
аудандық қоғамдық-саяси газет№5
(7847)

uil-gazet@mail.ru

Газет 1930
 жылдың

қараша айынан
бастап шығады.

3 ақпан,
Сәрсенбі,
2021 жыл.

Ойыл ауданы әкімдігі

Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 жылғы 5 ақпандағы № 190
«Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу
орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы»
Жарлығына сәйкес, сонымен қатар тұрғындар арасында COVID-19 коронавирус
инфекциясының таралуының алдын-алуға арналған  Қазақстан Республикасы
бас санитарлық дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №68 қаулысын
орындау мақсатында Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалиннің 2020 жылы
атқарылған жұмыстар және 2021 жылға қойылған жоспарлар туралы халық
алдындағы есебі 2021 жылдың 10 ақпанында сағат 11.00-де «Қазақстан-
Ақтөбе» телеарнасының тікелей эфирінде, aqtobe_press инстаграм және Ақтөбе
облысы әкімдігі фейсбук  парақшаларында онлайн форматта өтетіндігі
хабарланады.
Облыс тұрғындары өз сұрақтары мен ұсыныстарын арнаулы  жәшіктерде

қалдыра алады, сонымен қатар электронды форматта aqtobe_press инстаграм
және Ақтөбе облысы әкімдігі фейсбук  парақшалары, aktobe.region@akto.kz
электронды поштасы арқылы жолдауға болады.
Жәшіктер мына мекенжайларда орналасқан:

№ 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

ОБЛЫС ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДАҒЫ
ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУІ ТУРАЛЫ

Биыл елімізде үлкен саяси науқан
өткені баршаға мәлім. Қазақстан
Республикасы Парламенті Мәжілісі
мен жергілікті мәслихат құрамы жаңа
тұлғалармен толықты. Осы орайда
ағымдағы жылдың 10 қаңтарында
өткен Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісі және барлық
деңгейдегі мәслихат депутаттарының
сайлауында белсенділік танытқан
Ойыл ауданындағы «Nur Otan» пар-
тиясының белсенді мүшелері, ортақ
жеңіске үлес қосқан азаматтар, қоғам-
дық штаб өкілдері Елбасы, Партия
төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың
алғыс хатымен марапатталды. Саяси

науқан кезінде тынымсыз еңбек еткен
жандарды «Шұғыла» мәдениет және
демалыс орталығында «Nur Otan»
партиясы, Ойыл аудандық  филиалы-
ның сайлауалды штабының төрағасы
Сәкен Займолдин құттықтап, Елбасы-
ның алғыс хаттарын табыс етті.
Сонымен қатар партия үшін сындар-
лы кезеңде аянбай қызмет еткен
азаматтарға алғысын білдіріп, партия-
ның жұмысына белсене атсалысып,
ел бірлігін нығайтуға үлес қосқан
жандардың еңбегіне тоқталды.

М.ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ЕЛБАСЫНЫҢ АЛҒЫС ХАТЫ
ТАБЫСТАЛДЫ

Осы тұста мал азығын дайындау
маңызды мәселе екенін қайталап
айтуға тура келеді. Өйткені, шаш-
етектен келетін шығынын айтпағанда
күннің апталаған ыстығында шөп
шабудың қиындығы бір бөлек. Соған
қарамастан, қыстың қамын жаз ойла-
ған шаруалар осындай қиындықты
еңсеріп, қысқы мал азығын дайын-
дауға ерте қамданып жүретінін біз
ескеріп жатырмыз ба? Сондықтан,
мал азығын дайындау маңызды мәсе-
ле екенін сан мәрте айтып келеміз.
Алайда ауылға келіп тұрған шөпті
ауламызға түсіріп алуға немқұрай-
лылық таныту енжарлық емес. Шы-
ғынсыз мал бағудың тиімсіз тәсілі
тәрізді. Олай болмаса, науқан кезінде
арзан бағада әкелген шөпті ауламызға
түсіріп алуға неге асықпаймыз? Ал,
тиімсіз дейтін себебіміз, қылышын
сүйретіп кірген қыстың қалай болары
белгісіз. Сондықтан қыс бойы малын
далаға айдап шығатын ағайын бұл
дағдыны доғару керек. Себебі малда-
рын қыстан шығынсыз шығарамын
дегендер биыл шөп іздеуге шықты.
Қыстың қақ ортасына жетпей жа-

тып, мал азығының мөлшері азайып
қалғандар көп жағдайда өртеніп кетуі
мүмкін деген күмәнді ойларын айтып
жатады. Алайда қыстың қытымыр
мінезі мұндай бейқамдықты ескер-
мейді. Биыл қыс ерте кірді. Кәрі құда
қашанға дейін жатарын ешкімнен
сұрамайды-мыс. «Туған ай тураған ет-
пен бірдей» - десек те, Ақпан-Тоқпан
қалай болары белгісіз. Қыс айы ерте
кіріп, жай шығатын болса, мал басын
қыстан аман алып шығу үшін аудан
әкімінің тікелей қатысуымен былтыр
бірінші желтоқсанға дейін мал азығы-
ның жәрмеңкесі апта сайын өтіп тұр-
ды. Шөптің бағасы өспеуін бақылап,
бір бума шөпті 350 теңгеден ұстап тұр-
ды. Сондай-ақ мал азығын дер кезінде
алып алу керектігі ескертілді. Кейбір
шөп тапшылығы байқалған округтер
мал азығымен қамтылды. Мал азығы-
ның қорын жасақтау үшін шаруа қожа-
лықтарымен меморандумға отырды.
Ойыл аудандық ауыл шаруашы-

лығы және кәсіпкерлік бөлімінің мәлі-
метіне сүйенсек, қысқы мал азығының
қорына Берсиев ауылдық округінде
200 (руллон) шиыршықтап буылған, 5
мың 700 (пресс) теңдеп буылған шөп
дайындалса, Көптоғай ауылдық окру-
гінде шөптің тапшылығына қарамас-
тан 650 (руллон) шиыршықтап буыл-
ған шөп әзірленді. Қайыңды ауылдық

округінде 750 (руллон) шиыршықтап
буылған, 1000 (пресс) теңдеп буыл-
ған, Қараой ауылдық округінде 3000
(пресс) теңдеп буылған, Сарбие ауыл-
дық округінде 650 шиыршықтап буыл-
ған, 2000 (пресс) теңдеп буылған шөп
дайындалған. Ал, Саралжын ауылдық
округінде мал азығы жеткілікті деңгей-
де дайындалғаны анықталды. Атал-
ған мал азығының қоры шаруа қожа-
лықтарының күшімен дайындалған-
дықтан қазір оның бағасына шектеу
болмай отыр.
Айта кетсек, былтыр мал азығын

дайындауда шаруа қожалықтарға
мемлекет тарапынан субсидиялар
берілді. Ауданымызда жүзге жуық
шаруа қожалық мал азығын дайын-
дағаны үшін 3 жастан асқан 50 бастан
жоғары аналық жылқы басына 20
мыңнан, 50 бастан кем емес ірі қараға
30 мыңнан, 300 бастан кем емес ұсақ
жандықтың әр басына 5 мың теңгеден
субсидия алды. Елімізде ауыл шаруа-
шылығын дамытуға қолдаулар көп.
Шаруашылық техникаларын алуға,
мал басын көбейтуге, оны асылдан-
дыру жұмыстарына субсидиялар мен
жеңілдетілген несиелер берілетінін біз
жақсы білеміз. Оның игілігінде көріп
жатқандар да бар. «Мал баққанға
бітетінін» білсек те, қысқы мал азығын
дайындауға әлі де болса жайбарақат-
тықпен қараймыз. Сондықтан мемле-
кеттік бағдарламалар арқылы беріле-
тін жеңілдетілген несиелердің негізгі
мақсаты жайбарақаттықты жою. Ауыл
шаруашылығына қолдау көрсетіп,
дамыту арқылы экономикамызды
нығайту. Ірі-ірі шаруашылықтар санын
көбейтіп, бос жатқан жерлерді игеру.
Осы бағытта Ойыл селосы бойынша
қысқы мал азығын дайындаған 32
шаруа қожалығы 61 миллион 68 мың
936 теңге, Саралжын ауылдық окру-
гінен 9 шаруа қожалығы 25 миллион
306 мың 952 теңге, Көптоғай ауылдық
округінен 14 шаруа қожалығы 29
миллион 469 мың 421 теңге, Қайыңды
ауылдық округінен 11 шаруа қожа-
лығы 27 миллион 151 мың 803 теңге,
Сарбие ауылдық округінен 14 шаруа
қожалығы 24 миллион 404 мың 176
теңге, Берсиев ауылдық округінен 15
шаруа қожалығы 23 миллион 817 мың
932 теңге, Қараой ауылдық округінен
2 шаруа қожалығы 5 миллион 195 мың
407 теңге субсидия алды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Рабочая группа по формированию Общественного совета Уилского района
сообщает о проведении дополнительного конкурса среди представителей
некоммерческих организаций и граждан, желающих пройти конкурсный отбор
в состав Общественного совета Уилского района.
Наименование: ГУ «Аппарат Уилского районного маслихата»
Почтовый адрес: 030900, Актюбинская область, Уилский район, село Уил,

улица Курмангазина, 43,І-этаж
Адрес электронной почты: maslihat.uil@mail.ru
Телефон для справок: 2-13-70 и 2-11-78
Срок подачи документов: со «3» февраля по «13» февраля 2019 года.
1. Кандидатом в члены Общественного совета может быть гражданин

Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет, проживающий в пределах
Уилского района.
Кандидат в члены Общественного совета не должен:
1) иметь судимость;
2) быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в

совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного
правонарушения;

3) состоять на учете в организациях здравоохранения по поводу психического
заболевания, алкоголизма, наркомании или токсикомании.

2. Для участия в конкурсе представляются:
3) 1) письменное предложение некоммерческой организации и (или)

заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав Общественного
совета;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности
кандидата с указанием автобиографических данных.

4) В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Республики Казахстан «Об
общественных советах», от одного юридического лица, являющегося
некоммерческой организацией, в Общественный совет может быть избран
только один представитель.

5) Документы предоставляются некоммерческими организациями и
гражданами в письменном виде по адресу:

6) 030900, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, улица
Курмангазина, 43, І-этаж, с09.00 до 18.30 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов,
в установленные сроки на государственном и/или русском языках, в бумажном
и электронном виде.
При предоставлении необходимых документов для конкурсного отбора,

кандидат в члены Общественного совета дает свое согласие на проведение в
отношении его проверки на соответствие требованиям статьи 10 Закона
Республики Казахстан «Об общественных советах».

Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесін қалыптастыру жөніндегі жұмыс тобы
Ойыл ауданының Қоғамдық кеңесінің құрамына конкурстық іріктеуден өтуге
ниет білдіруші коммерциялық емес ұйымдардың өкілдері және азаматтардың
арасында қосымша конкурстық іріктеу өткізілетіндігі туралы хабарлайды.
Мемлекеттік органның атауы: «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» ММ;
Пошталық мекен-жайы: 030900, Ойыл ауданы, Ойыл ауылы, Құрманғазин

көшесі, 43, І-қабат
Электронды пошта: maslihat.uil@.mail.ru
Анықтамалар үшін телефондар: 2-13-70 ж?не 2-11-78
Құжаттарды тапсыру мерзімі: 2021 жылғы «3» ақпан - «13» ақпан аралығында

Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидаттарға қойылатын талаптар:  
1. Қазақстан Республикасының он сегіз жасқа толған, Ойыл ауданының

шегінде тұратын азаматы Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат бола алады.
Қоғамдық кеңес мүшелігіне кандидат:
1) сотталғандығы болмауы;
2) сот заңда белгіленген тәртіппен сыбайлас жемқорлық қылмыс және

(немесе) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасауда кінәлі деп танылмаған
болуға;

3) психикалық ауруға, алкоголизмге, нашақорлыққа немесе уытқұмарлыққа
байланысты денсаулық сақтау ұйымдарында есепте тұрмауға тиіс.

2. Конкурсқа қатысу үшін:
1) кандидатураны Қоғамдық кеңестің құрамына ұсыну туралы коммерциялық

емес ұйымның жазбаша ұсынысы және (немесе) азаматтың өтініші;
      2) кандидаттың өмірбаян деректерін көрсете отырып, кәсіптік және (немесе)
қоғамдық қызметі туралы мәліметтер ұсынылады.

«Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 9-
бабының 4-тармағына сәйкес, коммерциялық емес ұйым болып табылатын бір
заңды тұлғадан Қоғамдық кеңеске бір ғана өкіл сайлана алады.
Коммерциялық емес ұйымдардан және азаматтардан ұсыныстар жазбаша

түрде мына мекен-жай бойынша қабылданады: Ойыл ауылы, Құрманғазин
көшесі, 43, І-қабат, сағат 09.00-ден 18.30 дейін, үзіліс 12.30-дан 14.00 дейін,
белгіленген мемлекеттік және/немесе орыс тілдерінде мерзімде жазбаша ж?не
электронды түрде.
Конкурстық іріктеу өткізу үшін кандидатураларды ұсыну барысында, Қоғамдық

кеңес мүшелігіне кандидат, оның «Қоғамдық кеңестер туралы» Қазақстан
Республикасының Заңының 10-бабының талаптарына с?йкестігіне тексеру
жүргізуге өзінің келісімін береді.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛІГІНЕ
ҚОСЫМША КОНКУРС ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КОНКУРСА
В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА УИЛСКОГО РАЙОНА

ШӨПТІҢ БАҒАСЫ
ШАРЫҚТАП ТҰР!
ҚАЗІР БІЗДІҢ АУДАНДА ЛАҚТЫРҒАН ТАСЫҢ ШӨП ІЗДЕП ЖҮРГЕН

АДАМҒА ТИЕДІ. ОҒАН ҚОСА ШӨПТІҢ БАҒАСЫ ДА ШАРЫҚТАП ТҰР. СЫРТ
АУДАННАН АРЗАН БАҒАДА САТЫП АЛЫП ӨЗІМІЗГЕ ӘКЕЛІП ҚЫМБАТЫНА
ӨТКІЗІП ЖАТҚАНДАР ДА БАР. ТАҢ ҚАЛМАЙМЫЗ. БІР БУМА ШӨПТІҢ ҚҰНЫ
АҚТАУДЫҢ БЫЛТЫРҒЫ БАҒАСЫНАН АСЫП ТҮСТІ.

Ойыл селосы мен Қаратал ауылы-
ның арасы 21 шақырым. Жолымыз
күрделі жөндеуден өтті. Қар жауған
сайын тазартып тұр. Такси жүргізу-
шілер 10-12 минутта жетеміз деп
мақтайды. Алайда, әр жолаушыға жол
ақысы 1000 (бір мың) теңге. Қаңтар-
дың 18-і күні әкімдердің есеп беруінде
осы жайларды қозғап, такси жүргізу-
шілерден жол ақысын арзандатуды
өтінгенмін.
Ауыл әкімі мен учаскелік полиция

такси жүргізушілермен жиналыс өткіз-
се, таски жүргізушілері мәмілеге құлақ
аспай: «Біздер әр жолаушыдан 800
(сегіз жүз) теңге аламыз, Ойылдағы
білім бөлімінің алдына барып тоқтай-
мыз, дорбаларға 500 теңге, 25 кг. ұн
салсаңыз 500 теңге төлейсіз», - деп
отыр. Сонда әр жолаушы Ойылға
барып-келуге 2000-3000 теңге төлейді
екен. Осы бір «ақылды» такси жүргізу-
шілерінің әрекеті ашындырып отыр.
Бұхар жырау Қалқаманұлы «Тілек»
деген өлеңінде:
Бірінші тілек тілеңіз;-
Бір Аллаға жазбасқа,
Екінші тілек тілеңіз-
Ер шұғыл пасық залымның,
Тіліне еріп азбасқа- депті...
Такси жүргізушісі, Сіз кімге қызмет

етесіз? Қасыңызда отырған құдайы
көршіңіз, ағайын-туысыңыз, құда-жек-
жатыңыз, жолдасыңыз, бір сөзбен
айтқанда, бәр ауылдың ауасын ауыл-
дасыңыз екенін ойлаңыз. Обал, ұят
деген бар.

Дана Абай «Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой» - деген...
Атамыз қазақ «ашыққаннан құнық-

қан жаман» - деген. Оқушы балалар,
мүмкіндігі шектеулі жандардан да
бірдей ақша алуы жөн бе? Абай Хакім
«Пайда ойлама, ар ойла» - демей ме?!
Такси жүргізушілерінің бәріне топы-

рақ шашпалық. Бір арлы такси жүргі-
зушісі жол ақысын 300 теңгеден алып
бастаған. Алайда басқалары қолда-
маған соң машинасын тоқтатып қой-
ды. Тіпті, айт кезінде жолаушыларға
тегін қызмет жасаған азаматтарды да
мақтанышпен айтамыз, ұмытқан жоқ-
пыз. Ақтөбе қаласына қатынайтын
Ғарифолла, Бекзат Болатұлы, Асау
Зереұлы сияқты такси жүргізушілеріне
мың алғыс айтамыз. Қол жүгімізді
көтерісіп, үйге дейін апарады. Жол
бойы жыр-термелер, сағындырған ән-
күй тыңдап, әдемі демалып жетеміз.
ҚР Президенті Қасым-Жомарт

Кемелұлы Тоқаев Жолдауында : «Мен
халқымыздың әлем үлгі тұтарлық
жақсы қасиеттерінің көбірек болғанын
қалаймын... Бірлігіміз бен ынтамы-
ғымыз мығым болса, барлық қиын-
дықты жеңіп, мақсатымызға жетеміз»-
деген еді. Тәртіп пен жауапкер-
шілігімізді арттырып, ел-жұрттың тағ-
дырын ойлап, жаңғырған қоғамда жат
әрекеттерден арылып, биік мақсат-
тарға бет бұрған жөн.

 Саламат Қомытұлы Шаңғала,
 зейнеткер, Қаратал ауылы.

ЖҮГЕНСІЗ ЖҮРГІЗУШІЛЕРДЕ
ТОЙЫМ БОЛА МА?

Тауарлар мен электрондық сауда
жасау ол дегеніміз егер бір мезгілде
төмендегі шарттар орындалған кезде:
Тауарларды өткізу жөніндегі мәмі-

лелерді ресімдеу электрондық нысан-
да жүзеге асырылса;
тауарлар үшін төлеу ақысы қолма-

қол емес төлеммен жүргізілсе;
тауарларды сатып алушыға (алу-

шыға) жеткізетін өз қызметі болса не
жүктерді тасымалдау бойынша көрсе-
тілетін қызметтерді, курьерлік және
(немесе) пошталық қызметті жүзеге
асыратын тұлғалар мен шарттар бол-
са, интернет-дүкен және (немесе)
интернет-алаң арқылы ақпараттық
технологиялар көмегімен жүзеге

асырылатын, жеке тұлғаларға тауар-
ларды өткізу жөніндегі кәсіпкерлік
қызметі.
Интернет-алаң – тауарлар мен

электрондық сауданы ұйымдастыру
бойынша делдалдық қызметтер
көрсететін, Интернетте орналасты-
рылған ақпараттық жүйе.
Интернет-дүкен – тауарларды өз

интернет-ресурсында өткізуге арнал-
ған, интернетте орналастырылған
ақпараттық жүйе.
Тауарлар мен электрондық сауда-

ны жүзеге асыру үшін жекелеген
қызмет түрлерін жүзеге асыратын
салық төлеуші ретінде тіркеу есебіне
қоюға қажет.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ САУДА

Ойыл ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы

Суы тартылған өзеннің жағалау-
ларын қамыс басып, арнасының кеуіп
кету қаупі байқалады. Себебі өткел
бермес Ойылдың кейбір жерлері
құрғап, өзен суын секіріп өтуге бола-
тын жерлері жанға батады. Үзілген
өзеннің үстінде шыбындаған жылқы
мен шошалалаған сиырдан көз аша
алмайсың. Сарқылған өзеннің соңғы
уақыттағы сиқы осындай. Міне осын-
дай мәселенің мән-жайын білу үшін
облыстан келген жандар жиын жасап
кеңес құрудан әрі аса алмай келеді.
Туған жердің құмында аунап, суында
балалық дәуренін өткізген талайлар
осы жайды жанұшыра айтқанымен
ешқандай нәтиже жоқ. Күрмеулі мәсе-
ле көптің көкейінде жүр. Кейбіреулер
Ойылдың тартылуы өзен бойындағы
ірі шаруашылықтар суды бөгеп
алғандықтан деп те айтып келді.
Алайда ауданның атқамінер азамат-
тары бұл жайтты жауып қойған жоқ.
Мұғалжар тауынан бастау алып,
Тайсойған құмына барып сіңетін 800
шақырым Ойыл өзенінің бойына зерт-
теу жұмыстарын жүргізді. Алайда
Ойылдың ортайып қалуына ешқандай
себеп жоқтығына көз жеткізді. Бұл
табиғи құбылыс болғандықтан, бәлкім
биыл Ойыл тасып қалуы мүмкін деген
үміттің отын сөндірмей отыр. Осы
орайда әлеуметтік желіде әнтек

ойларын айтып, қарапайым халықты
ылықтырып отырған жандар да жоқ
емес. «Өзеннің суын өрескел көкелер
жібермейді екен» деген сөздер бос
қауесет екенін еске салғым келеді.
Қол қусырып қарап отырған ешкім
жоқ. Былтыр Ойыл жанашырлары
жиналып, Ойылға қосатын бұлақтар-
дың көзін ашты. Ауданның ақсақал-
дарымен кеңесіп табылған бұлақтар-
дың көздері тазартылды. Осы орайда
жуырда «Шұғыла» мәдениет және
демаллыс орталығында ойылдықтар
тағы да бас қосты. Онда өзен жаға-
лауындағы қамыс-қоғаларды көп
болып жұмылып, тазалау керектігі
айтылды. Ауыл ақсақалдары өзен суы
қозғалған уақытта плотинаны жауып
қою арқылы лиманды жерлерді суға
толтырып алу жұмыстарын жандан-
дыруға кеңес берді. Сондай-ақ, жиын
кезінде Ойыл өзені Тайсойған құмына
барып сіңіп кететіндіктен құмға жеткіз-
бей бөгет салу арқылы өзен суының
біраз мөлшерін ұстап қалуға болатын-
дығын ескертті. Бірақ бұл біздің
мінберде міңгірлегенге шешіле қоя-
тын түйін емес. Сондықтан Ойылға
мемлекеттің қорғауы мен қолдауы
қажет.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ОЙЫЛ ОРТАЙЫП БАРАДЫ...
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ НЕГІЗІ АУЫЛ

ШАРУАШЫЛЫҒЫНА ТІКЕЛЕЙ БАЙЛАНЫСТЫ. СОНДЫҚТАН АУЫЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫНДАҒЫ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ ЖОҒАРЫ
МӘСЕЛЕНІҢ БІРІ СУ РЕСУРСЫ. СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ ОЙЫЛ ӨЗЕНІ
АРНАСЫНА ТОЛМАЙ АҒАДЫ. ҚАЗІР МҰНДАЙ МӘСЕЛЕНІ ОЙЫЛДЫҚТАР
БІРНЕШЕ РЕТ ҚОЗҒАҒАНЫМЕН БҰЛ ТАБИҒИ ФАКТОР БОЛҒАНДЫҚТАН
ҚОЛДАН КЕЛЕР ҚАЙРАН ЖОҚ. СОҢҒЫ ЖЫЛДАРҒЫ ЖАУЫН-ШАШЫН
МӨЛШЕРІНІҢ АЗАЮЫ, ТОҢНЫҢ ЖҰҚА БОЛУЫ...
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Наименование

2020 жылғы 24 желтоқсандағы № 467
Ойыл аудандық мәслихатының шешіміне 1 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ БЮДЖЕТІ

Приложение 1 к решению Уилского районного
маслихата от 24 декабря 2020 года № 467

УИЛСКИЙ РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД
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НАИМЕНОВАНИЕ

І. Кірістер 6408284
1   Салықтық түсімдер 348548
1 01  Табыс салығы 150461

1 Корпоративтік табыс салығы 300
1 01 2 Жеке табыс салығы 150161
1 03  Әлеуметтiк салық 162723
1 03 1 Әлеуметтік салық 162723
1 04  Меншiкке салынатын салықтар 31141
1 04 1 Мүлiкке салынатын салықтар 31141
1 05  Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар 2529
1 05 2 Акциздер 265
1 05 3 Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 150
1 05 4 Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатыналымдар 2114
1 08  Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар

мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін
алынатын міндетті төлемдер 1694

  1 Мемлекеттік баж 1694
2   Салықтық емес түсiмдер 17927
2 01  Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 10009
2 01 5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 8221

02 7 Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 1779
9 Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер 9

04 Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын және
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар,
санкциялар, өндіріп алулар 848

1 Мұнай секторы ұйымдарынан және Жәбірленушілерге өтемақы қорына түсетін
түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан)
қамтылатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын
айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар 848

2 06  Басқа да салықтық емес түсiмдер 7070
2 06 1 Басқа да салықтық емес түсiмдер 7070
3  Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 1505

03 Жердi және материалдық емес активтердi сату 1505
3 03 1 Жерді сату 1505
4   Трансферттердің түсімдері 6040304
4 02  Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер 6040304
4 02 2 Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер 6040304

II. Шығындар 6408284
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 222494

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 115854

112 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты 23832
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз

ету жөніндегі қызметтер 23832
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 92022

001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету
жөніндегі қызметтер 92022

2 Қаржылық қызмет 22979
452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 22979

001 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және
коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 22979

5 Жоспарлау және статистикалық қызмет 16879
453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 16879
001 Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және

дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер          16879
9 Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер 66782

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 24133

001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және ауыл шаруашылығын дамыту
саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 24133

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 42649

001 Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар
көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 42649

02 Қорғаныс 23150
1 Әскери мұқтаждар 3458

122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 3458
005 Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 3458

2 Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 19692
122 Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты 19692

006 Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтеншежағдайлардың
алдын алу және оларды жою 7152

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 12540

06 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру 560012
1 Әлеуметтiк қамсыздандыру 129549

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі 129549

 005 Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 129549
2 Әлеуметтiк көмек 400614

451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі 400614

 002 Жұмыспен қамту бағдарламасы 259115
 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 18961

 006 Тұрғын үйге көмек көрсету 294
 007 Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың

жекелеген топтарына әлеуметтік көмек 32376
 014 Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету 14918
 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 34977

 023 Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 39973
9 Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де

қызметтер 29849
451 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік

бағдарламалар бөлімі 29849
001 Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен

қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты
 іске асыру жөніндегі қызметтер 18750

011 Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен
жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу 4698

054 Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру 6401
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 671170

1 Тұрғын үй шаруашылығы 273422
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 271719

003 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу,
реконструкциялау 38792

004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және
(немесе) жайластыру 216227

098 Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу 16700

II. Затраты 6408284
01 Государственные услуги общего характера 222494

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие
функции  государственного управления 115854

112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 23832
001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района

(города областного значения) 23832
122 Аппарат акима района (города областного значения) 92022

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения) 92022

2 Финансовая  деятельность 22979
452 Отдел финансов района (города областного значения) 22979

001 Услуги по реализации государственной политики в области исполнения
бюджета  и управления коммунальной собственностью района
(города областного значения) 22979

5 Планирование и статистическая деятельность 16879
453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 16879
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования

и развития экономической политики, системы государственного
планирования  16879

9 Прочие государственные услуги общего характера 66782
454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района

(города областного значения) 24133
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства и сельского хозяйства 24133
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 42649
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог 42649

02 Оборона 23150
1 Военные нужды 3458

122 Аппарат акима района  (города областного значения) 3458
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 3458

2 Организация работы по чрезвычайным ситуациям 19692
122 Аппарат акима района  (города областного значения) 19692

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района
(города областного значения) 7152

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 12540

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 560012
1 Социальное обеспечение 129549

451 Отдел занятости и социальных программ района
(города областного значения) 129549

005 Государственная адресная социальная помощь 129549
2 Социальная помощь 400614

451 Отдел занятости и социальных программ района
 (города областного значения) 400614

002 Программа занятости 259115
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 18961

006 Оказание жилищной помощи 294
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан

по решениям местных представительных органов 32376
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 14918
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка,
 индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида 34977

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 39973
9 Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 29849

451 Отдел занятости и социальных программ района
(города областного значения) 29849

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области обеспечения занятости и реализации социальных программ
для населения 18750

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других
социальных выплат 4698

054 Размещение государственного социального заказа в неправительственных
организациях 6401

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 671170
1 Жилищное хозяйство 273422

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) 271719
003 Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального

жилищного фонда 38792
004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

коммуникационной инфраструктуры 216227
098 За счет целевого трансферта из Национального фонда РеспубликиКазахстан      16700

І. Доходы 6408284
1   Налоговые поступления 348548
 01  Подоходный налог 150461

1 Корпоративный подоходный налог 300
  2 Индивидуальный подоходный налог 150161
 03  Социальный налог 162723
  1 Социальный налог 162723
 04  Hалоги на собственность 31141
  1 Hалоги на имущество 31141
 05  Внутренние налоги на товары, работы и услуги 2529
  2 Акцизы 265
  3 Поступления за использование природных и других ресурсов 150
  4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 2114
 08  Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых

действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными
органами или должностными лицами 1694

  1 Государственная пошлина 1694
2   Неналоговые поступления 17927
 01  Доходы от государственной собственности 10009
  5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 8221

7 Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета 1779
9 Прочие доходы от государственной собственности 9

04 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан 848

1 Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального
Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора 848

 06  Прочие неналоговые поступления 7070
  1 Прочие неналоговые поступления 7070
3   Поступления от продажи основного капитала 1505
 03  Продажа земли и нематериальных активов 1505
  1 Продажа земли 1505
4 Поступления трансфертов 6040304
 02  Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 6040304
  2 Трансферты из областного бюджета 6040304
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2 Коммунальное хозяйство 397748
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

автомобильных дорог района (города областного значения) 397748
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 13183
058 Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских

населенных пунктах 384565
08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 305543

1 Деятельность в области культуры 153902
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 153902
009 Поддержка культурно-досуговой работы 153902

2 Спорт 32014
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)          32014

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта 11844

006 Проведение спортивных соревнований на районном
(города областного значения) уровне 18607

007 Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного
значения) по различным видам спорта на областных спортивных
соревнованиях 1563

3 Информационное пространство 87501
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района

(города областного значения) 87501
005 Услуги по проведению государственной информационной политики 7000
007 Функционирование районных (городских) библиотек 80143
008 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 358

9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и
информационного пространства 32126

478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района
(города областного значения) 32126

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне
в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта 22695

004 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 9431
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные

территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные
отношения 73921

6 Земельные отношения 53569
463 Отдел земельных отношений района  (города областного значения) 53569

001 Услуги по реализации государственной политики в области регулирования
земельных отношений на территории района (города областного значения)          17569

006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, г
ородов областного значения, районного значения, сельских округов,
поселков, сел 36000

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,
охраны окружающей среды и  земельных отношений 20352

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 20352

099 Реализация мер по оказанию социальной  поддержки специалистов 20352
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность 28657
2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 28657

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 28657

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

013 Разработка схем градостроительного развития территории района,
генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и
иных сельских населенных пунктов 16665

12 Транспорт и коммуникации 1434563
1 Автомобильный транспорт 1434563

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и
автомобильных дорог района (города областного значения) 1434563

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 14000
051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 1420563

13 Прочие 46468
9 Прочие 46468

452 Отдел финансов района (города областного значения) 7740
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7740
466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 38728
079 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных

пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 38728
14 Обслуживание долга 28826

1 Обслуживание долга 28826
452 Отдел финансов района (города областного значения) 28826

013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 28826

15 Трансферты 3013480
1 Трансферты 3013480

452 Отдел финансов района (города областного значения) 3013480
024 Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию

потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства       2805251
038 Субвенции 208229

2 Коммуналдық шаруашылық 397748
458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 397748
458 012 Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі 13183

058 Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту 384565
08 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк 305543

1 Мәдениет саласындағы қызмет 153902
47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі 153902
009 Мәдени-демалыс жұмысын қолдау 153902

2 Спорт 32014
465 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру

және спорт бөлімі 32014
001 Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11844
006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық

жарыстар өткiзу 18607
007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)  құрама

командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт
жарыстарына қатысуы 1563

3 Ақпараттық кеңiстiк 87501
47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және

тілдерді дамыту бөлімі 87501
005 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізужөніндегі қызметтер 7000
007 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 80143
008 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 358

9 Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi
өзге де қызметтер 32126

47878 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат, мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі 32126

001 Ақпаратты, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік
сенімділігін қалыптастыру саласында жергілікті деңгейде мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 22695

004 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 9431
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 73921
6 Жер қатынастары 53569

463 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 53569
001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 17569
006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 36000

9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 20352

453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 20352

099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 20352
11 Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 28657

2 Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 28657
466 Ауданның (облыстық маңызы барқаланың) сәулет, қала құрылысы

және құрылыс бөлімі 28657
46 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

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

013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 16665

12 Көлiк және коммуникация 1434563
1 Автомобиль көлiгi 1434563

458 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 1434563

023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 14000
051 Көлiк инфрақұрылымының басым  жобаларын іске асыру 1420563

13 Басқалар 46468
9 Басқалар 46468

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 7740
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының

резерві 7740
466 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы

және құрылыс бөлімі 38728
079 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік

және инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту 38728
14 Борышқа қызмет көрсету 28826

1 Борышқа қызмет көрсету 28826
452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 28826

013 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша
сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету 28826

15 Трансферттер 3013480
1 Трансферттер 3013480

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 3013480
024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын

өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер 2805251
038 Субвенциялар 208229
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НАИМЕНОВАНИЕ

III. Таза бюджеттік кредиттеу 74686
    Бюджеттік кредиттер 100636
10 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,

қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 100636
9 Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және  жер

қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 100636
453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімі 100636
006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік

кредиттер 100636
Бюджеттік кредиттерді өтеу 25950

01   Бюджеттік кредиттерді өтеу 25950
  1  Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 25950

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
13    Басқалар 0
 9   Басқалар 0
  452  Ауданның (облыстық маңызыбар қаланың) қаржы бөлімі 0
   014 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 0
    V. Бюджет тапшылығы (профициті) -74686
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 74686

Қарыздар түсімдері 100636
 01   Мемлекеттік ішкі қарыздар 100636

2 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы
алатын қарыздар 100636
Қарыздарды өтеу 25950

 1   Қарыздарды өтеу 25950
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 25950

008 Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы
борышын өтеу 25950

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

    III. Чистое бюджетное кредитование 74686
    Бюджетные кредиты 100636
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные

территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные
отношения 100636

9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,
охраны окружающей среды и  земельных отношений 100636

453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 100636

006 Бюджетные кредиты  для реализации мер социальной поддержки
специалистов 100636
Погашение бюджетных кредитов 25950

01 Погашение бюджетных кредитов 25950
1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 25950

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) -74686
    VI. Финансирование дефицита  бюджета (использование профицита) 74686
7    Поступления займов 100636
 01   Внутренние государственные займы 100636
  2 Займы, получаемые местным исполнительным органом района

(города областного значения) 100636
16    Погашение займов 25950
 1   Погашение займов 25950
  452  Отдел  финансов района (города областного значения) 25950

  008 Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом 25950

8   Используемые остатки бюджетных средств 0
 01   Остатки бюджетных средств 0
  1  Свободные остатки бюджетных средств 0



4 3 ақпан 2021 жыл

Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактілері анықталған жағдайда
«Сенім телефоны 2-19-42» нөміріне хабарлау сұралады. Мекемеде сонымен қатар арыз-шағымдарға арналған жәшік
орналасқан.

Ерлік, төзімділік, қысылтаяң жағ-
дайда бірден-бір дұрыс шешім қабыл-
дауға қабілетті болу. Бұл сапалар
нағыз ерлерді өзгелерден ерекшелеп
көрсетеді. Оған өрт сөндіруші және
құтқарушының шеберлігін қосыңыз...
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі-

нің ведомстволық оқу орны –Көк-
шетау техникалық институты (КТИ)
төтенше жағдайлар органдары мен
бөлімшелерінде қызмет ету үшін
ержүрек кәсіп офицерлері мен жоғары
білімді білікті мамандарды дайындай-
ды.
Көкшетау техникалық институты

кәсіби оқытушылар құрамына, қазіргі
заманға сай материалды-техникалық
базаға ие. Жыл сайын КТИ-на оқуға
300-ден аса талапкерді қабылдау
жүзеге асырылып, бітіріп шыққан
түлектер ҚР ТЖМ органдары мен
құрамаларына қызметке келеді. Инс-
титутқа қүндізгі оқу түріне 25 жастан
аспаған, жалпы орта, бастапқы кәсіби
(техникалық және кәсіби), орта кәсіби
(ортадан кейінгі), әскери қызметке
және оқуға денсаулығы бойынша
жарамды, кіріспе емтихандарын нәти-
желі тапсырған Қазақстан Республи-
касының азаматтары қабылданады.

Жамбыл мектеп-балабақшасының ұжымы бастауыш кәсіподақ ұйымы
Жамбыл мектеп-балабақшасының бастауыш сынып мұғалімі Ысқақова
Сәнімгүл Иванқызына әкесі

Иванның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Әрине, Ақтөбе облысы қазір қауіпті
дерттің таралуы жөнінде төменгі
орында. Дей тұрғанмен кезбе дертті
жұқтырғандар бар. Дәрігерлер қате-
ліктер қатерлі дертті асқындырады, -
деп дабыл қаққанымен, оған құлақ
асып жатқан адам жоқ. Той, садақа,
туған күнді тыйған жоқпыз. Облыстағы
жағдайдың тұрақтылығы карантин
шараларын бәсеңдетуге негіз емес.
Өйткені, айналаның бәрі «қызыл
аймақта». Азаматтар санитарлық
дәрігердің айтқан талаптарын орын-
дап, «етек-жеңімізді жинақтап» отыр-
масақ, тағы да қатаң карантин режі-
міне оралуымыз әбден мүмкін. Сон-
дықтан, біз аудандық санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау басқар-
масының басшысы Ғарифолла
Құбаевпен сұхбаттасқан едік.

- Қауіпті індетпен күрестегі
алғашқы міндеттер...

- «Ең бірінші мақсат – алғашқы
медициналық санитарлық көмек
көрсету ұйымдарының жұмыс сапа-
сын арттыру. Бұл бағытта жүйелі
жұмыстар іске асырылып жатыр.
Ауруханада дәрі-дәрмек қоры, қажетті

төсек орны толық жасақталды. Біз
жыл бойы бірнеше рет тұрғындарды
маска тағу, әлеуметтік қашықтықты
сақтау, адамдар көп жиналатын
жерлерге баруды шектеу туралы
қарапайым талаптарды орындауға
шақырып келеміз. Бірақ бәріміз көріп
отырғанымыздай, бұл талаптар елен-
бейді және сақталмайды. Әрине,
мүлдем сақталмай жатыр деуге кел-
мес. Дегенмен, қарапайым қағида-
лардың ескерілмеуі ертең қауіпті
індеттің жайылып кентуіне жол бер-
месіне кепілдік жоқ.

- Аудандағы қазіргі ахуалға тоқ-
талсақ...

- Аудан бойынша КВИ жағдайы
және «COVID-19 КВИ» U07.2  коды-
мен пневмония 2021 жылы  тіркелген
жоқ. 2020 жылы мамыр – шілде айла-
ры аралығында 21 жағдай тіркелді (21
мамырда 1 жағдай, 13-20 маусым
аралығында - 3 жағдай, 1-30 шілде
аралығында 17 жағдай тіркелді). 11
- клиникалық симптомсыз,10-ы  клини-
калық симптомдарымен. Симптомды
жағдайлар пневмония диагнозымен
провизорлық стационарға жатқызы-
лып ПТР зертханалық зерттеу нәтиже-
лері  оң нәтижемен анықталғасын
инфекциялық стационарға ауысты-
рылды. 3-уі Ақтөбе қаласында инфек-
циялық стационарға жатқызылды. 11
симптомсыз жағдайлар үйде бақы-
лауға қалдырылды. Коронавирус оң
нәтижемен анықталғандардан  қайтыс
болғаны – 2. Осы ошақтардағы бақы-
лаудағы жақын байланыстағылар
саны - 31. Мамыр айынан бері жалпы
КВИ науқастармен жақын байланыста
болып үй карантинінде бақылауда
болғандар саны - 112. Сонымен қатар
«COVID-19 КВИ» U07.2  кодымен
тіркелгендер саны - 4 (10 мамырда –
1 жағдай, 10-14 қыркүйек аралы-
ғында- 2 жағдай, 7 желтоқсанда – 1

ҚР ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІНІҢ
КӨКШЕТАУ ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ ОҚУҒА ШАҚЫРАДЫ!

Тестілеу пәндері: физика(негізгіпән),
математика, қазақ тілі немесе орыс
тілі, Қазақстан тарихы. Институтта оқу
тегін. Дәлірек айтсақ, оқыту, тамақ-
тану, курсанттардың киім-кешектері
бюджеттен төленеді. Бұл мемлекеттік
тапсырыс.
Күндізгі оқытудың толық курсын

бітіргендер үшін оқу уақыты (4 жыл)
мерзімді әскери қызметке теңесті-
ріледі, КТИ бітірген түлекке арнаулы
азаматтық қорғау лейтенанты офицер
атағы беріледі. Сонымен қатар,
институтты бітіргеннен кейін жас
мамандарға жұмысқа орналасу кепіл-
дік беріледі. Басқа жоғары оқу орын-
дарымен салыстырғанда артықшы-
лығы да осында. Жоғары оқу орнын
ойдағыдай аяқтағаннан кейін 100 %
жұмысқа орналасу кепілденеді. Та-
лапкерлердіқабылдау 2021 жылдың
мамыр айының соңына дейін өткі-
зіледі.
Қосымша ақпаратты Ойыл ауданы,

Ойыл селосы, Жолмырзаев көшесі
№9 ғимаратта орналасқан Ойыл
ауданының Төтенше жағдайлар бөлі-
міне немесе №14 ӨС бөліміне 2-17-
41 байланыс телефондарына хабар-
ласу арқылы алуларыңызға болады.

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН  ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК
БАҒДАРЛАМАЛАР БӨЛІМІ БАСШЫСЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Азаматтарды қабылдау
жүргізетін адамның
Т.А.Ә.,лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні мен уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Иманғалиев Бекболат
Жонысұлы

Әр аптаның сейсенбі,
бейсенбі күндері, сағат
10.00-12.30, 14.00-18.30

Ойыл селосы,
Шернияз көшесі

№49

2-19-42

№ Орталық атқарушы
органның атауы

1 «Ойыл аудандық жұмыспен
қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі

ЖАҒДАЙ ҚАЛЫПТЫ. БІРАҚ, БОСАҢСУҒА БОЛМАЙДЫ!
КӨПТІҢ КӨҢІЛІН ЕКІҰДАЙ ПІКІРДІҢ ЕЛЕСІ ӘЛІ КЕЗІП ЖҮР. ӘЛЕМ

ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ӘБІГЕРГЕ САЛҒАН ВИРУСҚА ӘЛІ ДЕ СЕНБЕЙТІНДЕР БАР.
ТІПТІ, ВИРУСТЫ ҚОЛДАН ТАРАТЫП ЖАТЫР ДЕГЕН ҚАУЕСЕТ ТЕ БАР. БІЗ
СОЛАЙ ЕКІҰДАЙ ПІКІРМЕН ЖҮРГЕНДЕ ҚАУІПТІ ДЕРТТІҢ ЕКІНШІ ТОЛҚЫНЫ
ЕЛІМІЗДІ ТҮГЕЛ ЖАЙЛАП КЕТТІ. ӨЙТКЕНІ, ҚАЙҒЫ МЕН УАЙЫМДЫ ҚАТАР
АЛЫП КЕЛГЕН ІНДЕТТІҢ ЖАЗДАҒЫ АХУАЛЫНАН САБАҚ АЛМАЙ
ОТЫРМЫЗ. ҚАҢҚУ МЕН ҚАУЕСЕТКЕ СЕНСЕК ТЕ, РЕСМИ МӘЛІМЕТКЕ
СЕНБЕЙМІЗ!

Сізді 60 жасқа толған торқалы тойыңызбен
шын жүректен құттықтаймыз!
Сізге жарқын да мағыналы өмір, көтерінкі де

кіршіксіз көңіл, денеңіздің саулығын, отбасының
амандығын, қызыққа толы ғұмыр кешіп,
көпшіліктің ыстық ықыласы мен құрметіне,
ризашылығына бөлене беріңіз.
Бұл жылдар сіздің қоғамдық және жемісті

еңбегіңіздің нағыз кемеліне келген кезең болды.
Туған елге деген сүйіспеншілік арқылы пара-
сатты да рухы биік ізбасарларыңызды тәрбие-
леу жолында дарынды ұйымдастырушы қыры-
нан көрініп келесіз.
Осынау игілікті істе қанатыңыз талмасын,

қажыр-қайратыңыз қашанда арта берсің!
Ізгі ниетпен: Ойыл балалар-жасөспірімдер спорт мектебі ұжымы

және бастауыш кәсіподақ ұйымы

ҚұттықтауҚұттықтау
Ойыл балалар-жасөспірімдер спорт мектебінің бокс бөлімінің

жаттықтырушысы Сейтжан Жауынбайұлы!

Иттің «жеті қазынаның» бірі екенін білеміз! Бірақ, сол «жеті қазынамыздың»
бірінің тайраңдап кеткені сонша, Ойылдың ішінде аулаға түсіп, малға шауып
жатыр. Адамға шабудан да тайынбайды. Бұрынырақта почта қызметкерін талап
тастағанын естідік.
Иесіз иттің болуы мүмкін емес. «Иттің иесі болса, бөрінің тәңірісі бар» – дегенді

аталарымыз айтып кетті. Көше кезген қаңғыбас итті әуелде біреу асырап, қоя
берді. Содан ол бұралқы ит болып шықты. Нәтижесі аш ит «иттігін жасап» жүр.
Әрине, жыл бойы итті аулап, жою жүргізіліп жатыр. Бірақ, малға шауып жүрген
иттердің бәрінің де иесі бар. Немесе болған. Өйткені, селолық округ әкімі
Сәндібек Дәулетқалиев ауланған иттердің көпшілігінің мойнында қарғысы, бол-
маса жібі бар екенін айтып отыр. Ал, көшеде бос жүрген жерінен жойылған
иттердің иесі табылып, арнаулы мамандардың жағасынан алып, жұдырығын
ала жүгірген жағдайларды да естідік. «Ит төлеуі бір күшік» емес пе? Қыруар
ақшаға сатып алсаң, итті ұстаудың арнайы тәртібін, қағидасын сақта! Алдымен
итіңді ветеринарлық станцияға тіркет! Вакцинасын ектір! Олай болмай ма,
құжатың жоқ болса, көшеде жүрген ит бұралқы! Оның үстіне, біреудің
ауласындағы ақ адал малына шапса... Күнәсі құнынан да асып кетті. Әлгі, итті
аулап, жойған мамандарға қоқан-лоққы көрсетіп жүргендердің есіне «Итті де
иесімен қинасын!» – деген қанатты сөзді салғымыз келеді.

С.ХАМЗИН,
Ойыл селосы.

Сот кабинеті - бұл электрондық
ақпараттық сервис, ол сот орган-
дарының онлайн сервисіне қолжетімді
бірыңғай терезе болып саналатынын,
сот ісін жүргізуді жеңілдету және
азаматтар үшін сот жүйесінің қол
жетімділігін қамтамасыз ету мақса-
тында іске асырылған.
Азаматтарға сотқа жүгіну мүмкін-

дігін жеңілдететін қолданыстағы
сервис туралы ақпаратты жеткізу
маңызды екенін ескере отырып,
төменде «Сот кабинеті» сервисі
арқылы «Өтініштерді беру бөлімі»
туралы ақпаратты ұсынамыз.
Азаматтар мен заңды тұлғалардың

кез-келген өзіне ыңғайлы уақытта,
үйден немесе кеңседен шықпай-ақ,
онлайн режимінде «Сот кабинеті»
сервисі электронды түрде талап арыз-
дарды (арыздарды) беруге, шағымдар
мен өтінішхаттарды жолдауға, сон-
дай-ақ істің қаралу барысын бақы-
лауға мүмкіндіктері бар.
Ең алдымен сот кабинетіне кіру

үшін, ҚР Ұлттық куәландырушы орта-
лығынан берілетін электрондық цифр-
лық қолтаңбаңыз болу қажет.
Пайдаланушы ретінде «Сот каби-

нетіне» авторизациялау рәсімінен
өткеннен кейін төмендегілердің бірін
таңдайды:

- Талап арызды (өтінішті) беру;
- Аппеляциялық/ жекеше шағымдар

беру;
- Кассациялық шағымды беру

- Сот актілерін қадағалау тәртібімен
қайта қарау туары өтінішхаттар.

- Сот актілерін жаңадан ашылған
мән-жәйлар бойынша қайта қарау
туралы арыз.
Егер бірнеше адам талапкерлер

немесе жауапкерлер болса, олардың
әрқайсысы туралы ақпарат көрсеті-
леді. Электрондық талап арызға
құжаттардың көшірмелері электрон-
дық нысанда қоса тіркеледі. Пайда-
ланушы тиісті файлдарды құжат-
тарды беру жүйесіне жүктейді. Файл-
дарды жүктеу аяқталған соң, пайдала-
нушы оларды түзету мүмкіндігін пай-
даланып, енгізілген деректердің
дұрыстығын тексереді. «Электронды
үкімет» төлем шлюзі арқылы мемле-
кеттік бажды төлеу электрондық талап
арыз нысаны толтырылғаннан кейін
жүргізіледі. Талап арыз пайдалану-
шының электрондық цифрлық қолтаң-
басымен куәландырылғаннан кейін ҚР
сот органдарының ақпараттық жүйе-
сіне беріледі. Қазіргі таңда азамат-
тардың арасында «Сот кабинеті»
арқылы электрондық талап арыз беру
кеңінен қолданылуда. Бұл «Сот каби-
нетінің» пайдаланушылар үшін өте
қолайлы, әрі ыңғайлы екендігін көрсе-
теді. Пайдаланушы талапкер туралы
деректерді (жеке немесе заңды тұлға-
лар үшін) және жеке немесе заңды
тұлға болып табылатын жауапкер
туралы деректерді толтырады. Егер
бірнеше адам талапкерлер немесе

«ИТТІ ДЕ ИЕСІМЕН ҚИНАСЫН!»

жауапкерлер болса, олардың әрқай-
сысы туралы ақпарат көрсетіледі.
Электрондық талап арызға құжат-

тардың көшірмелері электрондық
нысанда қоса тіркеледі.
Пайдаланушы тиісті файлдарды

құжаттарды беру жүйесіне жүктейді.
Файлдарды жүктеу аяқталған соң

пайдаланушы оларды түзету мүмкін-
дігін пайдаланып, енгізілген дерек-
тердің дұрыстығын тексереді. «Элек-
тронды үкімет» төлем шлюзі арқылы
мемлекеттік бажды төлеу электрон-
дық талап арыз нысаны толтырыл-
ғаннан кейін жүргізіледі. Талап арыз
пайдаланушының электрондық цифр-
лық қолтаңбасымен куәландырыл-
ғаннан кейін Қазақстан Республикасы
сот органдарының ақпараттық жүйе-
сіне беріледі. Жөнелтілген арыздар
(өтініштер) арыздардың (өтініштердің)
тізімінде көрсетіледі.
Сондай-ақ, «Сот кабинеті» серви-

сінде сотқа арыз беру кезінде мемле-
кеттік бажды онлайн түрде төлеу
қызметі көзделген. Сотқа құжаттарды
электрондық түрде беру және мемле-
кеттік баждарды электронды түрде
төлеу азаматтардың уақытын елеулі
түрде үнемдеп, артық шығындардан
арылтады. Аталған заманауи шара-
лар сот төрелігінің қолжетімділігі мен
ашықтығын қамтамасыз етеді.

Г.ТАНКИЕВА,
Ойыл аудандық сотының

кеңсе меңгерушісі.

жағдай тіркелді).
- Сақтыққа селқос қарағандарға

қолданылатын шаралар туралы
айтып өтсеңіз! Өйткені, алды айып-
пұл «арқалап» жатса да, көпшілік
шараларға тоқтау болмай тұр!

- Республикамыздың басқа аймақ-
тарында ауру жұқтыру өршіп бара
жатқаны байқалып жатыр. Кейбір
облыстардың кіреберіс жолдарына
блок-бекет қойылып, қозғалыс ағымы
шектелді. Кезбе дерт кеңірдегімізден
алған кезеңде аулаға шығып ауру
жұқтырғаннан, отбасында отырып
сақтанудың абзал екенін түсінетін кез
келген сияқты. Бірақ қоғамдық орын-
дарға барса да, көшеге шықса да
бетперде тағуға бей-жай қарайтын-
дардың саны азаяр емес. Кейбір
аудан тұрғындары, жеке кәсіпкерлер
шектеу шараларын елемей, сани-
тарлық талаптарды сақтамауды жал-
ғастыруда. Осыған орай ауданда
құрылған мобильдік топ мүшелерімен
карантин талаптарын бұзған 24 жеке
тұлғаға әкімшілік іс қозғап, нәтиже-
сінде 1000 080 теңге айыппұл салы-
нып, өндірілді (7-уі мониторинг топ
құрамымен, 17-і ІІБ).
Ауданда мониторинг тобының

жұмысы жалғасуда. Бақылауға алын-
ған нысандар саны - 72, соның ішінде
азық-түлік дүкені - 32, киім-кешек
дүкені -9, балабақшалар - 9, ауыз су
көздері - 12, құрылыс, тұрмыстық
заттар дүкені - 5, қоғамдық тамақ-
тандыру орындары, наубайхана - 10.
Карантиндік шектеу шараларының
орындалуына бақылау жалғасуда.
Қоғамдық орындарда бетперде

киіп, әлеуметтік ара-қашықтықты
сақтап, антисептикалық сұйықтық-
тарды пайдаланған жөн. Мүмкіндік
болса адамдар жиі шоғырланатын
жерге бармаған дұрыс. Той және өзге
де отбасылық мерекелерді шектеу
керек. Санитарлық талаптарды қатаң
сақтау арқылы індеттің алдын алуға
болатынын ескертеміз.

- Әңгімеңізге рахмет! Қауіпті
аурудан құтылып, қалыпты өмірге
тездетіп оралатын күн тусын!

Сұхбаттасқан С.ХАМЗИН,
Ойыл селосы.

Кеше аудандық аудан әкімінің
орынбасары Мұратбай Айдарбаев,
аурухананың бас дәрігері Сәндібек
Нұрбаев, Ойыл аудандық санитария-
лық-эпидемиологиялық бақылау бас-
қармасының басшысы Ғарифолла
Құбаев Ж.Жүсібалиев атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы-
мен кездесті. Кездесуде әлем елдерін
әбігерге салып, төрткүл дүниені тең-
селткен қауіпті індеттің әлі де болса
қаупі сейілмегенін еске салып, оның
алдын-алу бойынша түсінік жұмыс-
тарын жүргізді.
Ойыл аудандық ауруханасының бас

дәрігерінің орынбасары, қауіпті індет
кезінде ауырған халықпен бірге қалт
етпей қызмет қылған Нұрбану Бектұр-
ғанова санитарлық талаптарды бұз-
бай қаншалықты қорғансақ та, коро-
навирусты жұқтырмаудың маңызды
жолы екпе алу екенін айтты. Екпе тегін
болады. Сондай-ақ ерікті түрде жүргі-
зіледі. Оның адам өміріне ешқандай
қаупі жоқтығын медицина тілімен
ашық жеткізіп, оны алуға асығу керек-
тігін түсіндірді. «Ауырып ем іздегенше,
ауырмаудың жолын ізде» демекші,
екпеден қашып, кері түсінік қалыптас-
тыру пандемия күшейген кезде басы-
мызға таяқ болып тиюі мүмкіндігін
айтты. Себебі, біз тосыннан келген

індеттен әбден сабақ алғанымыз рас.
Сондықтан, коронавирустың алдын-
алуға арналған екпенің тектен-текке
шықпағанын мәлімдеді. Өйткені ар-
найы мамандардың айтуынша, екпені
қабылдаған адамның иммунитеті
жоғары болады. Вирус та жұқпайды.
Кездесу барысында аудан әкімінің

орынбасары Мұратбай Болатұлы
халқымыздың қауіпсіздігі үшін бір-
ауыздан екпе алуға шақырса, аудан-
дық аурухананың бас дәрігері Сәнді-
бек Мұхамбетжанұлы екпенің еліміз
үшін маңыздылығын айта келе, қазіргі
қауіпті індеттің желі есе қалған жағ-

дайда індетпен күресіп, науқастарды
емдеуге толықтай дайын екенін
жеткізді. Ойыл аудандық санитария-
лық-эпидемиологиялық бақылау бас-
қармасының басшысы Ғарифолла
Антонұлы екпенің сақталуы мен
ауданымызға жеткізілу қауіпсіздігіне
тоқталып, екпені егу жұмыстары біздің
ауданда наурыз айында басталатын-
дығын айтып өтті. Кездесу соңында
аурухана мамандары екпеге қатысты
үнпарақтар таратты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

ҚАУІПТЕН ҚОРҒАНУ – ЕКПЕ АЛУ!

ӘРТҮРЛІ СЕБЕПТЕРМЕН БІР
КЕЗДЕРІ НЕСИЕСІН ЖАППАҒАН
АЗАМАТТАРҒА ЗЕЙНЕТАҚЫ
ЖИНАҒЫ БЕРІЛМЕУІ МҮМКІН БЕ?
БҰЛ СҰРАҒЫНА ОРТАЛЫҚ
КОММУНИКАЦИЯЛАР АЛАҢЫНДА
ӨТКЕН БАСПАСӨЗ
МӘСЛИХАТЫНДА «ОТБАСЫ
БАНК» АҚ БАСШЫСЫ ЛӘЗЗАТ
ИБРАГИМОВА ЖАУАП БЕРДІ.

«Нашар несие тарихы бір реттік
зейнетақы төлемін беруден бас тар-
туға себеп болмайды. Бұл жағдайлар
бір-біріне мүлде байланысты емес.
Екінші кезеңде, яғни қаражат сіздің
арнайы шотыңызға түскеннен кейін
егер мақсаттардың бірі - жаңа ипо-
текалық несие алу болса, онда сіз
екінші деңгейлі банктерге ең қолайлы
жағдайларды іздеуге барасыз. Дәл
сол кезде көбі (банктердің) сіздің
қарыздарыңызды бұған дейін қалай
төлегеніңізді талдауы мүмкін», - деп
түсіндірді ол. Ал «Отбасы банк» тура-
лы сөз қозғаған Ләззат Ибрагимова
бұл мәселеде өзі жетекшілік етіп
отырған банктың саясаты қандай
екеннін де айтып өтті. «Егер өтінім
берер алдында бір күн бұрын ғана
басқа банк алдындағы мерзімі өтіп
кеткен несиені жапсаңыз, екінші
деңгейлі банктермен қарым-қатына-
сыңызға біз қарамаймыз. Біздің
нарықтық бағдарламаларға сәйкес,
қарызды төлегеннен кейін, біз жаңа
проблемалық қарыздар туралы басқа
оқиғалар болмас үшін үш ай күтеміз.
Бұл жағдайда, сіз басқа банктегі
қарызыңызды төлегеннен кейін 90 күн
өткен соң, сіздің несие тарихыңызда
мәселе туындамайды», - деп қосты
Ләззат Ибрагимова. Еске салсақ, 2021
жылы 2 қаңтарда ҚР Президенті
Қасым-Жомарт Тоқаев зейнетақы
жинағының бір бөлігін мақсатты
пайдалануға қатысты заңға қол
қойды. Қазақстандықтардың зейнет-
ақы жинақтарын пайдалану үшін
жаңартылған «жеткіліктілік шегі»
жарияланды. Зейнетақы жинағынан
алуға болатын сома БЖЗҚ сайтында
автоматты түрде көрсетіледі. 23
қаңтардан Қазақстанда зейнет-
ақының бір бөлігін алуға өтінім қабыл-
данып жатыр.

inform.kz

«СОТ КАБИНЕТІ»
АРҚЫЛЫ СОТҚА ӨТІНІШ БЕРУ

НЕСИЕ ТАРИХЫНЫҢ
НАШАР БОЛУЫ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН
ПАЙДАЛАНУҒА ӘСЕР ЕТЕ МЕ?


