образованию – 2 570 301 тысяч тенге;
2) подведомственной организаций по спорту – 89 357

тысяч тенге;
3) по ветеринарии – 79 145 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм трансфертов опреде-

ляется на основании постановления акимата района.
12. Предусмотреть из районного бюджета на 2021 год

распределение сумм трансфертов на компенсацию потерь
вышестоящего бюджета на сумму 66 448 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм трансфертов опреде-

ляется на основании постановления акимата района.
13. Утвердить резерв местного исполнительного органа

района на 2021 год в сумме 7 740 тысяч тенге.
14. Государственному учреждению «Аппарат Уилского

районного маслихата» в установленном законодатель-
ством порядке обеспечить государственную регистрацию
настоящего решения в Департаменте юстиции Актю-
бинской области.
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января

2021 года.
Председатель сессии Уилского

районного маслихата Б. Жумырбаев
Секретарь Уилского районного

маслихата Е. Жиеналин



326 қаңтар 2021 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

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

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1766 дана. Тапсырыс №98
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

1) кірістер – 80 319 мың теңге:
салықтық түсімдер – 10 999 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 328 мың теңге;
трансферттер түсімі – 68 992 мың теңге;
2) шығындар – 80 319 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0 теңге.
2. 2021 жылға арналған Ойыл ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 68 992 мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
3. 2021-2023 жылдарға арналған Саралжын ауылдық
округ бюджеті тиісінше 4, 5 және 6 қосымшаларға сәйкес,
оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 28 871 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 705  мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 207 мың теңге;
трансферттер түсімі – 26 959 мың теңге;
2) шығындар – 28 871 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.
4. 2021 жылға арналған Саралжын ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 26 959  мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
5. 2021-2023 жылдарға арналған Көптоғай ауылдық округ
бюджеті тиісінше 7, 8 және 9 қосымшаларға сәйкес, оның
ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 24 449 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 912 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;
трансферттер түсімі –  22 467 мың теңге;
2) шығындар – 24 449 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.
6. 2021 жылға арналған Көптоғай ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 22 467 мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
7. 2021-2023 жылдарға арналған Шығанақ Берсиев
атындағы ауылдық округ бюджеті тиісінше 10, 11 және
12 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2021 жылға
мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 30 315 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 653 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 185 мың теңге;
трансферттер түсімі – 28 477 мың теңге;
2) шығындар – 30 315 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.

1) доходы – 80 319 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 999 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 328 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68 992 тысяч тенге;
2) затраты – 80 319 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета  – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0 тенге.
2. Учесть в бюджете Уилского сельского округа на 2021
год объемы субвенций, передаваемых из районного
бюджета в сумме – 68 992 тысяч тенге. 
3. Утвердить бюджет Саралжинского сельского округа
на 2021-2023 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соот-
ветственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 28 871 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 705 тысяч тенге;
неналоговое поступления – 207 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 959 тысяч тенге;
2) затраты – 28 871 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0 тенге.
4. Учесть в бюджете Саралжинского сельского округа
на 2021 год объемы субвенций, передаваемых из
районного бюджета в сумме – 26 959 тысяч тенге. 
5. Утвердить бюджет Коптогайского сельского округа на
2021-2023 годы согласно приложениям 7, 8 и 9
соответственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 24 449 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 912 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 467 тысяч тенге;
2) затраты – 24 449 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0  тенге.
6. Учесть в бюджете Коптогайского сельского округа на
2021 год объемы субвенций, передаваемых из районного
бюджета в сумме – 22 467 тысяч тенге. 
7. Утвердить бюджет сельского округа имени Шыганака
Берсиева на 2021-2023 годы согласно приложениям 10,
11 и 12 соответственно, в том числе на 2021 год в
следующих объемах:
1) доходы – 30 315 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 653 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 185 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 477 тысяч тенге;
2) затраты – 30 315 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 11.01.2021

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7978 болып енгізілді

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі Ақтөбе облысының/қаласының
Әділет департаменті Нормативтік құқықтық акті 11.01.2021

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № 7978 болып енгізілді

2020 жылғы 30 желтоқсан №480 Ойыл ауылы
 2021-2023 жылдарға арналған Ойыл ауданының ауылдық округтерінің бюджеттерін бекіту туралы

№480 от 30 декабря 2020 года село Уил
Об утверждении бюджетов сельских округов Уилского района на 2021-2023 годы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексінің 9-1 бабының 2 тармағына, Қазақстан
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Заңының 6 бабына сәйкес, Ойыл аудандық мәслихат ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. 2021-2023 жылдарға арналған Ойыл ауылдық округ бюджеті тиісінше 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның

ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
8. 2021 жылға арналған Шығанақ Берсиев атындағы
ауылдық округінің бюджетінде аудандық бюджеттен
берілетін субвенция көлемі – 28 477 мың теңге
сомасында көзделгені ескерілсін.
9. 2021-2023 жылдарға арналған Қараой ауылдық округ
бюджеті тиісінше 13, 14 және 15 қосымшаларға сәйкес,
оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 22 403 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 083  мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 47  мың теңге;
трансферттер түсімі – 21 273 мың теңге;
2) шығындар – 22 403 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.
10. 2021 жылға арналған Қараой ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 21 273 мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
11. 2021-2023 жылдарға арналған Сарбие ауылдық округ
бюджеті тиісінше 16, 17 және 18 қосымшаларға сәйкес,
оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде бекітілсін:
1) кірістер – 22 298 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 300 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 70 мың теңге;
трансферттер түсімі –  20 928 мың теңге;
2) шығындар – 22 298 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.
12. 2021 жылға арналған Сарбие ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 20 928 мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
13. 2021-2023 жылдарға арналған Кайынды ауылдық
округ бюджеті тиісінше 19, 20 және 21 қосымшаларға
сәйкес, оның ішінде 2021 жылға мынадай көлемде
бекітілсін:
1) кірістер – 20 373 мың теңге:
салықтық түсімдер – 1 155 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 85 мың теңге;
трансферттер түсімі –  19 133 мың теңге;
2) шығындар – 20 373 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо –
0 теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – 0 теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін
пайдалану) – 0  теңге.
14. 2021 жылға арналған Қайыңды ауылдық округінің
бюджетінде аудандық бюджеттен берілетін субвенция
көлемі – 19 133 мың теңге сомасында көзделгені
ескерілсін.
15. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемле-
кеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен осы
шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде
мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
16. Осы шешім 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қол-
данысқа енгізіледі.

цита) бюджета – 0 тенге.
8. Учесть в бюджете сельского округа имени Шыганака
Берсиева на 2021 год объемы субвенций, передаваемых
из районного бюджета в сумме – 28 477 тысяч тенге. 
9. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на
2021-2023 годы согласно приложениям 13, 14 и 15
соответственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 22 403 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 083 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 47 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 273 тысяч тенге;
2) затраты – 22 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0 тенге.
10. Учесть в бюджете Караойского сельского округа на
2021 год объемы субвенций, передаваемых из районного
бюджета в сумме – 21 273 тысяч тенге. 
11. Утвердить бюджет Сарбийского сельского округа на
2021-2023 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соот-
ветственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 22 298 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 300 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 20 928  тысяч тенге;
2) затраты – 22 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0 тенге.
12. Учесть в бюджете Сарбийского сельского округа на
2021 год объемы субвенций, передаваемых из районного
бюджета в сумме – 20 928 тысяч тенге. 
13. Утвердить бюджет Кайындинского сельского округа
на 2021-2023 годы согласно приложениям 19, 20 и 21
соответственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 20 373 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1155 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 85 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 133 тысяч тенге;
2) затраты – 20 373 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0
тенге:
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профи-
цита) бюджета – 0  тенге.
14. Учесть в бюджете Кайындинского сельского округа
на 2021 год объемы субвенций, передаваемых из
районного бюджета в сумме – 19 133 тысяч тенге.
15. Государственному учреждению «Аппарат Уилского
районного маслихата» в установленном законодатель-
ством порядке обеспечить государственную регис-
трацию настоящего решения в Департаменте юстиции
Актю-бинской области.
16.  Настоящее решение вводится в действие с 1 января
2021 года.

В  соответствии  с пунктом 2 статьи 9-1  Бюджетного  кодекса  Республики  Казахстан  от 4 декабря 2008 года,  статьей
6 Закона  Республики  Казахстан  от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», Уилский районный маслихат  РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Уилского сельского округа на 2021-2023 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в

том числе на 2021 год в следующих объемах:

Ойыл аудандық мәслихатының
сессия төрағасы Б. Жумырбаев

Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы Е. Жиеналин

Председатель сессии Уилского
районного маслихата Б. Жумырбаев

Секретарь Уилского районного
маслихата Е. Жиеналин

Ойыл өңірінің тумасы, қазақтың белгілі
ғалымы, академик, ветеринария ғылымы-
ның докторы, профессор Қадыр Бияшев 82
жасында ұзаққа созылған ауыр науқастан
қайтыс болды.
Қадыр Бияшұлы 1939 жылдың 18 маусы-
мында Ақтөбе облысының Ойыл ауданында
дүниеге келді. 1967 жылы Алматы мал дәрі-
герлік институтын үздік бітіріп, кейіннен сол
институттың микробиология және вирусоло-
гия кафедрасының жанындағы аспиранту-
раны Лениндік стипендиямен аяқтады.
Содан соң өмірінің қалған бөлігі Алматы мал
дәрігерлік институтымен және қазіргі Қазақ
Аграрлық Университетімен тығыз байла-
нысты болды. Еңбек жолын 1971 жылы
Алматы мал дәрігерлік институтының микро-
биология және вирусология кафедрасының аға ғылыми қызметкері болып
бастап, сол кафедраның профессоры жәрежесіне дейін жетті. 1974-82
жылдары өзі білім алған институттың доценті, профессоры, даярлық тобының
меңгерушісі қызметтерін атқарса, 1994-2002 жылдары институттың жұқпалы
аурулар мен микробиология кафедрасының меңгерушісі болды. 2002-2009
жылдары ветеринария саласында, жануарларға вакциналар даярлау үшін
биотехнология мен гендік инженерия бойынша зерттеулер жүргізді.
Жануарлардың жұқпалы ауруларының алдын алу, салдарын жою, емдеу
бағытында жүргізген жұмыстарының жемісі ретінде жетеукшілігімен
шығарылған 20-ға тарта дәрі-дәрмекті айтуға болады. Бұл өз кезегінде
ауылшаруашылығы саласындағы өнімділікті арттыруға зор септігін тигізді.
Еңбектері КСРО-ның халық шаруашылығы жетістіктерінің көрмесіне қойылса,
1995 жылы АҚШ-тың Сан-Диего қаласында өткен көрмеге де ұсынылды.
Қадыр Бияшұлы ветеринария саласындағы бірнеше ғылыми еңбектің
авторы. Оның жетекшілігімен 52 ғылым докторы мен 38 ғылым кандидаты
ғылыми еңбектерін қорғады. Олардың арасында шетелдік ғалымдар да бар.
Әлемнің бірнеше елінің ветеринариялық жоғары оқу орындарында дәріс
оқып, тәжірибесімен бөлісті. Оның қатысуымен 1995 жылы қабылданған
Қазақстан Республикасының «Ветеринария туралы Заңының» жобасы
дайындалды.
1999 жылы «Парасат» орденімен марапатталса, білім мен ғылым
саласындағы еңбегі үшін берілген марапаттары көп.
Таңдаған мамандығы мен кәсібіне адал азамат тарыққанды демеп,
қамқорлық танытты. Үлкен жүректі ғалым қайда жүрсе де, өзінің туып-өскен
жері - Ойылын есте естен шығарған жоқ. Өзі білім алған қазіргі
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназияға лингафон кабинетін алып
берсе, ауданның ветеринария саласына 2 миллион теңгенің дәрі-дәрмегін
берді. Қадыр Бияшұлының отбасы мен ағайын туыстарына қайғыларына
ортақтасып, көңіл айтамыз.
А. Қазыбаев, С. Займолдин, А. Кенжебаев, М. Айдарбаев, Е. Тілепов,
Ғ. Займолда, С. Өскенбаев, С. Аманғосов, Ө. Қожағалиев, Т. Шалабаев.
И. Асқар, Т. Шериязданов, А. Қошқарбаев, Н. Жұмағалиев.

Қадыр Бияшев

Қышқыл жауындар мұнай өнімдері-
нің және басқа да отын түрлерінің жа-
нуы кезінде күкірт диоксиді мен азот
оксидінің пайда болуымен байланыс-
ты. Қышқылды жаңбыр атмосфера-
лық ластанудан, әсіресе автомобиль-
дер мен өнеркәсіптік процестерден
босатылған күкірттің және азоттың
артық мөлшерінің салдарынан ерек-
ше қышқыл су тамшыларын құрайды. 
Түрлі газдар атмосфераға шыға-

рылған кезде олар күкірт қышқылын,
аммоний нитратын және азот қыш-
қылын қалыптастыру үшін су, оттегі
және басқа да газдармен бірге әрекет
етеді. Бұл қышқылдар кейін желмен
үлкен алаңдарға жайылып, қышқыл
жаңбыр немесе жауын-шашынның
басқа түрлеріне қарай жерге түседі.
Қышқылды жаңбыр барлық өсімдік-

тердің жапырақтарын жоғалтуына,
ауруына, жемістерінің сапасының
нашарлауына жалпы өсімдіктердің
өсуіне кедергі келтіреді. Жерге түсетін
қышқыл да зиянды, өйткені ол топы-
рақтың қоректік заттарын бұзады,
топырақта микроорганизмдерді өлті-
реді және кейде кальций тапшылығын
тудыруы мүмкін. Қышқыл шөгіндісі саз
топырақтарын алюминий мен маг-
нийді босатуға, сондай-ақ кейбір ау-

дандарда рН-ны төмендетуге әкеп
соғады. Егер көлдің рН 4,8-ден төмен
түссе, оның өсімдіктері мен жануар-
лары жойыла бастайды.
Осы проблемалар мен ауаның

ластануының адам денсаулығына
тигізетін зиянды әсерінен күкірт пен
азот шығарындыларын азайту үшін
бірнеше қадамдар жасалуда. Әсіресе,
көптеген үкіметтер энергетикалық
өндірушілерге атмосфераға шығарыл-
ғанға дейін ластаушы заттар шығара-
тын фильтрлерді пайдаланып, олар-
дың шығарындыларын азайту үшін
автомобильдердегі каталитикалық
түрлендіргіштерді қолдану арқылы
түтін жинауды талап етеді. Ал, Жапон
елі жанар-жағар маймен жүретін
автокөліктерді шығаруды алдағы
жылдан бастап тоқтатуды жоспарлап
отыр.
Сонымен қатар, баламалы қуат көз-

дері бүгінгі күннің өзінде аса маңызды
болып отыр және бүкіл әлемде қыш-
қылды жаңбырдан зардап шеккен эко-
жүйелерді қалпына келтіруге қаржы
бөлінуде.

А.ТӨРЕШОВА,
Ш.Бекмухамбетова атындағы

 мектеп-гимназиясының химия
 пәнінің мұғалімі.

Дегенмен, көлік түрлері мен саны-
ның артуы салдарынан көлік қылмыс-
тарының көрсеткіші де азаймай, кері-
сінше зардап шеккендердің өсімі бай-
қалады. Барлық дерлік жол-көлік оқи-
ғаларында негізгі орында жүргізушінің
әрекеті немесе әрекетсіздігі байқа-
лады.
Сондықтан жүргізушінің жол-көлік

оқиғасы кезіндегі рөлін баса көрсетуді
жөн санап отырмыз. Көлік құралын
басқаратын кінәлі тұлғаның кез-келген
апатты жағдайында оның белгілі бір
апатты оқиға сәтіндегі психологиялық
жай-күйі әсер етеді. Жол-көлік оқиғасы
кезіндегі жүргізушілердің жасайтын
әрекеттері: белгіленген жылдамдықты
көтеру, мас күйінде көлікті басқару,
басып озу ережесін бұзып қарама-
қарсы жолға шығып кету, жол
қиылысы ережесін сақтамай жол
кезегін бұзу, ақауы бар көлікті басқару,

ара-қашықтықты сақтамау, реттеу
дабылына және жол жүрісі белгілеріне
бағынбау, адамдарды тасымалдау
ережесін бұзу, жаяу жүргіншілер
ережесін бұзу және т.б.
Жоғарыда аталғандарды қорытын-

дылай келе, көлік қылмыстары көп
функциялы, әлеуметтік, психоло-
гиялық құбылыс екендігін байқауға
болады. Бұқаралық ақпарат құрал-
дары арқылы күнделікті жол-көлік
оқиғалары салдарынан адамдардың
әртүрлі дене жарақаттарын алып, тіпті
адам өліміне әкеп соғатынын көріп
отырмыз. Сондықтан, адамның ден-
саулығы мен өмірі басты назарда бо-
луы қажет. Жол-ережесін сақтап
жүрейік!

Н.ЕРМЕКБАЕВ,
Ойыл аудандық

прокуратурасының аға
прокуроры.

ЖОЛ-КӨЛІК ОҚИҒАСЫ:
СЕБЕПТЕРІ КӨП, КІНӘ ЖҮРГІЗУШІГЕ ТІРЕЛЕДІ
АВТОКӨЛІК ТАРИХЫНЫҢ БАСТАЛҒАНЫНА БІРНЕШЕ ҒАСЫР

БОЛҒАНЫНА ҚАРАМАСТАН, АВТОКӨЛІК ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ ДАМУ
ҚАРҚЫНЫ ЖЫЛ САЙЫН ӨСІП ЖАТЫР. ҚАЗІРГІ ТАҢДА АВТОКӨЛІК
ҚОҒАМДА ӨЗІНДІК ОРНЫ БАР МҮЛІККЕ АЙНАЛЫП, ЖОЛ
ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ АЖЫРАМАС БІР БӨЛІГІНЕ АЙНАЛДЫ. БҰЛ ҮРДІС
БІЗДІҢ ЕЛІМІЗДЕ ДЕ КҮННЕН-КҮНГЕ БАЙҚАЛАДЫ.

ҚЫШҚЫЛ ЖАУЫН
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Тарт қолыңды!
Тарт қолыңды!
Тәйт, өлім!
Сен одан да тірілтудің айт емін?
Барлығыңды сезбей-сезбей,
О, әке,
Жоқтығыңды бір-ақ сездім,
Қайтемін! - деп ақын Қадыр Мырза

Әлі жырлағандай, осыншама жыл
өтсе де, марқұм әкемнің бейнесі көз
алдымда.
Әкем Тілепберген Тәжіғалиев 1938

жылы Ойыл ауданына қарасты
Байтақ ауылдық мекенінде, қара-
пайым отбасында дүниеге келген
екен. Әкесі Ұлы Отан соғысына қаты-
насқан. Сұрапыл соғыстан жаралы
келген әкесі төсек тартып жарасы
асқынып, содан о дүниелік болған
екен. Әкеміз марқұм айтып отыратын
әкемнің бейнесін көз алдыма бұлың-
ғыр елестете аламын деп.
Қайран әкем сондай бауырмал,

аңқылдақ кісі болатын. Әжем Бәлия
жан жолдасын жоқтатпай, артында
қалған жалғыз тұяғы әкем Тілепбер-
генді, Зияда, Бияда, Түңілсін, Құтты-
бике есімді қыздарын қанаттыға қақ-
тырмай, тұмсықтыға шоқтырмай,
аялап өсіріп, ел қатарына қосуға
тырысқан. Марқұм әжеміз сондай
еңбекқор, көрікті, тазалыққа жаны
құмар, елден ерек кісі болды. Жарық-
тық әжем айтып отырушы еді, әкеле-
рің апаларының ортасында еркін, ерке
өсті деп...
1956 жылы мектеп бітірісімен әкеміз

оқуға түсіп, 1961 жылы Гурьев мемле-
кеттік педагогикалық институтының
физика-математика факультетін біті-
ріп шығады. Алғашқы еңбек жолын
Сапақкөл мектебінен бастайды. Бұнда
аз ғана жасағаннан кейін жалғыз ана-
сына қамқор болу мақсатында өтініш-
пен өз туған жері Саралжын мекеніне
қайтып оралады. Әкеміз өз туған жерін
шексіз сүйді. Қанша жерден мектеп
директоры болыңыз, мына жаққа
басшы болыңыз деген ұсыныс түссе
де, әкеміз өз мекенінен жыраққа кет-
педі, «мансап» қумады. Аяулы ана-
мыз Талжібек екеуі үш ұл, бес қыз
дүниеге келтіріп, соларды оқытсақ,
тоқытсақ деген бір ғана мүдде болды.
Кейде мен ойлаймын, әкеміз қазір
заманға таптырмас педагог деп.
Өйткені әкеміздің жан-жақтылығы,
өмір, қоршаған орта туралы позитивті
ойлары, БАҚ материалдарын мүлт
жібермей оқуы, қай іске де алғырлығы,
өнерге деген сүйіспеншілігі ерекше
болды. Әкем домбыра, мандолиннің
«құлағында ойнайтын».

Марқұм әкем бала тәрбиесіне
келгенде өте сақ болды. Әкеміздің бір
дауыс көтеріп сөйлегенін, не ашулан-
ғанын көрмей өстік. Қашанда дұрыс
әрекетке мақтанып, бұрыс әрекетті
жаймен ғана түсіндіруден жалықпау-
шы еді. Қолы қалт етсе, бізге дауыс-
татып газет оқыттырады, не теледи-
дардан жақсы дүниені жанына отыр-
ғызып қойып бірге тамашалатады.
Үйімізде қазақша күйтабақтар көп
болды. Соны тыңдаттырып қояды. Әлі
есімде алғаш рет «Қобыланды батыр»
жырын әкем күйтабақтан тыңдатты-
рып қойып, мазмұнын сұрағаны. Жыр-
ды әнімен тыңдаған адамға мазмұнды
баяндау қиынның қиыны, тырысып
бақтым. Мен осылайша марқұм әкем-
нің баулу әрекетімен әдебиетші ма-
мандығын игердім. Өзі адам баласын
арман-қиялы қашанда мазалап жүре-
ді емес пе? Сондай қиялмен жүргенде
әкеме «Мектеп бітірген соң дикторлық
оқуға барам!» - деуші едім. Өйткені
бала кезден радио саңлағы, диктор
Сауық Жақановаға еліктеп өскенмін.
Әкемнің сонда айтқаны, «Қызым,
өмірде мұғалімдік мамандық қана
мәңгілік» - дегені әлі есімде. Әкемнің
айтқаны қашанда заң. Әкем жарықтық
өзі мұғалім болған соң анамыздың
дәрігерлік мамандығынан гөрі бар ұл-
қызын мұғалімдікке баулыды. Тек
апамыз жарықтық Шолпан (өзі айтқа-
нынан қайтпайтын өжет, оқуға, еңбек-
ке келгенде өте алғыр болатын)  әке-
міздің рұқсатынсыз өзі барып темір
жол институтына түсті. Оқуға түскенін
әкемізге біразға дейін айтпай жүрді.
Ондағысы мұғалімдікке бармағаным
үшін әкеміз ренжіп қалады деп. Ақы-
рындап Шолпан апамыздың ырқына
да көне бастады. Дегенмен есеп
шығара алмасам, жарықтық әкем
аялы апам Шолпанның есепке жүйрік-
тігін, сырт шаруасын ұқсатпай келсем,
ол кісінің іске деген тындырымпаз-
дығын мақтап үлгі етіп отырушы еді.
Ақ апамның өмірден ерте кеткені әкем
марқұмды есеңгіретіп жіберді...
Әкемнің кереметтілігі сол оңды,

тындырымды іс жасасаң, балаларын
одан әрмен жігерлендіруден әсте
жалықпайтын. Әке мақтауын естіген
біз әке көңілін одан әрі өсіру үшін қай
іске де батыл кірісіп, тырысып - ақ
бағамыз. Осы тұста ұл-қызының
бойындағы іске деген тындырым-
паздық пен жауапкершілік, табанды-
лық секілді әдемі құндылықтар әке
тәрбиесінен мықтап берілсе керек.
Марқұм әкеміз үлкен қызы Айгүл

апамызды бәрімізден бұрын ерекше

жақсы көруші еді. Апамыздың бола-
шағына үлкен сеніммен қарайтын.
Құдды бір өзі ерте кететінін сезді ме,
әкеміз жарықтық апамызға бәрімізді
аманаттап кеткендей. Бүгінде қадірлі
апамыз Айгүл әке жолын қуған кең
жүректі бәріміздің қамқоршымыз,
ақылшымыз. Жездеміз Марат біздің
мақтанышымыз. Азамат болған екі
ұлы көз қуаныштары, байлығы,
келешегі.
Ал ағамыз Марат бүгінде әке ізін

жалғастырған шебер көшбасшы педа-
гог, қара шаңырақтың иесі. Жеңгеміз
Напиза екеуі ел арасында сыйлы
адамдар. Ағамыздың бойындағы
тамаша қасиеттер тура марқұм әке-
міздің ізгі қасиеттері деп айтсам артық
айтпағандық болар еді.
Мен қадірлі әкем туралы оның  бала

тәрбиесіндегі игі істерін өзімнің ал-
дымдағы зияткер шәкірттеріме, әріп-
тестеріме, ұл-қызыма айтып отырудан
жалыққан емеспін. Бүгінде педагоги-
када тәрбие турасында сөз болғанда
тұлғаның жақсы істері арқылы адам-
гершілік құндылықты  сіңірту үшін  жас
буынға көп нәрсе айтылуда. Иә, ұлы
дала төсінде небір кемел ойлы мық-
тылар өмір сүргендігін, олардың игі
істерін үлгі етер кез қашанда қажет-
ақ...
Мен үшін үлкен тұлға ол Менің

Әкем. Ұрпақтары марқұм әкеміздің
ғибратқа толы ізгі істерін айтқан сайын
оның жарқын бейнесі жарқырай бере-
тіндігі хақ.
Мен Әкемді қашанда мақтан етемін!

Зәмзәгүл ТӘЖІҒАЛИЕВА,
Орал қаласындағы физика-
математика бағытындағы

Назарбаев Зияткерлік мектебінің
мұғалімі, филология магистрі,

Батыс Қазақстан облысы.

МЕН ӘКЕМДІ МАҚТАН ЕТЕМІН!

«Ауыл-Ел бесігі» бағдарламасы
бойынша көшелерді орташа жөндеу
жұмыстарына республикалық бюд-
жеттен 221 762,0 мың теңге, облыс-
тық бюджеттен 14 640,0 мың теңге
қаржы бөлінді. Нәтижесінде Көкжар,
Бақаев, Желтоқсан көшелерінің орта-
ша жөндеу жұмыстарына «ЗапКаз-
ПромСтрой» ЖШС-мен келісім шарт
жасалып, асфальт төселді. Шернияз
көшесінің орташа жөндеу жұмыста-
рына «Ерхат жолдары» ЖШС-мен
келісім шарт жасалып, жұмыстар то-
лық аяқталды. Ал, «Жұмыспен қамту-
дың жол картасы» бағдарламасы
бойынша Ойыл селосындағы Аман-
гелді және Молдағұлова көшелері де
асфальтталды.
Аудандық маңызы бар қалаларда,

ауылдарда, кенттерде, ауылдық
округтерде автомобиль жолдарының
жұмысын қамтамасыз ету бағдар-
ламасы бойынша 16 668 мың теңгеге
көшелерге қиыршық тас (щебень)
төселді.

«Нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған бағдарлама-
сының 2 бағыты аясында» округте 14
адам барлығы 64 млн. теңге несие
алды. Кәсіпкерлік нысандары қалып-
ты жұмыс атқаруда. Өткен жылы
аудан орталығында жеке кәсіпкер
Жеңіс Займолдиннің «Дәулет» азық-
түлік дүкені ашылса, 2021 жылға да
бірқатар инвестициялық жобалар
ұсынылып отыр. Мәселен, жеке
кәсіпкер А.Ғазизова балабақшасын
биыл іске қосқалы отырса, жеке
кәсіпкер Б.Ақан сапаржай, қонақ үй
кешенінің құрылысын жүргізіп жатыр.
Жеке кәсіпкер К.Әліп тойхана құрылы-

сын бастады. Округте дамымай отыр-
ған салалардан –қоян, құс өсіру тәріз-
ді салаларды қолға алушылар болмай
тұр. «Бизнес-бастау» жобасына округ-
тен 34 адам өтініш білдіріп арнайы
тестілеу арқылы 34 қатысушы оқу
курстарына жолдама алды, 100
пайыздық көрсеткіш орындалды, 8
қатысушы 4 444 800 теңгеге 100 АЕК
қайтарымды грант иегері атанып, өз
кәсіптерін ашты. Б.Өгізбаев пен
Р.Наурызбековалар «Ауылшаруашы-
лығын қаржылай қолдау қоры» арқы-
лы 8 млн теңге несие алып мал ша-
руашылығын дамытуда. Осы ретте
шаруа қожалықтары мен жеке кәсіп-
керлердің жұмыс күшіне үнемі мұқтаж
болып отыратындығы да жасырын
емес. Сонымен бірге округте қоғам-
дық табынды бағуға да ешкім құлшын-
байды.
Елбасының тапсырмасына сәйкес

«Nur Otan» партиясының төрағасы
Н.Ә.Назарбаевтың «Кедергісіз келе-
шек», «Бақытты отбасы» және «Арда-
герлерді ардақтайық» партиялық
жобалары аясында 2020 жылдың 18
наурызында біртұтас республикалық
«Біз біргеміз!» акциясына орай аз
қамтылған, көп балалалы, көмекке
мұқтаж отбасыларға антисептикалық
құралдар, медициналық маскалар
және коронавирустық пандемиямен
күресу, алдын алу үшін қажетті басқа
да өнімдер жинақталған әлеуметтік
пакеттер мен азық түлік табыс етілді.
Әскери шақыруға келмей жүрген

жастарға мекен жайы бойынша ара-
лап түсіндіру жұмыстарын жүргізу де
әкімнің шаруасы. Өйткені, әскери
борышын өтеуден жалтаратын, дәрі-
герлік тексеруге келмейтін жастардың

барлығы да рас.
Округке қарасты Қаракемер, Ақша-

тау елді мекендерінде жасанды көгал
төселген спорт алаңдары жасалды.
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы атын-

дағы орталық саябаққа биылғы Ойыл
ауданының 100 жылдығы мен Тәуел-
сіздігіміздің 30 жылдық мерейтойына
орай жүгіртпе жолмен билборд пен
Ойыл ауданының 29 «Құрметті аза-
маттарына» арнап бағаналарға тақ-
тайшалар орнатылды. Жолмырзаев
42 үйдің ауласына балалар ойын
алаңы жасақталды. Ойыл селосының
жарық шамдар жүргізілмеген шеткі
көшелеріне күн сәулесінен қуат ала-
тын 40 жарықшам орнатылды. Қазір-
де халық ұсынысына қарай жарық-
шамдар алынып, елді мекендерге
орнатылды. Ойыл селосындағы көше-
лерге жаңадан жол белгілері қойы-
лып, жолақтар салынды, сонымен қа-
тар қозғалыс көп көшелерге жасанды
кедергілер қойылды. Бұл Ойыл село-
лық округінің әкімі Сәндібек Дәулетқа-
лиевтың баяндамасынан түйген атқа-
рылған жұмыстардың бір парасы.
Сонымен қатар, әкім биыл Ойыл-

дың 10 көшесін асфальттауды көздеп,
жобалық сметалық құжаттары дайын
жобалар бойынша Екпетал елді меке-
ніне спорт алаңын жасақтап, көше-
лерді жарықтандыру, тротуар төсеу
және Ойыл селосының шетінен ай-
налма жол жасауды жоспарлап отыр.
Одан кейін аудан әкімі Асқар Қазы-

баев та өткен жылдың жемісі мен ал-
дағы жылдың міндеттерін жеткізді.
Инстаграмм желісінде тікелей

эфирде өткен есепті жиында көрер-
мендер тарапынан қойылған сұрақ-
тарға да жауап берілді.

БИЫЛ ОЙЫЛДЫҢ ОН КӨШЕСІ ЖӨНДЕЛЕДІ

Есеп беру жиынына облыстық
құрылыс, сәулет қала құрылысы бас-
қармасы басшысының міндетін
атқарушы Ербол Кенжалы мен аудан-
дық мәслихаттың хатшысы Сәкен
Займолдин қатысты. Алдымен ел ал-
дында ауылдық округ әкімі Абат
Мүбараков бір жыл бойындағы атқар-
ған жұмыстары туралы есебін берді.
Ауылдың тыныс-тіршілігі мен әлеу-
меттік-экономикалық дамуы тұрғы-
сында баяндама жасады.
Ауданның алтын қақпасы сана-

латын Саралжын ауылдық округінде
көптеген игі істер жасалғандығы
айрықша көрініс береді. Округ әкімі
Абат Мүбараковтың 2020 жылғы ауыл
тұрғындарына есеп беру кездесу-
лерінде айтылған ұсыныстар мен қоз-
ғалған мәселелер бойынша атқарыл-
ған іс-шаралар тышқан жылында
кезең-кезеңімен шешімін тапқан.

«Батыс өңірлік телекоммуникация
директоры Абай Қадыралиевтің
демеушілігімен Тайсойған негізгі
мектебіне және фельдшерлік пунк-
тіне оптикалық талшықты интер-
нет желісін тарту жұмыстары
жүргізілді. Тайсойған ауылдық клуб
ғимаратының жылу жүйесі газге
қосылды. Сонымен қатар өткен жыл
ақкемерліктер үшін қуанышты жыл
болды. Өйткені бұл ауылға таза ауыз
су беріліп, ұялы байланыс орнатыл-
ды. Еске түсірсек, Саралжынға
дәрігер керектігі жиын сайын ай-
тылатын. Ал, қазір Саралжын дәрі-
герлік амбулаториясы дәрігермен,
Шиқұдық фельдшерлік пункті фельд-
шермен қамтамасыз етілді», - деген
округ әкімі Абат Қаратауұлы былтырғы
жылы атқарылған жұмыстарды толық-
тай баяндап берді. Сонымен қатар
ағымдағы жылы алға қойған міндет-
терін де атап өтті.
Келесі кезекте аудан басшысы

Асқар Қазыбаев өткен 2020 жылы
атқарылған жұмыстарды тізбектеп,
үстіміздегі жылы жасалатын жұмыс-
тарды да тілге тиек етті. Ауданда
бүгінге дейін ауқымды істер атқарыл-

ған. Көп ретте тұрғындардың арыз-
шағым, ұсыныстарына көңіл бөлініп,
ел тілегі ескерілген. Ауыз су, жол-
дарды жөндеу, жарық, байланыс пен
білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік
салаларда атқарылған істерді тізбек-
тей жеткізген аудан әкімі кейбір
түйткілді проблемалардың мемле-
кеттік бағдарламалар шеңберінде
шешіліп отырғанын да айта кетті. Сон-
дай-ақ, ауыл тұрғындарын мемле-
кеттік бағдарламаларға қатысып,
шағын және орта бизнесті дамытуға
шақырды. Сонымен қатар Саралжын-
ның 4 көшесі мен кіреберістегі жолды
асфальттау жұмыстары жүргізілетін-
дігін қуанышпен жеткізсе, «Құм басқан
ауылдың көшелерін асфальттау
қаншалықты тиімді?», -  дегендер де
болды. Алайда аудан басшысы ауыл-
дарды абаттандырып, көркейту жұ-
мыстары жыл сайын жалғаса бере-
тіндігін баса айтты. Кездесуде тұрғын-
дардың қозғаған басты мәселесі
көгілдір отын болды. Сондай-ақ
округтегі мал сою бекеті жұмыс жаса-
май тұрғандығы қиындық тудырып
жатқандығын жеткізді. Ауыл тұрғыны
Айсабек Таубатыров құм басып

ОЙЫЛ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ СӘНДІБЕК ДӘУЛЕТҚАЛИЕВТЫҢ ОЙЫЛ СЕЛОСЫНДАҒЫ СОҢҒЫ ЕСЕБІ
САНИТАРЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА САЙ ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ ӨТТІ. ӘРИНЕ, КАРАНТИНГЕ ҚАРАМАСТАН ОЙЫЛ
СЕЛОСЫНДА ӨТКЕН ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ІСТЕР КӨП. ОЛ КӨПШІЛІКТІҢ КӨЗ АЛДЫНДА.

Адамға өмір бір-ақ рет беріледі.
Ал, денеңізді дерт меңдеп, өмірі-
ңізге қатер төнгенде арашаға тү-
сетін дәрігерлер десем, артық айт-
қандық емес.
Былайғы уақытта олардың

сыртынан қанша ғайбат сөз
айтылып жатады. Бірақ, олардың
еңбегін адам басына түспей біл-
мейді екен. Мен жуырда жаныма
аса батпаса да, денемде пайда
болған ісіктен арылу үшін дәрі-
гердің алдына бардым. Қойылған
диагноз – оң жақ жауырын астының
қатерсіз түзілісі. Амалсыз ота
жасауға келістім. Сонда біздің
аудандық ауруханада да жас та
болса, өз ісінің нағыз білікті маман-
дары жұмыс істейтініне көз жеткіз-
дім. Яғни, Дәулет Салин мен
Бағдат Көптілеуге айтар алғысым
шексіз. Айтайын дегенім, дәрігер-
лердің ілтипаты, науқастармен
қарым-қатынасы көңілімнен шық-
ты. Олар науқастың көңілін көтеріп,
өмірге деген құлшынысын артты-
рып жүреді. Науқастарға мейірімді
болу, шамасы келсе өзгелерге
жақсылық жасауға ұмтылу, үлкенді
сыйлау мен кішіге өнеге, қам-
қорлық көрсету өте ертеден келе
жатқан, ұлтымызды ұшпаққа шы-
ғаратын қасиеттер ғой. Кәсіби-
ліктеріңіз үшін, адал қызмет етіп,
адамдардың денсаулығы жолында
жасаған ең мейірбан да абзал ең-
бектеріңіз үшін шексіз алғыс айта-
мын. Қиын да жауапты еңбектері-
ңізге табыс тілеймін! Әрқашан ел
сенімін ақтап, қошеметке бөлене
беріңіздер дегім келеді.

Гүлсима ШОТАТАЕВА,
Екпетал ауылы.

АЛДАҒЫ МІНДЕТ
АУЫЛДАРДЫҢ АХУАЛЫН ЖАҚСАРТУ

қалған үйін тазалауға көмек сұраса,
Қабидолла Мұханбетқазиев малдың
терісі мен жүнін өңдеу шараларын
қолға алу керектігін айтып, Шиқұдық-
тың жол қатынасы көктемде қиындық
тудыратынын қозғады. Кездесуде
қозғалған сауалдарға толыққанды
жауап берген аудан әкімі Асқар
Қайырғалиұлы көгілдір отын тарту
мәселесі бірер жылда шешілмейтін
жасырған жоқ. Әйтсе де ауылдарды
көгілдір отынмен қамту мәселесі күн
тәртібінен түспейді. Тұрғындардың
өтініш-тілек, арыз-шағымдарын мұ-
қият тыңдаған аудан әкімі бірқатар
мәселелердің назарға алынатынын,
алдағы уақытта шешу жолдарын
қарауға сенім білдірді.
Түс ауа аудан әкімінің есеп беру

жиыны Қайыңды ауылдық округінде
жалғасын тапты. Мұнда да алдымен
ауылдық округ әкімі Ырғызбай Қос-
даулетов есеп берді. Ауылдағы атқа-
рылған ауқымды істерін баяндады.

Содан кейін жұртшылық аудан әкімі
Асқар Қайырғалиұлының есебін тың-
дады. Аудан басшысы 2020 жылда
атқарылған және 2021 жылға жос-
парланған жұмыстар мен қолға
алынатын жобалары туралы ауыл
шаруашылығы, әлеуметтік, білім,
мәдениет салалары бойынша баян-
дап берді. Кездесу үстінде ауыл
тұрғыны Дархан Өтегенов ауылдағы
бірқатар мәселені алға тартып, оны
тезірек шешуді сұрады. Атап айтсақ,
бас дәрігердің қызметін сынға алып,
ауылға жедел жәрдем көлігі керектігін
жеткізді. Сондай-ақ, ауылдағы элек-
триктердің де жұмысына сын айтып,
ауыл маңында отырған шаруа қожа-
лықтар әкімдіктің жерінде отырған-
дығын сөз етті. Сонымен қатар тұр-
ғындар тарапынан қойылған сұрақ-
тарға аудан әкімі Асқар Қайырғалиұлы
жиналысқа арнайы келген мекеме
басшыларын қатыстыра отырып
жауап берді. Сұрақ-жауап барысында
тиісті бөлім, мекеме басшылары мен
ауылдық округ әкіміне нақты тапсыр-
малар берілді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Ақжар-Ойыл.

ЖЫЛ САЙЫНҒЫ ЖҰРТТЫ ЖИНАП, ӨТКЕН ЖЫЛДЫҢ ЕСЕБІН ҚОРЫТЫН-
ДЫЛАУ ҮШІН АУДАН ӘКІМІ МЕН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДЕРІНІҢ ХАЛЫҚҚА
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІ ӨТКЕН АПТАДА САРАЛЖЫН, ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛ-
ДЫҚ ОКРУГІНДЕ ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ.

2021 жыл елімізде жалпыға бірдей
декларациялауды енгізудің бірінші
кезеңіні басталды.

 Жалпыға бірдей салықтық декла-
рациялау енгізілгенге дейін мемле-
кеттік қызметшілер, оларға теңестіріл-
ген адамдар, олардың жұбайлары
жыл сайын мемлекеттік кірістер
органдарына 230.00 нысаны бойынша
табыстары мен мүлкі туралы декла-
рацияларды табыс ететін.
Алайда, 2021 жылғы 1 қаңтардан

бастап табыстары мен мүлкі туралы
декларацияны (230.00-нысан) ұсыну
бойынша талаптар тоқтатылады.
Бұл 2021 жылы аталған тұлғалар-

дың 2020 жылғы 31 желтоқсандағы
жағдай бойынша активтері мен мін-
деттемелерін көрсете отырып, 250.00-
нысандағы активтер мен міндетте-
мелер туралы декларацияны ұсыну
міндеттемесінің туындауына байла-
нысты.
Декларация тұрғылықты жері

(келу орны) бойынша:

-   қағаз нұсқада тапсырылған жағд-
айда – 2021 жылғы 15 шілдеден
кешіктірмей;

- электронды түрде тапсырылған
жағдайда – 2021 жылғы 15 қыр-
күйектен кешіктірілмей тапсырылуы
тиіс.

2020 жылы мүліктік табысты,
Қазақстан Республикасынан тыс
жерлердегі көздерден табысты және
Салық кодексінің 363-бабында
көзделген өзге де кірістерді алған
жағдайда аталған тұлғалар орналас-
қан (тұрғылықты) жері бойынша салық
органына жеке табыс салығы бойын-
ша декларацияны (240.00-нысан)
табыс ететінін ескеру қажет. Бұл дек-
ларацияны тапсыру мерзімі - 2021
жылғы 31 наурыз. 2022 жылдан бас-
тап мұндай кірістер 270.00- нысандағы
декларацияда көрсетіледі.
Егер жеке тұлға қателесіп, 2020

жылға арналған 230.00-нысандағы
декларацияны тапсырса, онда мұндай
декларация кері қайтарылып алуы

тиіс.
Салық Кодексінде жалпыға бірдей

декларациялауды төрт кезеңмен
жүзеге асыру қарастырылған.
Бірінші кезеңде (2021 жылғы 1

қаңтардан бастап):
- жауапты мемлекеттік лауазымды

атқаратын адамдар мен олардың
жұбайлары (зайыптары);

- мемлекеттік функцияларды орын-
дауға уәкілеттік берілген және оларға
теңестірілген адамдар, сондай-ақ
олардың жұбайлары (зайыптары);

- «Қазақстан Республикасындағы
сайлау туралы Қазақстан Республи-
касының Конституциялық Заңына
және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимыл туралы», «Қазақстан Респу-
бликасындағы банктер және банк
қызметі туралы», «Сақтандыру қыз-
меті туралы», «Бағалы қағаздар
рыногы туралы» Қазақстан Респу-
бликасының Заңына сәйкес табыс ету
міндеті жүктелген адамдар декла-
рация тапсыруға міндетті.

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР 2021 ЖЫЛЫ
ҚАНДАЙ ДЕКЛАРАЦИЯНЫ ТАПСЫРУЫ КЕРЕК?

Алғыс

Музей фойесінде ұйымдастырыл-
ған «Біз жемқорлыққа қарсымыз!»
атты сурет байқауына аудандық
оқушылар үйінің «бейнелеу өнері»
үйірмесінің мұғалімі А.Бисенбина
жетекшілік ететін аудан орталығын-
дағы үш мектептің жас суретшілері
қатысты. Бейнелеу өнері саласын-
дағы дарынды балаларды анықтап,
сыбайлас жемқорлықтың  алдын алу
мақсатында жас буынды патриот-
тыққа тәрбиелеуді көздеген байқау-
дың қорытындысы бойынша Ойыл
қазақ орта мектебінің 6 класс оқу-
шысы Дильназ Ғалымжанова, екінші

«БІЗ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
 ҚАРСЫМЫЗ!»

ЖУЫРДА Ш.БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ӨНЕР ЖӘНЕ
ӨЛКЕ ТАРИХЫ МУЗЕЙІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚТЫҢ АЛДЫН АЛУҒА
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІНІҢ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2015-2025
ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
СТРАТЕГИЯСЫН БАСШЫЛЫҚҚА АЛА ОТЫРЫП, СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ МӘДЕНИЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖӘНЕ
НЫҒАЙТУ, СОНДАЙ-АҚ ЗАМАНАУИ ТАЛАПТАРДА ПАРАСАТТЫ ТҰЛҒАНЫ
ДАМЫТУ МАҚСАТЫНДА ЖАС СУРЕТШІЛЕР БАЙҚАУЫН ӨТКІЗДІ.

орынды Ойыл қазақ орта мектебінің
6 класс оқушысы Айсәуле Нұржау-
ғанова, үшінші орынды Ойыл қазақ
орта мектебінің 6 класс оқушысы
Гүлнұр Жоныс иеленіп, қалған 7
суретші ынталандыру марапатына ие
болды. Сондай-ақ суретшілер өз
ойларын ашық жеткізе отырып,
суреттің мазмұнына ерекше көңіл
бөлгендігі жас буынның да жаңа
санасының қалыптасқанын білдіреді.

Дулат ИСАБАЕВ,
Ш.Берсиев атындағы өнер және

өлке тарихы музейінің
ғылыми қызметкері.


