Ұлы даланың бас қаласы

Тәуелсіздіктің қастерлі құндылықтарының бірі, ұлт
мақтанышы ол бас қала екендігі сөзсіз. Елорда күні жалпыұлттық сипатқа ие мереке.
Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан
қаласы кезекті туған күнін тойлауға жақын. Қазақ
елінің астанасы өз атауын тарихта төрт рет өзгерткенін
білеміз. Соңғы өзгерту 2019 жылдың 20 наурызында
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың шешімен

орын алған еді. Елордамыз әлемдегі ең тартымды, ең
көркем қалалардың бірі екендігі сөзсіз. Соның бірденбір дәлелі мынадай қызықты деректер болса керек:
Елордадағы ең ескі ғимаратқа – Сәкен Сейфуллиннің
музейі. Оның негізі сонау 1846 жылы қаланған екен.
Онда Алаш қайраткері тұрған деп ойласаңыз қателесіз.
Алғашында ғимарат келген тауарларға есеп жүргізу
мақсатында бір қабатты етіп салынған. Ал ХХ ғасырда
ол «Зорька» балабақшасына айналып шыға келді.
Тек 1988 жылдың 20 ақпанында Сәкен Сейфуллиннің
есімі ақталғаннан кейін, өзі жұмыс жасаған ғимаратты
музейге айналдыру ісі қолға алынған еді. Жалпы,
Нұр-Сұлтан қаласында жүз жылдық тарихы бар
ғимараттардың саны – 9.
2. Астанадағы «Думан» ойын-сауық орталығының
мұхитаралы ТМД-да ашылған бірден-бір нысан болып
табылады. Сол сияқты ол әлемдегі көк мұхиттан үш
мың шақырым қашықтықта жатқан жалғыз мұхитарал
екен. Ондағы судың қоры үш миллион литрді құрайды.

Оны әзірлеуге 120
тонна
теңіз
тұзы
пайдаланылыпты.
Сонымен
қатар,
мұхитаралда
дүние
жүзінің әр бұрышынан
әкелінген екі мыңға
жуық теңіз жәндіктері
өмір сүреді.
3. Нұр-Сұлтан қаласы
–
әлемдегі
ҰланБатордан
кейінгі
екінші
суық
қала
болып
саналады.
Тіпті,
елордамыз
К а н а д а н ы ң
Оттавасын
да
с у ы қ т ы ғ ы м е н
басып
озыпты.

ойындары мен түрлі концерттер өткізуге болады.
9. Нұр-Сұлтан қаласының миллионыншы тұрғыны 2016
жылдың 4 шілдесінде дүниеге келді. Ол жас отбасы
Олжас пен Арайлымның шаңырағында туған Саида
Мұхамедияр есімді қыз бала.
10. Астанамыздың алып жатқан аумағы 800 шаршы
шақырымды құрайды. Ол Бахрейн, Андорра, Кирибити
секілді мемлекеттердің жер көлемінен де үлкен.
11. Нұр-Сұлтан қаласының айналасында 75 мың
гектарға созылып жатқан жасанды жасыл белбеу бар.
Онда 9 миллионнан аса ағаш өседі.
12. «Астана Опера» орталық Азиядағы ең үлкен театр.
Оның басты залы 1250 орынға арналған, партеріне
450 көрермен сияды. «Ла Скала» секілді дүние
жүзіндегі үздік опера театрының залына ұқсастырылып,
бірнеше қабатты етіп салынған,алайда ұлттық өюөрнекпен көмкерілген. Оның сыртындағы ғимаратта
сегіз қосымша зал мен 11 репетициялық орынжай, 205
орынға арналған камералық музыка залы бар.

созылып жатқан ғимарат
бар. Oның ұзындығы
екі шақырымға дейін
жетеді. Әрине, ол –
Министрліктер үйі.
6. Жыл өткен сайын
астана жылынып келеді.
Әр он жыл сайын
0,4 градусқа жылыну
байқалатын көрінеді. Сол
сияқты желдің соғуы да
азайған дейді ғалымдар.
7. Нұp-Сұлтан қаласының
Елтаңбасы
көгiлдip
түс
аясында
алтын
түстi «Бәйтеpек» пен
«Шаңыpақ» бейнеленген
екi нышан оpналасқан
дөңгелектi бiлдipедi. «Бәйтеpек» негiзiнде «Құсқанаты»
оюы оpналасқан, оның төменгi жағында «Н» әpпi
оpналаскан, «Құсқанаты» оюы және «Н» әpпi алтын түстi
«Шаңыpақ» пен «Құсқанаты» оюының сыpтқы жағында
жасылмен көмкеpiледі. Сыpтқы сақина орналасқан
жердің сол және оң жағында алтын түстi «Бөpiкөз» оюы
оpналаскан. Елтаңбаның төменгi жағында қызыл түстi
«Nur-Sultan» деген жазyы баp. «Nur-Sultan» жазyының
сол және оң жағында алтын түстi үш симметpиялы
сызықтаp оpналасқан. Нұp-Сұлтан қаласының Тyы енi
мен ұзындығы 1:2 қатынастағы оpтасында Нұp-Сұлтан
қаласының Елтаңбасы оpналасқан тiк бұpышты жалпақты
бiлдipедi, одан жан жаққа алтын түстегi күн сәyлелеpi
шашылып тұpады.
8.
Астанамызда
орналасқан
«Астана
Арена»
стадионы қозғалмалы шатыры бар әлемдегі санаулы
ареналардың
қатарына
жатады.
Жылжымалы
шатыр бар-жоғы 30 минутта ашылып, жабылады.
Сыйымдылығы – 30 мың адам. Онда спорт

13. Бейбітшілік және келісім сарайын салуға екі мыңға
жуық түрлі ұлт өкілдері атсалысқан. Оның ішінде
британдық сәулетші Норман Фостер мен оның 100
адамнан құралған командасы бар. Сарай құрылысы
13 айға созылған. Ғимараттың төменгі қабатынан
халықаралық конкурстың жеңімпазы атанған Норман
Фостердің авторлық эскиздерін және құрылыс
суреттерін көруге болады. Сол сияқты 60 градус
бұрышта қиғаш қозғалатын лифттер де сарайдың
бірегейлігі болып саналады. Мұндай лифтті Париждегі
Эйфел мұнарасынан және Лас-Вегастағы «Луксор»
қонақ үйінен кезіктіре аласыз. Ғимаратта тіке көтерілетін
жалғыз лифт бар, ол сегізінші қабатта орналасқан
шағын мәжіліс залына алып келеді, зал терезесінен
Астананың панорамалық көрінісін тамашалауға болады.
Лифт Қазақстан Республикасының Президентіне, оның
қонақтарына және мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған.
14. Әзірет Сұлтан» – Орталық Азиядағы ең әдемі
әрі ең зәулім мешіт. Елбасының бастамасымен екі
жыл ішінде салынып біткен мешіттің құрылысын
Түркияның «Сембол Иншаат» компаниясы жүргізген.
Мешіттің жалпы құрылыс аумағы 18 мың шаршы
метрді құрайды. Ғибадат үйлерінің біріне 12 мың
адам сыяды. Елбасы мешіттің ашылу салтанатында
салмағы 40 келі болатын көне Құран Кәрімді сыйға
тартты. Болжам бойынша XII ғасырда жазылған,
Қазақстанға шамамен XIV ғасырда әкелінген Құран
Кәрім кітабы Қазақстанның оңтүстігінен табылған еді.
Міне, осындай көздің жауын алар көрікті жерлерге
толы Елордамыз күннен-кұнге көркейіп келеді. Жас
болса да бас қала болған Нұр-Сұлтанның әлі де талай
көрікті жерлерімен тұрғындары мен қала қонақтарын
қуантатындығына сенеміз.
Елорда күні құтты болсын, қазақ елі!

4. Қаладағы ең қысқа
көшенің ұзындығы
358,7 метр ғана.
Ол Біржан салдың
атымен аталады (ескі
атауы – Вокзальная).
5.
Нұр-Сұлтанда
ұзыннан-ұзын
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Алтын астық
Назар аударыңыз, БАЙҚАУ

Егіндікөл ауданының «Ішкі саясат, мәдениет, тілдерді
дамыту және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі
«Аудандық мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық
қазыналық кәсіпорынының директоры лауазымының
бос орнына байқау жариялайды. Лауазымдық
еңбекақысы еңбек өтіліне байланысты 193 597
теңгеге дейін.
Лауазымдық міндеттері: - мәдени – сауық
қызметін ұйымдастыруына басшылық жасайды;
-шығармашылық, әдістемелік, мәдени-ағартушылық
және жемқорлыққа қарсы күрес жұмыстарын жүзеге
асыруды
ұйымдастырады;
-көркемөнерпаздар
жетекшілерінің семинарларын, халық шығармашылық
байқауларын, фестивальдарын дайындау мен
өткізуді қамтамасыз етеді; -көркемөнерпаздар
ұжымының қызметіне бақылау жасайды; -әдістемелік
құралдарды, сценарийлерді репертуарларды әзірлеу
үшін білікті мамандарды тартып, осы материалдарды
рецензиялау және көркемөнерпаздар ұжымдарына
шығармашылық көмек көрсету; -қызметкерлердің
шығармашылық
бастамасын
ынталандырып,
өндірістік білім алуы мен біліктіліктерін арттыру үшін
жағдай жасайды; - ұйым қызметкерлерімен өндірістік
және еңбек тәртібін, талаптарын, қауіпсіздік және
еңбекті қорғау, өртке қарсы қауіпсіздік талаптарын
сақтауын бақылайды; -сенімхатсыз кәсіпорын атынан
оның мүддесін барлық органдарда кәсіпорынның
мүлкіне билік етеді, Қазақстан Республикасының
заңнамасының
шегінде
шарттар
жасайды,
сенімхаттар береді, банктік шоттар ашады және
өзгеде мәмілелер жасайды, барлық кәсіпорын
қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар мен
нұсқаулар шығарады; - Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексіне сәйкес өз құзыреті шегінде
қызметкерлерді кәсіпорынға жұмысқа қабылдайды
және онымен еңбек шартын бұзады, көтермелеу
шараларын қолданады және оларды жазаға
тартады.
Байқауға қатысушыларға қойылатын талаптар:
1.қажетті мамандық бойынша жоғары білімінің болуы;
2. қажетті мамандық бойынша басшы лауазымдарда
кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы; 3.Қазақстан
Республикасының Конституциясын, Бюджет кодексін,
Еңбек
кодексін,
Қазақстан
Республикасының

«Мәдениет туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен
күрес туралы», «Авторлық құқық және сабақтас
құқықтар туралы», «Мемлекеттік мүлік туралы»,
«Мемлекеттік сатып алулар туралы» заңдарын және
мемлекеттік тілді білуі тиісті. Конкурсқа қатысу үшін
қажетті құжаттар: 1) қоса берілетін құжаттардың
тізбесі көрсетілген байқауға қатысу туралы өтінішті;
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін;
3) кадрларды есепке алу жөніндегі толтырылған
жеке парақты (нақты тұратын мекенжайы мен
байланыс телефондары көрсетілген); 4) лауазымға
қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі
туралы құжаттардың көшірмелерін; 5) еңбек қызметін
растайтын құжаттың көшірмесін; 6) «Денсаулық сақтау
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама
нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан
бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама
ұсынады. Байқауға қатысушы, болған жағдайда оның
біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты
қосымша ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми
дәреже мен атақ беру, ғылыми жарияланымдар
туралы құжаттардың көшірмелері, алдыңғы жұмыс
орнындағы басшылық берген ұсынымдар) ұсынады.
Қазақстан
Республикасы
Денсаулық
сақтау
және әлеуметтік даму министрінің «Азаматтық
қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос
лауазымына орналасуға байқау өткізу қағидаларын
бекіту туралы 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №
1017 бұйрығы негізінде өткізіледі.
Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттар, конкурс
өткізу туралы хабарландыру аудандық «Алтын
астық» газетінде және интернет-ресурста (Егіндікөл
ауданы әкімдігінің сайты) соңғы жарияланған
күннен бастап күнтізбелік
15
күн ішінде
мына мекен-жайға тапсырылуы тиіс: индекс
020600,
Ақмола
облысы,
Егіндікөл
ауданы,
Егіндікөл ауылы, Жеңіс көшесі 11, Еmail: egin_
ovp@aqmola.gov.kz , байланыс телефондары:
8(71642) 79-0-14, 8(71642) 2-15-90.

Внимание, КОНКУРС
Государственное учреждение « Отдел внутренней
политики, культуры, развития языков и спорта
Егиндыкольского района» обьявляет конкурс на занятие
вакантной должности директора государственного
коммунального казенного предприятия «Районный
дом культуры». Должностной оклад в зависимости
от выслуги лет до 193579 тенге.
Должностные
обязанности;
руководит
деятельностью культурно-досуговой организации;
организует
осуществление
творческой,
методической, культурно-просветительной работы,
работу по борьбе с коррупцией; - обеспечивает
подготовку и проведение смотров и фестивалей,
конкурсов
народного
творчества,
семинаров
руководителей художественной самодеятельности;
- осуществляет контроль за деятельностью
художественных
самодеятельных
коллективов;
- привлекает квалифицированных специалистов
для разработки методических пособий, сценариев,
создание
репертуара,
рецензирования
этих
материалов и оказания творческой помощи
коллективам художественной самодеятельности;
- создает условия для повышения квалификации
, поощряет, стимулирует творческую инициативу
работников; - контролирует соблюдение работниками
организации
производственной
и
трудовой
дисциплины, требований по безопасности и охране
труда, требований противопожарной безопасности; без доверенности действует от имени предприятия,
представляет его интересы во всех органах,
распоряжается имуществом предприятия в рамках
законодательства Республики Казахстан, заключает
договоры, выдает доверенности, открывает банковские
счета и совершает иные сделки, издает приказы и
дает указания, обязательные для всех работников
предприятия; - в пределах своей компетенции и
в соответствии с трудовым кодексом Республики
Казахстан принимает на работу и увольняет с работы
работников предприятия, применяет меры поощрения
и налагает на них взыскания. Требования к участникам
конкурса: 1.Высшее образование по необходимому
профилю;
2.Стаж
работы
на
руководящих
должностях по специальности не менее 5 лет;
3.Обязательное знание Конституции РК, Трудового
кодекса РК, Бюджетного кодекса РК, Законов
Республики Казахстан «О культуре РК», «О

противодействии коррупции в РК», «Об авторском праве
и смежных правах РК», «О государственном имуществе
РК», «О государственных закупках РК», знание
государственного языка.
Желающие
принять
участие
в
конкурсе
предоставляют следующие документы: 1) заявление
об участии в конкурсе с указанием перечня
прилагаемых документов; 2) копию документа,
удостоверяющего
личность;
3)
заполненный
личный листок по учету кадров (с указанием адреса
фактического места жительства и контактных
телефонов); 4) копии документов об образовании
в соответствии с предъявляемыми к должности
квалификационными требованиями; 5) копию
документа, подтверждающую трудовую деятельность;
6) справку о состоянии здоровья по форме,
утвержденной приказом исполняющего обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан
от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении
форм
первичной
медицинской
документации
организаций здравоохранения» (зарегистрирован в
Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за № 6697). Участник конкурса
при
наличии
представляет
дополнительную
информацию,
касающуюся
его
образования,
опыта работы, профессионального уровня (копии
документов о повышении квалификации, присвоении
ученых степеней и званий, научных публикациях,
рекомендации от руководства предыдущего места
работы). Конкурс проводится в соответствии приказа
Министра здравоохранения и социального развития
Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года №
1017 «Об утверждении Правил поступления на
гражданскую службу и проведения конкурса на занятие
вакантной должности гражданского служащего».
Необходимые документы для участия в конкурсе
должны быть предоставлены в течении 15
календарных дней со дня последней публикации
объявления в районной газете «Алтын астык» и
интернет-ресурсе (сайт акимата Егиндыкольского
района) по адресу: индекс 020600, Акмолинская
область,
Егиндыкольский
район,
село
Егиндыколь, улица Победа, 11, Email: egin_ovp@
aqmola.gov.kz Тел: 8(71642) 79-0-14, 8(71642)
2-15-90.

Закон и право

Авторское право

Каждый из нас, наслаждаясь музыкой в кафе или
ресторане, не задумывается о том, что является
свидетелем взаимоотношений между авторами данного
произведения и владельцем заведения. За музыкальное
сопровождение любого мероприятия владельцы мест
общественного досуга, в соответствии с требованиями
Закона РК «Об авторском праве и смежных правах»
(далее Закон), обязаны выплачивать вознаграждение
авторам музыки и слов используемых музыкальных
произведений. Конечно, самостоятельно находить
каждого автора музыкального произведения – задача
не из простых. А точнее сказать, просто невыполнимая.
С другой стороны, и авторам произведений в полной
мере уследить за использованием своего произведения
также невозможно.
Поэтому в целях защиты интересов авторов, упрощения
процедуры сбора авторского вознаграждения и
заключения договоров , разрешающих публичное
исполнение музыкальных произведений, Законом
предусмотрено создание организаций, управляющих
правами авторов на коллективной основе (так
называемых авторских обществ). При этом, как правило,
деятельность авторских обществ не ограничивается
пределами страны проживания. Авторские общества
заключают договора о взаимном представительстве
с аналогичными организациями за рубежом. Таким
образом, авторское общество представляет интересы
не только отечественных авторов, но и авторов –
членов зарубежных организаций, а зарубежные
организации в свою очередь представляют интересы
наших авторов в своих странах.
Для
обеспечения
прозрачности
и
открытости
деятельности авторских обществ они обязаны
одновременно
с
выплатой
вознаграждения
представлять
обладателям
авторских
и
смежных прав отчеты, содержащие сведения об
использовании их прав, в т.ч. о размере собранного
вознаграждения и об удержанных из него суммах.
Кроме того, авторские общества должны:
- формировать реестры, содержащие сведения
о правообладателях, о правах, переданных ей в
управление, а также об объектах авторских и смежных
прав,
- создать интернет-ресурс в целях информирования
населения о деятельности организации, управляющей
имущественными правами на коллективной основе,
- размещать на интернет-ресурсе информацию о правах,
переданных ей в управление, включая наименование
объекта авторских и смежных прав, имя автора или
иного правообладателя и т.д.
Соблюдением авторских прав на музыкальные и
литературные произведения в Казахстане занимается
РОО «Казахстанское авторское общество» - РОО
«КазАК». РОО «Казахстанское авторское общество»
существует с 1995 года и имеет совместные договора
с Американским обществом Композиторов, Авторов
и Издателей, Российским авторским обществом,
Британским
авторским
обществом,
Германским
авторским
обществом,
Турецким
обществом
Правообладателей музыкальных произведений и
другими. На сегодня РОО «КазАК» представляет
интересы более 5000 отечественных, более 3
миллионов мировых авторов и правообладателей из
148 стран.
Авторское право по закону действует в течение
всей жизни автора и 70 лет после его смерти. Право
авторства, право на имя и право на защиту репутации
автора охраняются за ним бессрочно.
А.Магауов,
и.о.руководителя Целиноградского межрайонного
управления юстиции

«Алтын астық» аудандық газетіне
2022 жылға жазылу жалғасуда
Біздің газетке жазылуды кез-келген «Қазпошта» АҚ
бөлімшесінде рәсімдеуге болады. Басылымға жазылудың
жартыжылға бағасы -1592 теңге. Газеттің шығу мерзімі аптасына бір рет, дүйсенбі күндері. Газеттің электрондық
нұсқасына
жазылуды
редакцияның
бухгалтериясында
рәсімдеуге болады.
Сіз газеттің шығарылымын PDF форматында өзіңіздің
электрондық поштаңыздың мекен-жайына газетті баспаханаға
тапсыру кезінде ала-аласыз. Газеттің электрондық нұсқасына
жазылымның бағасы -1000 теңге. Газеттің жартыжылдық
жазылымын редакциядан алу (Победа көшесі,7) -1300 теңге.
Жазылымның бұл нұсқасын Сіз редакцияның
бухгалтериясында рәсімдей аласыз.
Егер де сіз біздің газетке жазылып, ол сізге келмесе немесе
барлық нөмірлері бірдей келмесе, осы факт туралы «Алтын
астық» редакциясына:
2-13-69 телефоны бойынша хабарласуыңызды өтінеміз.
Газет мемлекеттік және орыс тілдерінде жарық көреді. Сіз
біздің газеттен өзіңізге қызықты әрі пайдалы мәліметтер
аласыз, аудан жаңалықтарын білетін боласыз,өзіңіздің
және әріптестеріңіздің фотосуреті мен материалдарын көре
аласыз! Біздің газет Егіндікөл ауданының тыныс- тіршілігіне
немқұрайлы қарамайтын барлық жандар үшін үлкен
сүйіспеншілікпен
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Приложение 25
к решению Егиндыкольского районного
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Бюджет Жалманкулакского сельского округа на 2022 год

						

Егіндікөл аудандық
мәслихатының 2022 жылғы 08 маусымдағы № 7С21-2
шешіміне 9 қосымша
Егіндікөл аудандық мәслихатының
2021 жылғы 24 желтоқсандағы № 7С14-2
шешіміне 25 қосымша
Жалманқұлақ ауылдық округінің 2022 жылға арналған бюджеті

Санаты
Сыныбы

Категория

мың теңге
сома

Кіші сыныбы

Класс

I. Кірістер
1
04

240,0

Меншiкке салынатын салықтар

240,0

Мүлiкке салынатын салықтар

3,0

3

Жер салығы

6,0

4

Көлiк құралдарына салынатын салық

231,0

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

156,6

Жердi және материалдық емес активтердi сату

156,6

Жерді сату

156,6

03
1
4
02
3

Наименование

15 491,6

Салықтық түсімдер
1

3

Трансферттер түсімі

15 095,0

Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан
түсетiн трансферттер

15 095,0

Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен
трансферттер

Функционалдық топ
Бағдарлама

I. Доходы
1
04
3

Земельный налог

4

Hалог на транспортные средства

231,0

Поступления от продажи основного капитала

156,6

Продажа земли и нематериальных активов

156,6

03
1

Продажа земли

4
02
3

156,6

Поступления трансфертов

15 095,0

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

15 095,0

Трансферты из районного (города областного значения) бюджета

15 095,0

Сумма
тысяч тенге

Администратор бюджетных программ
Бюджетная программа

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты

16 281,9

001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер

16 227,9

053 Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,
ауылдық округтің коммуналдық мүлкін басқару

54,0

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

358,5

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық
округ әкімінің аппараты

358,5
0,0

Бюджеттік кредиттер

0,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

0,0

IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша
сальдо

0,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін
түсімдер

0,0

VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру
(профицитін пайдалану)

124

07
124

0,0

Қарыздарды өтеу

0,0

Бюджет қаражатының пайдаланылатын
қалдықтары

1 148,8

Бюджет қаражаты қалдықтары

1 148,8
1 148,8

16 281,9

Аппарат акима города районного значения, села, поселка,
сельского округа

16 281,9

001 Услуги по обеспечению деятельности акима города
районного значения, села, поселка, сельского округа

16 227,9

053 Управление
коммунальным
имуществом
города
районного значения, села, поселка, сельского округа

54,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

358,5

Аппарат акима города районного значения, села, поселка,
сельского округа

358,5

0,0

Бюджетные кредиты

0,0

Погашение бюджетных кредитов

0,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

0,0

Приобретение финансовых активов

0,0

Поступления от продажи финансовых активов
государства

0,0

Поступления займов

01

1 148,8
0,0

Погашение займов

0,0

Используемые остатки бюджетных средств

1 148,8

Остатки бюджетных средств

1 148,8

1 Свободные остатки бюджетных средств

КГУ «Общеобразовательная школа №2 с Егиндыколь отдела образования по
Егиндыкольскому району
управления образования Акмолинской области » оказывает
Стандарт государственной услуги «Прием документов для организации
индивидуального бесплатного обучения на дому детей, которые по состоянию
здоровья в течение длительного времени не могут посещать организации
начального, основного среднего, общего среднего образования»

1. Код гос. Услуги 403004
2. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
3. 1. Общие положения
1. (далее - государственная услуга).
2. Стандарт государственной услуги разработан
Министерством образования и науки Республики
Казахстан (далее - Министерство).
3. Государственная услуга оказывается организациями
начального, основного среднего, общего среднего
образования (далее - услугодатель). Прием заявления
и выдача результата оказания государственной услуги
осуществляются через канцелярию услугодателя.
4. Сроки оказания государственной услуги:
1)
с
момента
сдачи
пакета
документов
услугополучателем для организации индивидуального
бесплатного обучения на дому детей, которые по
состоянию здоровья в течение длительного времени
не могут посещать организации начального, основного
среднего, общего среднего образования в течение
учебного года - 3 рабочих дня;
2) максимально допустимое время ожидания для сдачи
пакета документов услугополучателем услугодателю не более 15 минут;
3) максимально допустимое время обслуживания
услугополучателя - не более 15 минут.

-1 148,8

VI. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета

8

358,5

III. Чистое бюджетное кредитование

V. Дефицит (профицит) бюджета

1 148,8

16 640,4

Государственные услуги общего характера

008 Освещение улиц населенных пунктов

-1 148,8

Қарыздар түсімі

1 Бюджет қаражатының бос қалдықтары

II. Затраты
01

358,5

III. Таза бюджеттік кредиттеу

V. Бюджет тапшылығы (профициті)

01

6,0

Функциональная группа

16 281,9

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру

8

3,0

16 640,4

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

124

240,0

Наименование
II. Шығындар

07

240,0

Hалоги на собственность
Hалоги на имущество

Атауы

124

15 491,6

Налоговые поступления
1

3

15 095,0

мың теңге
сома

Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі

01

Сумма
тысяч тенге

Подкласс

Атауы

5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги:
расписка о приеме документов (в произвольной
форме). Форма представления результата оказания
государственной услуги: бумажная.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно
физическим лицам (далее - услугополучатель).
8. График работы услугодателя: с понедельника по
субботу включительно, кроме выходных и праздничных
дней, с 9.00 часов до 18.30 часов с перерывом на
обед с 13.00 до 14.30 часов, согласно Трудовому
кодексу Республики Казахстан. Прием заявления и
выдача результата осуществляется с 9.00 до 17.30
часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.
Предварительная запись и ускоренное обслуживание
не предусмотрены.
9. Перечень документов, необходимых для
оказания государственной услуги при обращении
услугополучателя к услугодателю: 1) заявление
(в произвольной форме); 2) справка врачебноконсультационной комиссии с рекомендацией по
обучению на дому; 3) заключение психолого-медикопедагогической
консультации
о
рекомендуемой
образовательной учебной программе для детей
инвалидов.

1 148,8

Регистрация смерти – онлайн
Казахстанцы, потерявшие своих близких, могут
получить уведомление о смерти на портале www.egov.
kz.
С запуском данной услуги исключаются требования
по обязательному предоставлению медицинского
свидетельства о смерти и перинатальной смерти, а
также свидетельства о государственной регистрации
смерти. Для получения уведомления достаточно
ввести ИИН умершего.
Ранее
необходимо
было
посетить
несколько
организаций, на что уходило значительное время.
Данное уведомление необходимо для предоставления
при
захоронении,
назначении
единовременной
выплаты на погребение, получения пенсионных
накоплений усопшего и оформлении наследства.
Теперь его можно получить в режиме онлайн.
На www.egov.kz. в разделе «Семья» необходимо
пройти а подраздел «Семейное положение», выбрать
услугу «Уведомление о государственной регистрации
смерти», заказать ее и подписать ЭЦП.
С результатом можно ознакомиться в личном кабинете
пользователя на портале www.egov.kz. Причиной
отказа могут стать некорректно заполненые данные
или отсутствие актовой записи о смерти. В первом
случае нужно проверить данные и попробовать
перезаказать услугу, а во втором – обратиться в отдел
РАГС по месту жительства. Данная услуга стала
доступна благодаря интеграции с информационными
системами Министерства юстиции и Министерства
здравохранения Республики Казахстан – все данные
подтягиваются из информационных систем госорганов.
Г.Тайшибаева,
главный специалист ОЗСП и РАГС
Егиндыкольского района
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Алтын астық

Сайлау- 2022

Мерзімінен бұрын тоқтатылған әкімнің орнына Егіндікөл ауданы Бауманское
ауылы әкімінің сайлауын тағайындау туралы хабарлама
«Қазақстан
Республикасындағы
сайлау
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Конституциялық
Заңының
113-1-бабының
2,3-тармақтарына
сәйкес
мерзімінен
бұрын тоқтатылған әкімнің орнына Егіндікөл ауданы
Бауманское ауылы әкімінің сайлауы 2022 жылғы 31
шілдеге тағайындалды.
Мерзімінен
бұрын
тоқтатылған
әкімнің
орнына
Егіндікөл ауданы Бауманское ауылы әкімінің сайлауын
даярлауға және өткізуге арналып бекітілген негізгі
күнтізбелік шаралар жоспары бойынша:
Әкімге үміткерді ұсыну: Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент,
ауылдық округ әкімдеріне кандидаттар ұсынуды, егер ұсыну
мерзімі аяқталатын күнге кемінде екі кандидат ұсынылса,
тиісті сайлау округінің аумақтық сайлау комиссиясына
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ

әкімдеріне кандидат болып дауысқа түсу ниеті туралы
өтініш беру арқылы өз мүшелері арасынан, азаматтар –
белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар, сондай-ақ
аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімі жүргізеді яғни, 2022
жылдың 2 шілдесінде басталып, 2022 жылдың 15 шілдесінде
аяқталады.
(113-3 баптың 1- тармағы)
Үміткерлердің
тіркелімі
және
сәйкестелген
куәлік
берілісі қажетті құжаттардың бәрі алынғаннан кейін
басталады да, дауыс берілетін күнге дейінгі 15 күннің
ішінде- 2022 жылдың 2 шілдесінде басталып, 2022
жылдың 20 шілдесінде аяқталады.
(113-5 бап)
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сообщение
о назначении выборов акима села Бауманское Егиндыкольского района
вместо досрочно прекратившего полномочия
В соответствии п.2,3 статьи 113-1 Конституционного Закона
Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»
выборы акима села Бауманское Егиндыкольского района
вместо досрочно прекратившего полномочия назначены на 31
июля 2022 года.
По
утвержденному
календарному
плану
основных
мероприятий по подготовке и проведению
выборов
акима
села
Бауманское
Егиндыкольского
района
вместо
досрочно
прекратившего
полномочия
выдвижение кандидатов в акимы города районного
значения, села, поселка, сельского округа производится
политическими
партиями,
зарегистрированными
в
установленном порядке, из числа своих членов, гражданами –
в порядке самовыдвижения путем подачи в территориальную
избирательную комиссию соответствующего избирательного

округа заявления о намерении баллотироваться кандидатом
в акимы города районного значения, села, поселка,
сельского округа, а также акимом района (города областного
значения), если на день окончания срока выдвижения
выдвинуто менее двух кандидатов, т.е. с 2 июля 2022
года и заканчивается 15 июля 2022 года.
(п.1 ст. 113-3)
Регистрация кандидатов и выдача соответствующего
удостоверения начинается после получения всех необходимых
документов и заканчивается за 15 дней до дня голосования
– с 2 июля 2022 года и заканчивается 20 июля 2022 года.
(ст. 113-5)
Егиндыкольская районная
территориальная избирательная комиссия

Ақмола облысы Егіндікөл ауданының сайлау округінің шекарасын, аумақтық
сайлау комиссиясының орналасқан жері және құрамы туралы хабарлама
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы Конституциялық Заңының 13 бабы 4 тармағына,
14 бабы 6) тармақшасына, 22, 113-1 баптарына, Егіндікөл
аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2022 жылғы
1 шілдедегі «Егіндікөл ауданының Бауманское ауылы
әкімін сайлау бойынша сайлау округін құру туралы» №3/30
қаулысына сәйкес Егіндікөл ауданының сайлау округінің
шекарасын, аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жері
және құрамын хабарлаймыз.
Егіндікөл ауданының Бауманское ауылы әкімін сайлау
бойынша сайлау округі:
- Бауманское ауылы әкімінің – Бауманское ауылының
шекарасында Бауманское сайлау округі;

Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Орналасқан жері: Ақмола облысы, Егіндікөл ауданы,
Егіндікөл ауылы,
Жеңіс көшесі 6, Егіндікөл ауданының
аудандық әкімдігінің ғимараты, телефоны 8(71641)2-11-66
Комиссия төрағасы– Жаңабаев Самат Жаңабайұлы;
Комиссия төрағасының орынбасары– Асанов Азамат
Серікұлы;
Комиссия хатшысы – Джұмабаева Гүлзада Серікқызы;
комиссия мүшелері: Дингель Андрей Владимирович, Попова
Лидия Николаевна, Шадура Татьяна Васильевна, Хамитова
Мөлдір Жеңісқызы.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сообщение
об образовании избирательного округа Егиндыкольского района Акмолинской
области, местонахождении и составе территориальной избирательной комиссии
В соответствии с пунктом 4 статьи 13, подпунктом 6) статьи
14, статьями 22, 113-1 Конституционного Закона Республики
«О выборах в Республике Казахстан», постановлениями
Егиндыкольской районной территориальной избирательной
комиссии №3/30 от 1 июля 2022 года «Об образовании
избирательного округа по выборам акима села Бауманское
Егиндыкольского района», сообщаем границы избирательного
округа,
местонахождение
и
состав
территориальной
избирательной
комиссии
Егиндыкольского
района.
Избирательный округ по выборам акима села Бауманское
Егиндыкольского района:
- акима села Бауманское – Бауманский избирательный округ в
границах села Бауманское;

Егиндыкольская районная территориальная избирательная
комиссия
Местонахождение: Акмолинская область, Егиндыкольский
район, село Егиндыколь, улица Победы, 6, здание районного
акимата Егиндыкольского района, телефон 8(716-42) 2-11-66
Председатель комиссии – Жанабаев Самат Жанабаевич
Заместитель председателя комиссии – Асанов Азамат
Серикович
Секретарь комиссии – Джумабаева Гулзада Сериковна
Члены комиссии: Дингель Андрей Владимирович, Попова
Лидия Николаевна, Шадура Татьяна Васильевна, Хамитова
Мөлдір Жеңісқызы.
Районная территориальная избирательная комиссия

Ақмола облысы Егіндікөл ауданының сайлау учаскесінің шекарасы және
учаскелік сайлау комиссиясының құрамы туралы хабарлама
«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан
Республикасы
Конституциялық
Заңының
17-бабының
2-тармағына,
23-бабының
5-тармағына,
113-1-бабына,
Егіндікөл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының 2022
жылғы 1 шілдедегі №2/29 «Өкілеттігін мерзімінен бұрын
тоқтатқан
әкімнің орнына Бауманское ауылы әкімінің
сайлауын тағайындау туралы» қаулысына, Егіндікөл ауданы
әкімінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы №18 шешіміне сәйкес,
Егіндікөл ауданының сайлау учаскелерінің шекараларын,
учаскелік сайлау комиссиясының құрамын және орналасқан
жерін хабарлаймыз.

№ 391 референдум учаскесі
Орналасқан жері: Бауман ауылы, Школьная көш. 1,
орта мектебінің ғимараты, тел: 8 (71642) 2-46-76.
Учаскелік сайлау комиссияның құрамы: комиссия төрағасы
– Винницкий Филипп Михайлович; төрағаның орынбасары
– Хаждеу Анастасия Викторовна; комиссия хатшысы –
Узольникова Виолетта Александровна; комиссия мүшелері
– Қарқымбаева Нұржамал Қуатқызы, Кустова Наталья
Михайловна.
Егіндікөл ауданының әкімі
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Сообщение
о границе избирательного участка,
местонахождении и составе
участковой избирательной комиссий
Егиндыкольского района Акмолинской
области
В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пункта 5 статьи 23,
со статьей
113-1 Конституционного Закона Республики
«О выборах в Республике Казахстан», постановлением
Егиндыкольской районной территориальной избирательной
комиссии №2/29 от 1 июля 2022 года «О назначении выборов
акима села Бауманское вместо досрочно прекратившего
полномочия акима», решением акима Егиндыкольского
района №18 от 29 декабря 2018 года сообщаем границы
избирательного участка, местонахождении и составе
участковой избирательной комиссий Егиндыкольского района.
Участок референдума № 391
Местонахождение: с.Бауманское, ул.Школьная 1,
здание средней школы, тел: 8 (71642) 2-46-76.
Состав участковой комиссии референдума: председатель –
Винницкий Филипп Михайлович; заместитель председателя
– Хаждеу Анастасия Викторовна; секретарь – Узольникова
Виолетта Александровна; члены комиссии: Каркимбаева
Нуржамал
Куатовна,
Кустова
Наталья
Михайловна.
Аким Егиндыкольского района
Районная территориальная избирательная комиссия

Актуально

Егиндыкольцы защищают
долгожданную дорогу
Егиндыкольский район на прошлой неделе посетил
заместитель руководителя управления пассажирского
транспорта и автомобильных дорог Акмолинской
области А. Жумабеков и и.о. руководителя отдела
недропользования и лицензирования управления
предпринимательства
Акмолинской
области
Д.
Нурмагамбетова. Во встрече приняли участие:
заместитель акима Н. Комбатуров, курирующий
эту сферу, акимы сел,
представители местной
общественности.
Причиной визита послужило обращение руководства
района и жителей о передвижении по асфальтовой
трассе Егиндыколь – Новочеркасское машин –
большегрузов, едущих из песчаного карьера села
Полтавское.
Люди защищают свою главную асфальтовую дорогу. Ее
ждали много лет, а теперь от машин – большегрузов,
доверху заполненных песком, дорога буквально
«расползается», асфальт не выдерживает большого
потока машин, а их из карьера отправляется порядка
50 в день.
«Машины должны быть по правилам загружены по
8 тонн на ось, но соблюдаются ли эти требования?»
– спрашивают егиндыкольцы, видя, как проседает
асфальт под большегрузами. И если ранее машины из
карьера передвигались по технической дороге, через
Лозовое, то в последнее время из-за затопленности
части этой дороги, груз перевозят по нашему асфальту.
В ходе встречи удалось прийти к соглашению с
представителем руководства карьера - ТОО «Көркем
күм». Было решено, что на предприятии прекратят
на время добычу песка и передвижение большегрузов
по асфальтовой трассе.
После схода воды на
технической дороге, они возобновят движение там.
Были приняты ряд договоренностей о приобретении
песка местными жителями на льготных условиях.
С . Гурбанова
2022 жылғы 03 тамыз күні сағат 15:00де «Егіндікөл ауданы Буревестник ауылы
әкімінің аппараты» ғимаратында Буревестник
ауылының жергілікті қоғамдастығының жиыны
өткізіледі. Күн тәртібі:
«Буревестник» ауылының атауын - «Жарлыкөл» ауылы
етіп өзгерту туралы
03 августа 2022 года в 15:00 часов
в
здании
ГУ
«Аппарат
акима
села
Буревестник
Егиндыкольского
района»
состоится собрание местного сообщества
села Буревестник.
Повестка дня:
О
переименовании села «Буревестник» в село
«Жарлыкөл»

Редакцияның мекен-жайы: 020600 Ақмола облысы, Егіндікөл ауылы, Победа көшесі, 7. Тел/факс:2-1369, Электронды пошта: egindikolinfo@mail.ru

Меншік иесі: «Егіндікөл
info» жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

Директорредактор
Гурбанова
Светлана
Михайловна

Жарнама мен хабарландырулардың мазмұны үшін
жауапкершілік жарнама берушіге жүктеледі
Газет « Алтын астық «газетінің
Мемлекеттік тілдегі
Жарнама берушілер жіберген қателіктер бойынша
редакциясында дайындалды,
материалдарға
шағымдар жарияланған күннен бастап 2 ай ішінде
терілді, жинақталды.
жауапты
қабылданады
Нұр-Сұлтан қаласы, Жұбанов
Балшых Ахмарал
Жарияланған материалдар редакцияның көзқарасына сәйкес көшесі 24/1 «Дунасарова А. Д.» ЖК Жинақтаушы оператор
болмауы мүмкін
басылып шықты
Алиева Анастасия

Тіркеу куәлігі №15838-Г
17.02.2016 ж. Қазақстан
Республикасының Ақпарат
министрлігі берген
Таралымы 505 дана
аптасына 1 рет
дүйсенбі күндері шығарылады.

