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Қымбатты Отандастар!
Бүгін елімізге және әрқайсымызға

қатысты аса маңызды Үндеу жария-
лап отырмын.
Еліміздің Конституциясына сәйкес

Қазақстан Республикасы Президен-
тінің кезектен тыс сайлауын 2019
жылдың 9 маусымында өткізу тура-
лы шешім қабылдадым.
Мен бұл жауапты шешім бойын-

ша Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы
Назарбаевпен ақылдастым.
Парламенттің қос палата спикері-

мен, Премьер-Министрмен кеңестім.
Конституциялық Кеңестің келісім-

іне жүгіндім. Парламенттегі партия
жетекшілер-імен кездестім.
Кезектен тыс сайлау туралы ше-

шім қабылдау – өте маңызды әрі
қажетті қадам.
Біз Елбасымыздың арқасында

тәуелсіз, қуатты мемлекет құрдық.
Қазақстан халықаралық жүйеде
өзіне лайықты орнын алды. Бізді
ықпалды және белді мемлекет ретін-
де бүкіл әлем мойындайды.  
Қазіргі таңда тарихи кезең-

ді бастан өткеріп отырмыз.
Жоғары билік заңды және бейбіт

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
Қазақстан халқына Үндеуі

жолмен ауысты. Бүкіл әлем қоғам-
дастығы осы оқиғаны түсіністікпен
және құрметпен қабылдады.  
Мемлекет басшысы ретінде мен

өзімнің міндетімді және жауапкер-
шілігімді терeң сезінемін.  
Президент лауазымына кіріскен-

нен бастап өңірлерді аралап жүрмін.
Халықтың көңіл-күйін жақсы білемін.
Зиялы қауыммен, еңбек ұжымдары-
мен, бизнес өкілдерімен, инвестор-
лармен, халықаралық тұлғалармен
кездестім. Біз Елбасының сара
жолым-ен жүреміз. Халқымыз –
біртұтас. Тәуелсіздігіміздің ең жоғары
құн-дылығы ретінде мемлекетіміздің
іргесі мығым. Алдағы Президент
сайлауы осыған дәлел болуы керек.
Сондықтан, елдегі қоғамдық-саяси

келісімді қамтамасыз етіп, алға басу
үшін ,  әлеуметтік -экономикалық
мақсат-міндеттерді лайықты жүзеге
асыру үшін бізге айқындық қажет.
Оның үстіне, әлемдегі ахуал
бұлыңғыр болып тұр. Бұл Отан-
ымыздың қауіпсіздігіне сын-қатер
әкелуі мүмкін.
Ішкі және сыртқы саясатта-

ғы сабақтастық пен тұрақтылық-

ты сақтап, Елбасы ұсынған әлеумет-
тік бағдарламаларды ойдағыдай
сәтті әрі тиімді іске асыруымыз
керек.  
Ол үшін аталған тағдырлы шешімді

қабылдадым.
Мұндай шешім тек халықтың тіке-

лей еркімен сайлауда қабылдануы
қажет.  
Қазақстан – демократиялық мем-

лекет. Президент халықтың таңда-
уымен сайланады.  
Мен, Мемлекет басшысы ретінде,

сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне
кепілдік беремін! Бұл – менің берік
ұстанымым!
Алдымызда зор міндеттер

тұр. Мен халқымызға, яғни Сіздерге 
сенемін.
Қадірлі Отандастар!
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді,

төртеу түгел болса, төбедегі
келеді» дейді дана халқымыз.  
Алдағы сайлауға баршаңыз-

ды барынша жауапкершілікпен қа-
рауға шақырамын.
Еліміздің келешегі, әр отбасы мен

әр азаматтың тағдыры Сіздердің
шешімдеріңізге тікелей байланысты!

 Өткен мен бүгін жайлы сыр
шерткенде тарихшы һәм жазушы
болсын, қоғам құрылымына негіз
болатын кез келген саланың тұңғыш
тұлғалары туралы ой қозғауды жөн
көреді. Тарих төрінде тұңғыштардың
есімі өзгелерден шоқтығы биік болып
тұратыны да сондықтан. Солардың
бірі – Ойылдан  шыққан тұңғыш әскери
ұшқыш Мұхит Құбаев еді. Ақтөбе
қаласындағы Жоғары азаматтық
Авиация училищесінің 1979 жылғы
түлегі Мұхит Құбаев еңбек жолын әп
дегеннен ЯК-40 ұшағының ұшқышы
болып бастады. Бұл Қазақстанға
әкелінген ең тұңғыш әскери ұшақ еді.
Арада 8 жыл өткенде еліміздегі ең
қуатты ТУ-154 әуе кемесін меңгерді.
Кейін Республиканың азаматтық
авиация саласындағы басшылық
Қазақстан Республикасы Көлік және
коммуникация министирлігінің
Азаматтық авиация комитетінің
төрағасы болып сайланды. Қазіргі
заманғы алып әуе лайнері БОИНГ-
747 әуе лайнерін Қазақстанда ғана
емес, бүкіл ТМД елдерінде тұңғыш
меңгерген ұшқыш болды. ҚР-ның
тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев
мінген БОИНГ-747 экипажының
командирі болды, сондай-ақ  400

жолаушылық осы әуе лайнерін
Майндағы  Франкфурттан Алматыға
қондырған бірінші адам.
«Ұшқыш болу міндет емес, азамат
болу парызым» - деп өмірлік
ұстанымына айналдырған туған
елінің мақтанышы Бекмұхамбетов
Айбол бүгінгі таңда еліне елеулі
қызмет атқарып жүрген абзал
азамат. Қазақстандық инженер –
ұшқыш, техника ғылымдарының
кандидаты, «Халықаралық Алматы
әуежайы» АҚ президенті, ҚР Еңбек
сіңірген авиаторы. Өзінің жолын
қуып, әуе кеңістігіне самғауды
армандаған  Шәрбану Бекмұхам-
бетова атындағы мектебінің 12
түлегін авиацияда білім алуына
жағдай жасап, қаржылай көмектесіп
отырған абзал азамат.
Туған өлкесінің мақтан тұтар абзал

азаматына айналған Абдрешев
Сұлтанбек Жақсығалиұлы Алматы
қаласынадағы «Азаматтық Авиация
академиясын» үздік бітіріп, 2002
жылдан бастап «Казаэронавигация»
Республикалық Мемлекеттік
Кәсіпорынына әуе қозғалысын қам-
тамасыз ететін диспетчері болып,
2012 жылдан бастап мекеменің
орталық аппаратына Ұшу Қауіп-

Облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің
төрағалығымен «Халық қауіпсіздігін
қамтамасыз ету» жобасының
көктемгі кезеңін жүзеге асыру
мәселесін қараған отырыс өтті.
Жиынға барлық құқық қорғау
органдары мен жауапты мекеме
басшылары, қала және аудан әкімдері
селекторлық бейнебайланыс арқылы
қатысты.
Жиын барысында бірқатар

басқармалар мен департамент-
тердің басшылары баяндама жасап,
алдағы уақытта атқарылатын
жұмыстарға тоқталып өтті.
Облыс басшысы жобаны жүзеге

асыру бойынша облыстық дін істері
басқармасы және облыстық ішкі істер
департаментіне, аудандарға шығат-
ын басқарма басшыларына вахта-
лық ауылдарда өз салалары бойын-
ша түсіндіру жұмыстарын жүргізу
туралы бірқатар тапсырмалар берді.
Сондай-ақ, жиында облыстық ішкі

саясат басқармасына әлеуметтік
желілермен жұмыс жасауды арт-
тыруды, облыстық ішкі істер
департаментіне аудан әкімдерімен
бірлесіп, ауылдық жерлерде учас-
келік инспекторлардың жұмыс сапа-
сын күшейту қажеттігі баса айтылды.
Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Кәсіподақ - қай қоғамда, қай
мемлекетте болмасын еңбек
адамының ең бірінші қорғаны.
Қорғаны- деген сөздің ауқымы кең.
Еңбек құқығымыз құжаттармен
реттелгенімен, оның сыртында
адамның кәсібіне құлшынысын
арттырып, ынталандырып отыратын
кәсіподақ ұйымының ролі күн санап
күшейіп келеді.
Ұжымдағы еңбек адамының

құқығын, мүддесін қорғайтын
кәсіподақ ұйымының маңызы зор.
Әсіресе, ол ұйым бір ауданның өзінде
жүздеген қызметкердің басын
біріктіретін ең үлкен сала болса, онда
ол ұжымда жұмыс ауқымы да, орын
алатын мәселелер де көп болары
сөзсіз. Әсіресе, білім саласында.
Қуанышымызды еселеп, қайғымыз-
ды бөлісіп, мұңымызды тыңдап,
сырқатқа қолұшын созып, талай
игілікті іске ұйытқы болып отырған
білім саласында еңбек ететін
қызметкерлердің кәсіподақ ұйымы
дәстүрлі түрде мұғалімдердің
демалуы мен ем алуына мән беріп
келеді.
Биыл да оқушылардың көктемгі

каникулы кезінде Кербез Көкше

жеріне «Щучинск» шипажайына
Ақтөбе облысынан 50 мұғалім
емделу мүмкіндігіне ие болды. Мен
де сол әріптестерімнің бірі болғаныма
қуанамын. Өйткені, еңбек еленуі тек
төленген еңбекақымен есептелмесе
керек. Көкшенің табиғатынан алған
әсерім бөлек әңгіме. Мен үшін бұл
материалдық мүмкіндіктен бұрын
кәсіподақтың мұғалімдерді рухани
қолдауы. Әрине, алған емім мен
естен кетпес естелікке толы
демалыс өзімнің мамандығыма деген
ынтамды арттырып, жаңа күш-жігер
сыйлады.
Көкше жерінде демалған білім

саласында өздерінің мүмкін-
діктерінше жетістіктерге жеткен
барлық жастардың көніл күйлерінің
асқақтығы мен керемет табиғаттан
алған әсеріне сөз жоқ.
Ақтөбе облыстық кәсіподақ

ұйымына, Ойыл аудандық кәсіподақ
ұйымына Ойыл жастары атынан
ұстаз еңбегін бағалағандарына
алғысымыз шексіз.

Гүлсім ЖҰМАБАЕВА,
Теректі негізгі мектебінің жас

маманы, кәсіподақ мүшесі.

Елімізде рухани құндылықтарды
өнеге етіп, ұлттық өнерімізді ұлықтап,
үздіксіз дайындық пен
шығармашылық талпыныстың
арқасында өнері өрге жүзіп
жүргендер жетерлік. Біздің ауданда
жүзден аса, үйірмелер мен клубтар
бар. Олардың озық тәжірибелері
аудандағы атаулы даталарда
кеңінен насихатталып келеді.
Осы орайда алдыңғы күні аудандық

мәдениет үйінде «Мәңгілік елдің
мәдени мұрасы» атты аудандық
фестиваль өтті. Тұңғыш Президент
Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: Рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласы аясында
ұлттық аспаптардың өмірлік
қажеттілігі мен өзектілігін түсіндіру,
халық әндерін насихаттау,
домбыраны қастерлеу арқылы
халықтың рухани байлығын сіңіру,
ұмытылып бара жатқан күй, терме
өнерін жандандыру, ұлттық қолөнерді
дамыту мақсатында өткен аудандық
фестивальде аудан өнерпаздары
дәстүрлі әндер, хореграфия, көркем
сөз, әзіл-сықақ, эстрада жанрлары
бойынша сынға түсті. Облыстық
фестивальге іріктеу кезеңіне
облыстан арнайы келген Т.Ахтанов
атындағы облыстық драма
театрының актрисасы Дәметкен
Құсайынова, облыстық халық
шығармашылығы орталығының
редакторы Гүлнар Сейталина,
«Мәдениет саласының үздігі»

Бағдагүл Қосмағанбетова, облыстық
өнер музейінің ғылыми қызметкері
Іңкәр Әлібековалар төрелік етті.
Сонымен бірге айта кетсек, облыстан
келген меймандар аудандық
мәдениет үйінің фойесіндегі белсенді
клубтардың ұсынған көрмесімен
танысып, ұлттық тағамдардан дәм
татты. Салт пен дәстүрді дәріптеп
жүрген әжелеріміз облыстан келген
меймандарды сырнайлата ән салып,
шашу шашып қарсы алды.
Ойылдықтардың қонақжайлық-
тарына таң қалған өнер сарап-
шылары жерлестердің өнерлеріне де
жоғары баға беріп, алғыстан басқа
айтары болмады. Ал, әлімсақтан

ХАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ»
ЖОБАСЫ ЖҰМЫСЫ

ЖАЛҒАСАДЫ

КӘСІПОДАҚ –
ҚОЛДАУШЫМ!

ОЙЫЛДЫҢ ДАҢҚЫН
АСПАНДАТҚАН ҰШҚЫШТАР

1968 жылғы қарашада өткен Жалпы Халықаралық авиация
федерациясының 61- конференциясының қаулысына сәйкес, 12 сәуір
–Халықаралық авиация және ғарышкерлер күні болып белгіленді. Міне,
содан бастап, ғарыш айлағын бағындырғысы келген қаншама адам
ұшқыш болуды армандады. Жалпы, ұшқыш  болу – үлкен
жауапкершілікті талап ететін мамандық. Күн-түн демей көк жүзінде
темір қыранмен қалықтап, қаншама адамның тағдырына жауапты болу
оңай шаруа емес екені анық. Осындай жауапкершілігі зор мамандықты
игеру Ойыл орыс орта мектебін (Шәрбану Бекмұхамбетова атындағы
мектеп-гимназиясы) бітірген түлектерге таңсық болмады. Көк аспанда
қырандай самғап, кеңістікті бағындырып, туған жерінің атын
шарықтатып, абыройлы қызмет етіп жүрген ардақты азаматтарымыз
Галай Николай, Швецов Виктор, Кұбаев Мұхит, Бекмұхамбетов Айбол,
Ажниязов Айдос, Мухитдинов Адхам, Абдрешев Сұлтанбек, Нугманов
Азат, Анкулов Алиби, Нұрқасов Ербол, Тумышев Нұрлан, Нұрланұлы
Есет, Кошимов Талғат, Хайролла Нұрзат, Рахметов Нұрбай, Кенжегалиев
Мейірхан, Ержангалиев Алмат  сынды азаматтарымыздың  ерен еңбегін
мақтан еткіміз келеді.

сіздігін басқару жөніндегі департа-
ментінің бөлім бастығы болып
қызмет атқарады.
Жас та болса, ерен еңбегімен,

қайсарлығын танытып жүрген ұщқыш
- Нұрқасов Ербол Магаденович.
Инженер-ұшқыш мамандығын мең-
геріп, Дубай қаласының авиация
саласында еңбек етуде. Жастай-
ынан ілім мен білімге құмар болып
өскен түлегіміз Хайролла Нұрзат
Асхатұлы да осындай айтулы азамат
ағаларының жолын қуып, Алматы
қаласынадағы «Азаматтық Авиация
академиясын» үздік бітіріп, болашақ
бағдарламасымен Оңтүстік Кали-
форнияда білімін шыңдайды.
Қазақстан студенттер Ассоциация-
сының Президенті және шетелде

«КазАльянс USA» вице-президенті
болды. Мақтан тұтар түлектеріміз –
Рахметов Нұрбай Теңдібайұлы қазіргі
таңда АҚШ, Майами қаласында ұшу
практикасында болса, ал Мұхам-
бетов Мейірхан Мұратбекұлы «BEK
Air» авиакомпаниясында инженер
болып қызмет атқаруда, Қошымов
Талғат Ермалайұлы «Казаэронавига-
цияда» - авиадиспетчер міндетін
атқаруда. Алтын белгі иегері,
мектепте түрлі облыстық жарыс-
тардың жеңімпазына айналған
Ержангалиев Алмат Асқарұлы
Алматы қаласынадағы «Азаматтық
Авиация академиясына «Эксплуа-
тация летательных аппаратов и
двигателей» факультетіне оқуға
түсіп, бүгінгі таңда озық
тәжірибесімен «BEK Air» компания-
сында ұшқыш болып қызмет етуде.
Голландия, Амстердам қалаларында
сынақтан сүрінбей өтіп, өз қызметін
адал атқарып жүрген жалынды
маман иесі.

А.АМАНЖОЛОВА,
Н.ЖҰМАБЕКОВА,

 Шәрбану Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназия

мұғалімдері.

«МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ МӘДЕНИ МҰРАСЫ»

бастау алған төл өнерімізді ойылдық
өнерпаздар бүгінгі фестивальде кең
қырынан дәріптеді. Ұлттық аспап-
тарды асынып, ұлттық киіммен
жүрген әр өнерпаз сахна төріне
айрықша сән кіргізді. Бәрі де осынау
бабадан мұра боп қалған ұлы өнерді
ұлықтады. Бірі күй тартса, бірі
дәстүрлі әндерді шырқады. Әрине бұл
дода болған соң әр өнерпаздың өнері
бағаланды.

P.S. Бұлбұлдар мен дүлдүлдер
тартысқан өнер фестивалінің
қорытындысы мәдениет күнінде
белгілі болады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.
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08 2 465 006 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткiзу 0

08 2 465 007 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)
құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық
спорт жарыстарына қатысуы 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру
және спорт бөлімі 2627

014 Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткiзу 1064

015 Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала)
құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың
облыстық спорт жарыстарына қатысуы 1563

466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі 6000

008 Спорт обьектілерін дамыту 6000
08 3   Ақпараттық кеңiстiк 69957
08 3 455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 61400
08 3 455 006 Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 61081
08 3 455 007 Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 319
08 3 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 8557
08 3 456 002 Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер 8557
08 9   Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру

жөнiндегi өзге де қызметтер 32935
  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді

дамыту бөлімі 14215
  455 001 Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы

мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 11215
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың

күрделі шығыстары 3000
08 9 456  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі 18720
08 9 456 001 Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың

әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты
іске асыру жөніндегі қызметтер 10634

08 9 456 003 Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 8086
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,
жер қатынастары 114337

10 1   Ауыл шаруашылығы 82148
  462  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі 0
   001 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы  саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0
10 1 473  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі 82148
10 1 474 001 Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты

іске асыру жөніндегі қызметтер 6980
   006 Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру 2833
10 1 474 007 Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру 1213
   008 Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан

алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу 10000
10 1 474 010 Ауыл шаруашылығы жануарларын сәйкестендіру жөніндегі

іс-шараларды өткізу 811
   011 Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу 60311
10 6   Жер қатынастары 20049
10  463  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі 20049
10  463 001 Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу

саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 14835
10  463 006 Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың,

кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде
жүргiзiлетiн жерге орналастыру 5214

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 12140

  453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 12140

10 9 453 099 Мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыру 12140
11    Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17043
11 2   Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 17043
11 2 466  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет, қала құрылысы және

құрылыс бөлімі 17043
11 2 466 001 Құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының және елді мекендерінің

сәулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске
асыру және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла
және тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер        11043

11 2 466 013 Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын,
аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де
ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу 6000

12    Көлiк және коммуникация 241634
12 1   Автомобиль көлiгi 241634
12 1 458  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық

шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі 241634
12 1 458 023 Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 9870

045 Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа
жөндеу 700

051 Көлік инфрақұрылымының басым жобаларын іске асыру 231064
13    Басқалар 44842
13 3   Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау 320
13 3 469  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік  бөлімі 0
   001 Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті дамыту саласындағы мемлекеттік

саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 0
3 46 003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 0

454 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл
шаруашылығы бөлімі 320

003 Кәсіпкерлік қызметті қолдау 320
13 9   Басқалар 44522

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 7620
012 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы

органының резерві 7620
453 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджетті

жоспарлау бөлімі 29464
003 Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономика-

лық негіздемелерін және мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалардың,
оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық құжаттамаларын
әзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сараптамаларын жүргізу,
мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды, оның ішінде концессиялық
жобаларды консультациялық сүйемелдеу 29464

  455  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді
дамыту бөлімі 6087

   040 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 6087

  464  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі 0
  452 041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде

өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 0

471 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және
спорт бөлімі 1351

041 Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде
өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды
іске асыру 1351

1414 Борышқа қызмет көрсету 16
11 Борышқа қызмет көрсету 16

452 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 16
13 Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар

бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына
қызмет көрсету 16

15    Трансферттер 230343,8
15 1   Трансферттер 230343,8
  452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 230343,8

006 Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді
қайтару 883,8

   024 Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын
өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер         137500

 038 Субвенциялар 89168
   051 Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер 2792
    III. Таза бюджеттік кредит беру 50157
    Бюджеттік кредиттер 64388
10    Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи

аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер
қатынастары 64388

10 9   Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау және жер
қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 64388

10 1 453  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі 64388

10 1 453 006 Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік
кредиттер 64388

5  1 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
 01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 14231
  Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттерді өтеу 14231
    IV.Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо 0
    Қаржы активтерін сатып алу 0
    V. Бюджет (профициті)тапшылығы -61188
    VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитін пайдалану) 61188

7  2 Қарыздар түсімдері 64388
 01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 64388
  Қарыз алу келісім-шарттары 64388
16    Қарыздарды өтеу 14231
16 1   Қарыздарды өтеу 14231
16 1 452  Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі 14231
16 1 452 008 Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы

борышын өтеу 14231
08  1 Бюджет қаражаттарының пайдаланатын қалдықтары 11031

 01 Бюджет қаражаты қалдықтары 11031
  Бюджет қаражатының бос қалдықтары 11031

  006 Проведение спортивных соревнований на районном
(города областного значения) уровне 0

  007 Подготовка и участие членов сборных команд района
(города областного значения) по различным видам спорта на областных
спортивных соревнованиях 0

466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района
(города областного значения) 6000

008 Развитие объектов спорта 6000
 3 Информационное пространство 69957
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения) 61400
  006 Функционирование районных (городских) библиотек 61081
  007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 319
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 8557
  002 Услуги по проведению государственной информационной политики 8557
 9 Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и

информационного пространства 32935
  455 Отдел культуры и развития языков района

(города областного значения) 14215
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития языков и культуры 11215
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений

и организаций 3000
  456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 18720
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан 10634

  003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8086
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные

территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 114337

 1 Сельское хозяйство 82148
  462 Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) 0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в сфере сельского хозяйства 0
  473 Отдел ветеринарии района (города областного значения) 82148
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном

уровне в сфере ветеринарии 6980
  006 Организация санитарного убоя больных животных 2833
  007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 1213
  008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых

больных животных, продуктов и сырья животного происхождения 10000
  010 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных

животных 811
011 Проведение противоэпизоотических мероприятий 60311

 6 Земельные отношения 20049
  463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 20049
  001 Услуги по реализации государственной политики в области

регулирования земельных отношений на территории района
(города областного значения) 14835

  006 Землеустройство, проводимое при установлении границ районов,
городов областного значения, районного значения, сельских округов,
поселков, сел 5214

 9 Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства,
охраны окружающей среды и земельных отношений 12140

  453 Отдел экономики и бюджетного планирования района
(города областного значения) 12140

  099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 12140
11  Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная

деятельность 17043
 2 Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 17043
  466 Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района

(города областного значения) 17043
  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) 11043

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

12  Транспорт и коммуникации 241634
 1 Автомобильный транспорт 241634
  458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта

и автомобильных дорог района (города областного значения) 241634
  023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 9870

045 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов 700

051 Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры 231064
13  Прочие 44842
 3 Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 320
  469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 0
  001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне

в области развития предпринимательства 0
  003 Поддержка предпринимательской деятельности 0

454 Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
(города областного значения) 320

003 Поддержка предпринимательской деятельности 320
 9 Прочие 44522

452 Отдел финансов района (города областного значения) 7620
012 Резерв местного исполнительного органа района

(города областного значения) 7620
453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 29464
003 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых

экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных
инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов
государственно-частного партнерства, концессионных проектов,
консультативное сопровождение проектов государственно-частного
партнерства и концессионных проектов 29464

  455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
6087  040 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 6087
  464 Отдел образования района (города областного значения) 0
  041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 0
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района

(города областного значения) 1351
041 Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов

в рамках Программы развития регионов до 2020 года 1351
14 Обслуживание долга 16

1 Обслуживание долга 16
452 Отдел финансов района (города областного значения) 16

013 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 16

15  Трансферты 230343,8
 1 Трансферты 230343,8
  452 Отдел финансов района (города областного значения) 230343,8

006 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
883,8   024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи

с передачей функций государственных органов из нижестоящего
уровня государственного управления в вышестоящий 137500

  038 Субвенции 89168
  051 Трансферты органам местного самоуправления 2792
  III. Чистое бюджетное кредитование 50157
  Бюджетные кредиты 64388
10  Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые

природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 64388

10 1 Сельское хозяйство 64388
10 1 453 Отдел экономики и бюджетного планирования района

(города областного значения) 64388
10 1 453 006 Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки

специалистов 64388
5  1 Погашение бюджетных кредитов 14231
 01 Погашение бюджетных кредитов 14231
  Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного

бюджета 14231
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
    Приобретение финансовых активов 0
    V. Дефицит бюджета -61188
    VI. Финансирование дефицита бюджета 61188

7 2 Поступление займа 64388
 01 Внутренние государственные займы 64388
  Договора займа 64388

16   Погашение займов 14231
16 1  Погашение займов 14231
16 1 452 Отдел финансов района (города областного значения) 14231
16 1 452 008 Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим

бюджетом 14231
08  1 Используемые остатки бюджетных средств 11031

 01 Остатки бюджетных средств 11031
  Свободные остатки бюджетных средств 11031
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2 сәуір 2019 жыл                                  № 59                                     Ойыл селосы
2019 жылға арналған Ойыл ауданы бойынша бас бостандығынан
айыру орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру
үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6
сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9, 27 баптарына,
2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару
кодексінің 18 бабына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан
кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын
жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан
босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды
жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту
туралы», нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №
13898 тіркелген бұйрығына сәйкес, Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша бас бостандығынан айыру

орындарынан босатылған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымның
жұмыскерлерінің тізімдік санының екі пайызы мөлшерінде ұйымдық-құқықтық
нысанына және меншік нысанына қарамастан жұмыс орындарына квота
белгіленсін.

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары
А.Қазыбаевқа  жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі                                    Д.Сагиров.

2 апреля 2019 года                         № 59                                              село Уил
Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы по Уилскому
району на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьями 9, 27 Закона Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года «О занятости населения», статьей 18 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года и
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования
рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших
или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей,
являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации»,
зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 13898, акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства лиц,

освобожденных из мест лишения свободы в размере двух процентов от
списочной численности работников организации независимо от
организационно-правовой формы и формы собственности по Уилскому
району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Уилский районный отдел занятости и
социальных программ» в установленном законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в

Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование

в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде и периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима района  А.Казыбаева.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким района                                        Д.Сагиров

2 сәуір 2019 жыл                                  № 60                                     Ойыл селосы
2019 жылға арналған Ойыл ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік
жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып
табылатын жастар қатарындағы азаматтарды жұмысқа орналастыру
үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6
сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9, 27 баптарына және
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің
2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан кәмелеттік жасқа толғанға
дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, білім беру
ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы азаматтарды,
бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды, пробация
қызметінің есебінде тұрған адамдарды жұмысқа орналастыру үшін жұмыс
орындарын квоталау қағидаларын бекіту туралы», нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 13898 тіркелген бұйрығына сәйкес,
Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша ата-анасынан кәмелеттік жасқа
толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған,
білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын жастар қатарындағы
азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымның жұмыскерлерінің тізімдік
санының екі пайызы мөлшерінде  ұйымдық-құқықтық нысанына және меншік
нысанына қарамастан  жұмыс орындарына квота белгіленсін.

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары
А.Қазыбаевқа  жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі                                                   Д.Сагиров

2 апреля 2019 года                          № 60                                              село Уил
Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства граждан
из числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления
совершеннолетия без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций образования, по Уилскому району
на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьями 9, 27 Закона Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года «О занятости населения» и приказом Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 26 мая
2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования рабочих мест для
трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших или оставшихся
до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся
выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации»,
зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 13898, акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить квоту рабочих мест для трудоустройства граждан из

числа молодежи, потерявших или оставшихся до наступления
совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками
организаций образования  в размере двух процентов от списочной
численности работников организации независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности по Уилскому району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Уилский районный отдел занятости и
социальных программ» в установленном законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в

Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование

в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде и периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима района  А.Казыбаева.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким района                                                 Д.Сагиров

3 сәуір 2019 жыл                                  № 61                                     Ойыл селосы
2019 жылға арналған Ойыл ауданы бойынша пробация
қызметінің есебінде тұрған  адамдарды жұмысқа орналастыру
үшін жұмыс орындарына квота белгілеу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6
сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңының 9, 27 баптарына,
2014 жылғы 5 шілдедегі Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару
кодексінің 18 бабына және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 26 мамырдағы № 412 «Ата-анасынан
кәмелеттік жасқа толғанға дейін айырылған немесе ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған, білім беру ұйымдарының түлектері болып табылатын
жастар қатарындағы азаматтарды, бас бостандығынан айыру орындарынан
босатылған адамдарды, пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарды
жұмысқа орналастыру үшін жұмыс орындарын квоталау қағидаларын бекіту
туралы», нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №
13898 тіркелген бұйрығына сәйкес, Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. 2019 жылға Ойыл ауданы бойынша пробация қызметінің есебінде тұрған

адамдарды жұмысқа орналастыру үшін ұйымның жұмыскерлерінің тізімдік
санының екі пайызы мөлшерінде ұйымдық-құқықтық нысанына және меншік
нысанына қарамастан жұмыс орындарына квота белгіленсін.

2. «Ойыл аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі»
мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

Эталондық бақылау банкінде электрондық түрде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары
А.Қазыбаевқа  жүктелсін.

4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі                                             Д.Сагиров

3 апреля 2019 года                          №61                                              село Уил
Об установлении квоты рабочих мест для трудоустройства лиц,
состоящих на учете службы пробации по Уилскому району
на 2019 год
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьями 9, 27 Закона Республики Казахстан от
6 апреля 2016 года «О занятости населения», статьей 18 Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан от 5 июля 2014 года и
приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики
Казахстан от 26 мая 2016 года № 412 «Об утверждении Правил квотирования
рабочих мест для трудоустройства граждан из числа молодежи, потерявших
или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей,
являющихся выпускниками организаций образования, лиц, освобожденных
из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации»,
зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов № 13898, акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить квоту рабочих мест, для трудоустройства лиц состоящих

на учете службы пробации в размере двух процентов от списочной
численности работников организации независимо от организационно-
правовой формы  и формы собственности по Уилскому району на 2019 год.

2. Государственному учреждению «Уилский районный отдел занятости и
социальных программ» в установленном законодательством порядке
обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в

Департаменте юстиции Актюбинской области;
 2) направление настоящего постановления на официальное

опубликование в Эталонном контрольном банке нормативных правовых
актов Республики Казахстан в электронном виде и периодических печатных
изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима района  А.Казыбаева.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким района                                               Д.Сагиров

Ойыл ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 165 «Ойыл
ауданының аумағында барлық кандидаттар үшін үгіттік баспа
материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу туралы»
қаулысына өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару
туралы» Заңының 31 бабына, Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28
қыркүйектегі «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
Конституциялық Заңының 28 бабына және Қазақстан Республикасының 2016
жылғы 6 сәуірдегі «Құқықтық актілер туралы» Заңының 50 бабына сәйкес,
Ойыл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1. Ойыл ауданы әкімдігінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 165 «Ойыл
ауданының аумағында барлық кандидаттар үшін үгіттік баспа материалдарын
орналастыру үшін орындарды белгілеу туралы» (нормативтік құқықтық
актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 4008 болып тіркелген, 2014 жылғы
08 қыркүйекте Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің
«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) қаулы қосымшасының
атауына келесідей өзгерістер енгізілсін:

 көрсетілген қаулы қосымшасының тақырыбы келесідей жаңа редакцияда
жазылсын:

 «Ойыл ауданының аумағында барлық кандидаттар үшін үгіттік баспа
материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу туралы».

 Қазақ тілінде қаулыда №165 шешімі «қаулы» деп өзгертілсін.
 2. «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада

белгіленген тәртіппен:
 1) осы қаулыны Ақтөбе облысының Әділет Департаментінде мемлекеттік

тіркеуді;
 2) осы қаулыны Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің

электрондық түрде Эталондық бақылау банкінде және мерзімді баспа
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

 3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары
А. Қазыбаевқа жүктелсін.
4. Осы қаулы оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он

күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудан әкімі Д. Сагиров

О внесении изменения в постановление акимата Уилского района
от 15 августа 2014 года № 165 «Об определении мест для
размещения агитационных печатных материалов для всех
кандидатов на территории Уилского района»
В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января

2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», статьей 28 Конституционного Закона Республики
Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и
статьей 50 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых
актах», акимат Уилского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в наименование приложения к постановлению акимата Уилского

района от 15 августа 2014 года № 165 «Об определении мест для размещения
агитационных печатных материалов для всех кандидатов на территории
Уилского района»  (зарегистрированное в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов за № 4008, опубликованное 08
сентября 2014 года в информационно-правовой системе нормативных
правовых актов Республики Казахстан «Әділет») следующее изменения:
заголовок приложения указанному постановлению изложить в следующей

новой редакции:
«Места для размещения агитационных печатных материалов для всех

кандидатов на территории Уилского района».
В постановлении на казахском языке решение №165, изменить на

«постановление».
2. Государственному учреждению «Аппарат акима Уилского района» в

установленном законодательством порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего постановления в

Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего постановления на официальное опубликование

в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде и в периодических печатных изданиях.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима района А. Казыбаева.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким района Д. Сагиров

Түркияда білім алып, одан кейін
Орынбордағы «Хұсайния» медресесін
бітірген Қызылқоға-Ойыл өңірінде алғаш
мектеп ашқан Аяпберген Науановтың
ұрпағы Жолдыбаев Ерекеш 1932 жылы
Тайсойғанда туған. Ата жолын қуған ол
1954 жылы Қызылорда педагогикалық
институтын бітірген соң, Хромтау
ауданындағы Дөң орта мектебінде
мұғалім, 1956 жылы Степной аудандық
комсомол комитетінің ІІ хатшысы, 1957-
1964 жылдары Ойыл ауданы, Тайсойған,
Бабатай жеті жылдық мектептерінің, ал
1964-1975 жылдары Саралжын орта
мектебінің директоры болып қызмет
атқарды.1976 жылдан зейнеткерлікке
шыққанша сол мектепте мұғалім болды. Ерекең зайыбы Сара апаймен
екеуі төрт ұл, бір қыз тәрбиелеп өсірді. Ұлдары Ербол - жоғары білімді
медицина қызметкері, Мәрлен- физика-математика ғылымдарының
кандидаты, Жанбол мен Мереке және қызы Тамара ата-ана жолын қуған
педагогтар.
Жолдыбаев Ерекеш қоғамдық жұмыстарға белсене қатысты. Бірнеше

дүркін Саралжын селолық Кеңесінің депутаты, Қазақстан КП Ойыл
аудандық комитетінің мүшесі болды. Қазақ ССР халыққа білім берудің озық
қызметкері белгісімен марапатталған. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін
селолық ардагерлер ұйымын басқарды. Елді, халықты имандылыққа,
ауызбіршілікке, татулыққа тәрбиелеу жолында көп еңбек сіңірді. Осындай
абзал азаматтың жарқын бейнесін аудан халқы әрқашан есте сақтайтын
болады.
Д.Сағыров, А.Қазыбаев, А.Кенжебаев, Е.Жиеналин, А.Мәмбетова,

Е.Тлепов, С.Аманғосов, Б.Бектұрғанов, Ж.Бисалиев, М.Еркінова
Г.Избагамбетова, А.Мүбараков, М.Тәжіғалиев жәнеауданның мектеп
директорлары.

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
 2019 жылғы 8 сәуірде № 6066 болып тіркелді.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 8 апреля 2019 года за № 6066

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
 2019 жылғы 8 сәуірде № 6067 болып тіркелді.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 8 апреля 2019 года за № 6067

Ақтөбе облыстық Әділет департаментінде
 2019 жылғы 8 сәуірде № 6065 болып тіркелді.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

Зарегистрирован в Актюбинского областного
 Департамента юстиции 8 апреля 2019 года за № 6065

Жоба

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

«КЕЛІСІЛДІ»
Ойыл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының төрағасы: Б.Бисекенов
сәуір 2019 жыл.

Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АКИМАТА УИЛСКОГО РАЙОНА

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Уилской районной
территориальной комиссии: Б.Бисекенов
апреля 2019 года

ЖОЛДЫБАЕВ ЕРЕКЕШ

1969 жылы Ойыл қазақ орта мектебін бітірген түлектер ақылдаса келе 50
жылдық кездесуді 22 маусымда Ойылда өткізуді ұйғарып отырғандығын
хабарлаймыз! Бірге оқыған кластастардың төмендегі телефондарға
хабарласуларын сұраймыз!
Байланыс телефондары:
8-705-400-59- 81, 8-705-383-95-00, 8-702-256-32-20, 8 (71332) 2-18-24

Ұйымдастыру алқасы

ХАБАРЛАНДЫРУ
Жаз тілсіз жаудың бірі - өрттің қауіпті кезеңі.

Сондықтан, Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар
бөлімі орман, дала алқаптарында өрт қауіпсіздігі
қағидаларын ұсынады!
Орман дала алқаптарында өртті болдырмау

үшін:
- далалық алқаптарда от жағуға, жанар-

жағармай заттары сіңген сүрту материалдарын
тастауға, тез тұтанатын және бықситын
материалдарды тастауға тыйым салынады.

- шөп шабу жұмыстарын жүргізу кезінде әрдайым
өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң түрде сақтау;

- шөп шабуға жұмылдырылатын техникалар мен
агрегаттарды техникалық байқаудан өткеннен
кейін ғана қолдану;

- техникалар мен агрегаттарды алғашқы өрт

сөндіру құралдарымен толық мөлшерде
қамтамасыз ету;

- облыстық және жергілікті маңыздағы автокөлік
жолдары бойында темекі тұқылын тастамау;

- табиғат аясында демалыс уақытын өткізу және
кезекпен мал бағу кезінде от жақпау, темекі
тұқылын сөндірмей тастамау және тез тұтанғыш
қоқыстарды шашпау қажет.
Далалық жерлердегі өрттердің басты себебі

шаруа қожалықтардың қолданысындағы
агрегаттар мен техникалардың ескіруі, ұшқын
өшіргіштермен және алғашқы өрт сөндіру
құралдарымен қамтылмауы. Сонымен қатар,
облыстық және аудандық маңыздағы тас жолы
бойында көлік жүргізушілерінің темекі тұқылын
сөндірмей тастауынан да өрттер тіркелуде.

ӨРТКЕ ЖОЛ БЕРМЕУ - ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА!

Ойыл ауданының ТЖ бөлімі
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БОС ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫ 09.04.2019
№ Мекеме атауы Мамандығы саны

Мемлекеттік мекемелер

1 «Ойыл аудандық орталықтандырыл-
ған кітапханалар жүйесі» ММ

автокөлік жүргізушісі 1

Денсаулық сақтау

2 МКҚК «Ойыл орталық аудандық
ауруханасы»

Медбике 1

Психолог 1

Жеке

3 ККБК «Ұлы қабырға» ЖШС Машинист
автопогрузчик

2

Электронщик 2

Лаборант коллектор 4

электромонтер 2

Жеке кәсіпкер

4 ЖК Максат Жұмысшы 4

Әкімші 2

Сатушы 1

жұмысшы 1

5

6

7

8

9

ЖК Займолдин Ж.Г

ЖК Нуркасова

«Бекжан» шаруа қожалығы

«Елдос» шаруа қожалығы

«Есбол» шаруа қожалығы

тракторшы 1

тракторшы 2

жұмысшы 2

Мектептер

10 «Ойыл балалар-жасөспірімдер
спорт мектебі» КММ

автокөлік жүргізушісі 1

Автобус жүргізушісі 1

Музыкалық жетекші 1

11

12

«Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл
қазақ орта мектебі

«Екпетал мектеп-балабақшасы

29

Сенсіз міне, тағы да, көктем келді,
Селдетіп, жаңбырында төкпеледі,
Мәңгілік мекеніңе асықтырған
Қоңыр күздің желі суық, өктем еді...
Фәни жалған екен ғой рас, кім-кімге,
Тоқтау бар ма, уақыт деген шіркінде!
Елудің кемесінде тербетіліп,
Отырар ең, ортамызда бұл күнде!
Еске алушылар Ойылдағы 67-лер және жолдастары.

ЕСКЕ АЛУ

Базарова Ақтолқын Сисенбайқызы
(08.04.1969ж – 05.09.2017ж)

Қазақстан Республикасы Үкіметі-
нің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі №983
қаулысына 2018 жылғы 29 желтоқ-
сандағы №913 қаулысымен өзгеріс
енгізіліп «Ойыл аудандық жер
қатынастары бөлiмi» мемлекеттiк
мекемесi төмендегідей мемлекеттiк
қызметтер көрсетедi:
1. Мемлекетпен жеке меншiкке

сатылатын нақты жер учаскелерiнiң
кадастрлық (бағалау) құнын бекiту;

2. Жер учаскелерiн қалыптастыру
бойынша жерге орналастыру жоба-
ларын бекiту;

3. Жер учаскес iн iң нысаналы
мақсатын өзгертуге шешiм беру;

4. Iздестіру жұмыстарын жүргізу
үшiн жер учаскелерін пайдалануға
рұқсат беру;

5. Жер учаскелерінің бөлінетіндігі
мен бөлінбейтіндігін айқындау;

6. Ауыл шаруашылығы алқаптарын
бiрiншi түрiнен екiншiсiне ауыстыруға
шешiм беру;

7. Суарылатын егістікті алқап-
тардың суарылмайтын түріне ауыс-
тыруға рұқсат беру;

8. Сауда-саттықты (конкурстарды,
аукциондарды) өткізуді талап
етпейтін мемлекет меншігіндегі жер
учаскелеріне құқықтарды алу;

9. Жол бойы белдеулерінде жол
бойы қызметі объектілерін немесе
қолжетімді болуы үшін кіреберіс
талап етілетін жағдайда олардан тыс
жерлерде объектілерді орналастыру
үшін жер учаскелерін беру туралы

Өткен сенбі күні аудандық
аурухананың ұйымдастыруымен 6-
сәуір күні аудандық спорт мектебінің
алаңында Ақтөбе облысында
Скандинавтық жүрісті енгізген
І.Аймағамбетовты еске алу,
сонымен қатар денсаулықты сақтау
мен нығайту, өз денсаулығына
жауапкершілікпен қарау, спортпен
шұғылдануды насихаттау мақса-

тында «Сау болу-сәнді!» атты
денсаулық акциясы болып өтті.
Ашылу салтанатында аудан әкімінің
орынбасары А.Қазыбаев сөз алып
аудан халқына осы шараға белсене
атсалысқаны үшін алғысын айтып,
жиылған жұршылықты  спортпен
шұғылдануға, сонымен қатар
өзгелерге де насихаттауға шақырды.
Тұңғыш Президентіміз Н.Назарбаев
Қазақстан халқына жолдауында
Бұқаралық спортты дамытуды 2020-
жылға дейін  30%-ға жеткізуге
тапсырма берген болатын. Аудан

Ресейде өндірілген шөп буатын пропилен жіп үлкен көлемде (шпагат)
және бау-бақша, көкөніс өсірушілер үшін минералды тыңайтқыштар
сатылады. Алушылардың мына телефондарға хабарласуын өтінеміз.

Байланыс телефондары: 8-705-919-84-77, 8-778-048-08-64.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Бала үшін түсіп ең отқа суға,
Тәрбиелеп ана боп отбасыңа.
Қызығын көре алмадың немереңнің,
Жұмақтың жайна енді бақшасында.
Өлең жыр өзің десе өрілетін,
Сен барда тауда аласа көрінетін.
Бар кезіңде жадырап жүруші едің,
Жүзіңнен мейірім нұры төгілетін.
Арамыздан алып кетті ажал кенет,
Біз сені Толқын жан-ау сағынған ек.
Ақтілек балаң қазір әке болды,
Алла тек берсін дейміз бағын дәлдеп.
50 жасқа келер ең сен бүгін де,
Шек жоқ еді кең пейіл кеңдігіңе.
Отбасына аяулы ана болдың,
Сенен асқан жан жоқ еді жер жүзінде.
Бақыттың не екенін біліп жүрдің,
Көңілді әр сәт үшін күліп жүрдің.
Бар кезінде қуаныш шаттық еді,
Қайғылы болып қалды бүгінгі күн.
Қиындықтың барлығын жеңер едің,
Болашаққа бақытқа сенер едің.
Ақтілек балаң үшін бәрін жасап,
Қызығын көрмей кеттің немереңнің.
Сен жоқсың жанымызбен жүдеп жүрміз,
Өзіңнен үзген жоқпыз күдерді біз.
Жаның әр кез жәннатта болсын деумен,
Ағайын тума-туыс тілеп жүрміз.
Сағыныш торлағанда санаңды мың,
Қайта ашылып қалғандай жарам бүгін.
Отбасың аман болсын әрқашанда,
Тілейміз балалардың амандығын.
Еске алушылар:Сисенбай-Шолпан ұрпақтары.

Келер күн мұң сыйларын кім біледі,
Өзің барда қуаныш қыр гүл еді.
Бұл өмірде бәрі арман, бәрі жалған,
Бұл ақиқат, бұл дегенің шындық еді.
Нағашы оған дәлел сенің жоғың,
Бөлек еді, ойсырады сенің орның.
Мәңгілік мекеніңе аттандың да,
Әруаққа айналып жалаң болдың.
Орындалмай кетті-ау көп арманың,
Сен жүректе мәңгіліксің, жоғалмадың.
Нағашы өмір деген өзенде едік,
Жағасына толқын болып оралмадың.
Біз жүрміз қайғы-мұңның жетегінде,
Сен кеткелі көңілсіздік етегінде.
Бұл дүниенің базарынан кеткеніңмен,
Жадыра тек жұмақтың мекенінде.
Мейірімді жүзіңмен бағалы едің,
Салмақты да, сабырлы даралы едің.
Толқын нағашы қасымызда болсаң егер,
Еңселі елу жасқа толар едің.
Бала, келін, немере, жиен ортасында,
Бақыттың құшағында болар едің.
Еске алушылар: Сисенбай-Шолпан ұрпақтарының жиендері.

Базарова Ақтолқын Сисенбайқызы, Бернияз келіні
(08.04.1969 ж - 05.09.2017 ж)

Базарова Ақтолқын Сисенбайқызы, Бернияз келіні
(08.04.1969 ж - 05.09.2017 ж)

Аудандық «Ойыл» газеті  алдағы аптадан бастап, әрбір дүйсенбі
күні баспаға жіберіледі. Сейсенбі күні жарыққа шығады. Мақала
жолдайтын оқырмандар мен құттықтау, еске алу, хабарландыру
берушілердің осы жайтты ескеруін сұраймыз!
Әр аптадағы газетке жарияланатын мақалалар, құттықтау, еске

алу, хабарландырулар дүйсенбі күні сағат 12:00 ге дейін
қабылданады.

ХАБАРЛАНДЫРУ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Қайыңды ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-сі сыбайлас жемқорлық фактілері анықталған жағдайда төмендегі

сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефонының нөмірі 74-8-14. Сонымен қатар әкімшілік ғимаратында
ұсыныс – пікір салу үшін сенім жәшігі орнатылған.

Адамның ең басты байлығы
денсаулық десек те, айтулы жиынға
келушілердің қарасы сирек болды.
Десе де, Ойыл орталық аурухана-
сының бас дәрігері Сәндібек Мұхам-
бетжанұлы жиылғандарға медицина-
лық көмектің қолжетімділігі мен
халық денсаулығын жақсарту және
медициналық қызметтің сапасын
арттыру мақсатында атқарылып
жатқан жұмыстар бойынша мәлімет
бере отырып, медицина саласында
атқарылып жатқан істер мен оң
өзгерістер бойынша түсіндіріп өтті.
Толығырақ тарқатсақ, медициналық
көмектің қолжетімділігі мен сапасын
арттыру мақсатында аудан көле-

Өткен аптаның жұма, сенбі күндері аудан орталығында таңертеңгі сағат 9-
дан кешкі 7 - ге дейін ҚР-ның Ішкі істер министрі Е.Тұрғұмбаевтың нұсқауы
негізінде, халық арасында құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізу,
азаматтардың ішкі істер органдарына деген сенімін арттыру мақсатында
«Жолда қабылдау» республикалық  акциясы өткізілді.
Акция барысында көші-қон заңнамасының сақталуы, тұрғылықты мекен-

жайдың ауысуы, шетелдік жұмыс күшін тарту мәселелері бойынша 18 адам
сауал қойды. Ал 10 адам әр салада салынған айыппұлдардың өтелу мерзімі
мен Ресей Федерациясында тіркеуде тұрған көліктерді заңдастыру бойынша
жолығып, барлығы дерлік тиісті жауаптарын алды.
Бұл акция қарапайым халықтың уақытын тиімді пайдаланып, көкейкесті

сұрақтарына әп сәтте жауап алуына үлкен мүмкіндік берді.

мінде жасалып жатқан жұмыстарға
және денсаулық сақтау саласында
болып жатқан өзгерістер бойынша
мәлімет берді. Сонымен бірге науқас-
тарға берілетін дәрі-дәрмектер
бойынша және аурудың алдын алу
мақсатында уақытылы скринингтік
тексерулерден өтуге кеңес берді.
Аудандық ауруханадағы материал-
ды-техникалық базасы мен денсау-
лық сақтау саласын цифрландыру
жөнінде көбірек айтты. Сонымен бірге
міндетті әлеуметтік медициналық
сақтандыру бойынша да кеңірек
тоқталды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

бойынша қазіргі таңда спортпен
шұғылданушылар 28% құрап
отырғанын атап айтып, алдағы
уақытта бұл көрсеткішті одан әрі
жоғарылату керектігін де тілге тиек
етті.
Осыдан кейін жиылған жұрт-

шылықпен бірге спорт мектебінің
ұйымдастыруымен дене жаттығу-
лары жасалды. Осы жаттығулардан

соң жиылғандар Скандинавтық
жүріспен ұйымдастырылған мара-
фонға қатысты. Күнделікті көз
алдымызда өтіп жатқан дүние
болмаған соң, алғашында халыққа
таңсық көрінгені де рас. Кейіннен бұл
қимыл қозғалысқа еттері үйреніп,
қызығушықтары да арта бастады.
Бұл шара қол күресі мен арқан
тартыспен жалғасын тапты. Мекеме
қызметкерлері өзара бақ сынасып,
білек күштерін көрсетуге тырысты.

Салтанат АМАНҒАЛИҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы
осы мектептің мұғалімі Майра Нұрғалиқызына қайын атасы

                                            Жолдыбаев Ерекештің
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

2019 ЖЫЛДЫҢ II ТОҚСАНЫНА АРНАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ  АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Ақжар ауылы,
Мектеп көшесі

№ 6 үй,

74-8-10«Қайыңды
ауылдық округі

әкімінің аппараты»
ММ

Жергілікті
атқарушы

органның атауы

Азаматтарды қабылдауды
жүргізетін адамның тегі,

аты, әкесінің аты, лауазымы

Азаматтарды қабылдау
күні

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері,

Байланыс
телефоны

Кожахметов Талгат
Байгалиевич,

Қайыңды ауылдық округі
әкімінің м.а.

5,12,19,26 сәуір
3,10,17,24,31 мамыр
7,14,21,28 маусым

Кейде өмірде жаза басып, сәл
нәрседен қателесіп, кейін бармақ
тістеп, өкініп жататын жандар аз
емес. Екі қолымен жасаған ісін мой-
нымен көтереді. Қоғамнан оқшаулау-
мен байланысты емес жазаларға
сотталғандарды бақылауға алып,
олардың психологиялық түсінігін
жақсартып, қоғамға бейімдеп,
болашақта теріс жолға түспеуге
үгіттеу – пробация қызметінің
алдындағы мақсаттарының бірі.

А.САЛИК,
әділет лейтенанты.

Жаңылғандарды
ортаға тарту мақсат

шешім қабылдау;
10. Бүлінген жерлерді қалпына

келтіру жобасын келісу және беру;
11. Жер учаскесін алу үшін кезекке

қою;
12. Бұрын жер пайдалануға беріл-

ген жер учаскесін жеке меншікке
сату;
13. Жер учаскесін жеке меншікке

бөліп төлеуге сату;
14. Жер учаскелерін сатып алу-

сату шарттарын жасасу;
15. Жер учаскесін жалға алу

шарттарын жасасу;
Құжаттарды қабылдау және мем-

лекеттiк қызмет көрсету нәтижесiн
беру Ойыл селосы, Көкжар көшесі 69
мекен-жайындағы «Азаматтарға ар-
налған үкімет» мемлекеттік корпор-
ациясы» коммерциялық емес акцио-
нерлік қоғам (бұдан әрі - Мемлекеттік
корпорация) Ойыл аудандық бөлімі
арқылы жүзеге асырылады. Мем-
лекеттік корпорация жұмыс кестесi:
демалыс және мереке күндерiнен
басқа дүйсенбiден бастап сенбiге
дейiн үзiлiссiз сағат 9.00-ден 20.00-
ге дейiн.
Сондай-ақ қызмет Ойыл селосы,

Көкжар көшесі 69 мекен-жайындағы
«Ойыл аудандық жер қатынастары
бөлiмi» ММ арқылы көрсетiледi, 311-
кабинет. Жұмыс кестесi: дүйсен-
бiден бастап жұмаға дейiн сағат 9.00-
ден 18.30-ға дейiн, түскi үзiлiс сағат
12.30-ден 14.00-ға дейiн. Демалыс
күндерi сенбi, жексенбi.

Туляремия –кенелердің шағып
алуы кезінде жұғатын аса қауіпті
табиғи-ошақты инфекциялық ауру.
Жылдың көктем-жаз мезгілдерінде
ауру өршиді. Инкубациялық кезеңі –
орта есеппен 7 күн (3 аптаға дейін).
Ауру қатты басталып, дене қызуы
38-40 градусқа дейін көтеріліп, адам
қалтырап, басы қатты ауырып,
әлсіреп, бұлшық еттері ауырады, безі
шошынып ісіп кетеді. 2-3 күні ағзаға
микроб кірген жердің маңайында
(мойын, құлақ тұсында, қолтық
ойығында, шабында, т.б. жерлерінде)
лимфа түйіндері ұлғаяды. Баспа, көз
ауруы, қыс кезінде ұзаққа созылатын
өкпе қабынуы аурулары байқалады.
Аурудың пайда болу ерекшеліктері,
көбінесе бактериялар қандай жолмен
ағзаға келіп түскендігіне байланысты.
Туляремиямен бір рет ауырған адам
оны екінші рет өмір бойы
қабылдамайды, иммунитеті төзімді
болады. Туляремия ауруы адамға әр
түрлі жолмен жұғады. Денеде
жарылған, қажалған, кесілген жер
болса, оған қоздырғышы түседі.
Туляремия жұқпалы ауру. Онымен
ересек те, бала да ауырады. Оның
микробтары даладағы тышқан, қоян,
тиін және басқа да хайуандар
денесінде өсіп өнеді. Туляремияның
сиыр, қой, түйе, жылқы және шошқа
т.б. жануарларға да жұғуы мүмкін.
Туляремия  микробтары әсіресе
шабылған шөп, пішен тасығанда
шаңға араласып, ауаға көтеріледі де,
ауа арқылы тыныс алу жолдарымен
микробтар адамға жұғады. Мұндай
жағдайда тулярензе тері арқылы да
яки  қолмен ауызды сүрткенде, көзді
сипағанда да жұғады. Сонымен бірге
малға жем әзірлегенде, малдың
астындағы төсеніш шөпті алғанда да
жұғады. Тышқан тұрғын үйлерді, азық-
түлік қоймаларын, наубайханалар
мен нан дүкендерін, диірменді
паналайды. Өлген тышқадардың
және олардың қиыны микробтары
азық-түліктерге, ыдыстарға және
т.с.с. түседі, олардан адамдар
ауырады, кейде әлгіндей тышқанды
жеген мысықтар да ауру таратады.
Өлген тышқандар құдық немесе көлге
түседі де, ауыз су арқылы туляремия
індеті халыққа тарайды.
Жұғу көзі - жабайы кеміргіштер,

үй тышкандары, құндыз, аламандар,
қояндар.

Тасымалдаушылар - қан сорғыш
буынаяқтылар, соның ішінде  кенелер
және масалар, соналар.
Ойыл ауданында туляремияның

аса қауіпті инфекциялы табиғи
ошақтары бар - Ойыл селолық округі,
Қайыңды ауылдық округі, Саралжын
ауылдық округтерінің елді мекендері.
2018 жылы Ш.Берсиев атындағы а/
о.,Қаратал ауылында уақытша
мекен-жайға келген адамды  кене
шағып туляремия ауруымен ауырды.
Осы аумақтарға көктемде дезин-
фекция, дератизация жұмыстары
жүргізіледі. Сонымен қатар ауданның
эпизоотиялы аймақтарында тұратын
тұрғын-дарына жыл сайын
туляремияға қарсы жоспарлы екпе
жасалып, аудан аумағы бойынша
көктемде кенелердің белсенді
кездерінде туляремия және КҚГҚ
қоздыр-ғыштарының айналымына
бактер-иологиялық зерттеулер
жүргізу үшін санитариялық-эпи-
демиологиялық сала мамандарымен
жыл сайын кенелер жиналып, өзен
сулары,жем-шөптер  зертханаға
жіберіледі.
Алдын алу шаралары:
1. Тұрғын ғимараттар, елді

мекендердің маңайын қаулап өскен
шөптерден тазарту, аумақтардағы
бей-берекет қоқыстарды құрту.

2. Балық аулағанда, табиғат
аясында демалғанда, аңдардың
терісін дайындағанда және
зарарсыздандырған кезде репел-
ленттерді қолдану (маса, шыбын,
кене шағудан қорғайтын құралдар)
және  арнайы қорғаныс киімдерін
қолдану

3. Құдықтарды, бұлақтарды, азық-
түлік өнімдерін кеміргіштерден қорғау

4. Туляремия бойынша энзо-
отикалық аумақтардағы тұрғын-
дардың барлығына екпе жасалады,
7 жасқа дейінгі балаларға және 55
жастан асқан тұлғаларға екпе
жасалмайды.

5. Вакцинация иммунитетті 5
жылға дейін қамтиды, 5 жыл өткен
соң қайта екпе жасалады
Туляремиямен ауырмаудың жолы

- ауруға қарсы екпе алу.

Ш.ӘЛЖАНОВА,
Ойыл аудандық Қоғамдық

денсаулық сақтау
басқармасының бас маманы.

Бабаларымыздың тарихын тасқа
жазып кеткен десек те, жел мен күн
тигенде тастың өзі де мүжіледі.
Уақыт өткеннің бәрін алдағы күнге
апара бермейді, ұмыттырады. Ұлы
дала төсіндегі іздің барлығы «Мың
өліп, мың тірілген» қазақтың тарих-
ымен байланысты. Осындай тарихты
жасаған тұлғаларды бірнеше түрге
бөлуге болады.
Өзінің зерттеген, жазған саласында

бұрын белгісіз жаңалық ашқан немесе
туындылары бүкіл адамзатқа рухани
азық болуға тұрарлық дүниелер
болып табылатын ғалым, жазушы,
өнер адамдары да, ұлы істер жасап,
айрықша дарынымен, соның ішінде
қолбасшылық қабілетімен, саясат-
керлік я басқа да қырымен қоғамды
өзгерту миссиясын орындаған аса
көрнекті тарихи, ұлы тұлғалар бар.
Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті
қыры» атты мақаласында «Бұл –
тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол
арқылы түп тамырымызды білуге,
ұлттық тарихымызға терең үңіліп,
оның күрмеулі түйенін шешуге
мүмкіндік туады» деп  көрсеткендей,
уақыттан озып, ұрпақтан ұрпаққа
мұра болып келе жатқан тарихын
ұлықтау, насихаттау арқылы өзімізді
танып білуге, бай рухани мұрасын,
әдебиеті мен мәдениетін, тарихы мен
тілін зерттеп, бабалар дәстүрін
жалғастыруға шақырады. Осыған
орай оқырман қауымға өткен

ғасырдан бергі уақыт ішінде руха-
ниятымыздың кем-кетік тұстарын
түгендеу үшін  бұрын ескерусіз қалған
тұлғалар туралы деректер жинақтап,
зерттеу жұмыстарын қолға алу бүгінгі
күннің басты тақырыбына айналғаны
сөзсіз. Осы мақсатта Ойыл аудандық
орталықтандырылған кітапханалар
жүйесі «Тұлғалар мекені» атты
жобаны жыл басынан қолға алған
болатын. Мақсаты жастардың назар-
ын көркем әдебиетке, тарихына
назар аудару негізінде олардың
бойына өз отанының әдебиетіне,
тарихына, мәдениетіне қастерлейтін
рух дарыта отырып, Отанды сүюге,
өз елін, тарихын білуге, жалпы
адамзаттық құндылықтар мен терең
көзқарастарды сіңіру, арқылы таным
белестерін арттыру, адамгершілік-
имандылық тәрбиелерін сіңіруге күш
салу. 3 жылға созылған жоба арқылы
Ойыл ауданының белді тумаларына
арналған  «Ұлы даланың тартып
тамырын» атты кітабын жарыққа
шығармақ. Онда қазіргі жас ұрпаққа
белгісіз Сапақ батыр, Көмекбай
батыр, Құныскерей, Құлжабай би,
Қазмағамбет әулие, Сүлеймен ата
және басқа бізге беймәлім тұлғалар
туралы тың деректер енгізілетін
болады.

Г. ДАУЛЕНОВА,
Ойыл аудандық ОКЖ-нің

библиографы.

АУДАННЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ
ТҰРҒЫНДАРМЕН КЕЗДЕСТІ
ӨТКЕН БЕЙСЕНБІДЕ АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ ОЙЫЛ ОРТАЛЫҚ

АУРУХАНАСЫНЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ СӘНДІБЕК НҰРБАЕВ СЕЛО
ТҰРҒЫНДАРЫМЕН АШЫҚ ӘҢГІМЕЛЕСУ КҮНІН ӨТКІЗДІ. БАС ДӘРІГЕРДІҢ
ТҰРҒЫНДАРМЕН ТІКЕЛЕЙ СҰХБАТТАСУ СӘТІНЕ БІЗДЕ КУӘ БОЛЫП
ҚАЙТТЫҚ.

МЕМЛЕКЕТТIК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
БОЙЫНША АҚПАРАТ

«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлiмi» ММ

ТУЛЯРЕМИЯТУЛЯРЕМИЯТУЛЯРЕМИЯТУЛЯРЕМИЯТУЛЯРЕМИЯ

СКАНДИНАВИЯЛЫҚ ЖҮРІС
АКЦИЯНЫҢ АРҚАУЫ

Скандинавтық жүріс - арнайы таяқтармен жүру. Ол соңғы
уақытта пайда болды. Скандинавиялық жүрістің жай жүрістен
айырмашылығы, скандинавия жүрісінде барлық бұлшық еттер
қозғалады. Таяқпен жүру қолдың, аяқтың бұлшық еттерін
шынықтырады. Бұдан басқа, қан тамырларының, жүрек және
өкпе жұмысының белсенділігін арттырып, қан айналымын
жақсартатын тәсіл болып табылады. Адам әрдайым қимыл
қозғалыста жүрсе, денсаулығы жақсарады. Бұл адамның дене
бітімін жақсартады, денесі түзу, шымыр болады.

ТҰРҒЫНДАРҒА ЖАҢА МҮМКІНДІК
Жолдағы қабылдау

АУҚЫМДЫ ЖОБАЛАР
АУДАННЫҢ ТАРИХЫН ТҮГЕНДЕЙДІ


