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Құрметті ойылдықтар!
Жер - жаһанға тіршілік нәрін сеуіп, ару көктеммен бірге келген

жарқын мерекеміз – Ұлыстың ұлы күні баршаңызға құтты болсын!
Наурыз – ежелден келе жатқан мейрам. Тамыры тереңге кеткен

әз-Наурыз қай кезде де еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің,
ырыс пен ынтымақтың мерекесі. Ұлы даланың биік рухымен, тәңірге
сиынған тәккәппар мінезінен басталатын Наурыз – халқымыздың
тірлігі мен бірлігінің, ырысы мен берекесінің көрінісі, биік рухымыздың,
өрелі мәдениетіміз бен өнеріміздің, салт-дәстүріміздің, тіліміз бен
діліміздің өзегі.
Тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасуымен бірге Наурыз мейрамы да

барлық қазақстандықтар үшін жалпыхалықтық мерекеге айналды.
Көктем мезгіліндегі күн мен түннің теңелуін ежелден ата-
бабаларымыз Ұлыстың ұлы күні деп атаған.
Наурыз – жыл басы ғана емес, бұл ең алдымен ізгілік пен

жақсылықтың мейрамы. Наурыз – рухани тазару мен үйлесімнің,
бейбітшілік пен берекенің символы.
Ұлыстын ұлы күнінде адамдар бір-біріне деген өкпе-ренішін ұмытып,

кешірімге келіп, татуласқан. Мол дастарқан басында ақжарқын
көңілмен жүздесіп, жеті түрлі дәмнен тұратын наурыз көжеден дәм
татқан. Шуақты мерекеде тал көшеттері егіліп, бұлақ көзі
ашылатын болған. Көктемнің жаңару күнінде айнала тазартылып,
топыраққа дән түскен.
Бүгінде ежелгі мейрам біздің жаңарған қоғамымызбен үйлесім

тауып, Отанымыздағы достық пен келісімді нығайтуда маңызды
рөлге ие болды.
Ұлыстың ұлы күні елдік, бірлік, берекелік, сипатын былай қойғанда,

оның құндылығы сол – адамзатты инабаттылыққа, адамгершілікке,
иманжүзділікке, ізгілікке баулиды.
Қадірлі жерлестер!
Ежелден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің

арқауы болған әз-Наурыз қажырлы еңбектеріңізге толағай
табыстар әкелсін.
Еліміздегі тұрақтылық тұғыры бекемделіп, бақ-берекеміз арта

берсін! Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ағайын!
Құрметпен,
Ойыл ауданының әкімі А.Қазыбаев

Баршаңызға мәлім, қазір бүкіл әлем
өте күрделі ахуалды бастан өткеру-
де. 
Дүние жүзін коронавирустың тара-

луы алаңдатып отыр. 
Бұл індет күнненкүнге ушығып

барады.
Өкінішке қарай, осы дерт біздің

елімізде де тіркелді.
Менің кешегі Жарлығыммен бү-

гін таңғы сағат 08.00-ден бастап
Қазақстанның аумағында төтенше
жағдай енгізілді.
Төтенше жағдай режимі 30 тәулік-

ке созылады. 
Президент жанынан Мемлекеттік

комиссия құрылды. Оны Премьер-
министр басқарады.
Барлық қажетті алдын алу шара-

лары жүзеге асырылады.
Қоғамдық тәртіп қатаң бақылауға

алынады.
Көпшілік қатысатын іс-шаралар

тоқтатылды.
Көптеген азаматтарымыздың алда-

ғы мереке күндеріне орай жоспар құ-
ратынын түсінемін.
Дегенмен, бүкіл халықтың денсау-

лығы үшін осындай шешім қабыл-
дап отырмыз.
Ірі сауда нысандарының жұмысын

шектеуге мәжбүрміз, бірақ азық-
түлік дүкендері және базарлар өз
жұмысын жалғастыра береді.
Ойын-сауық орталықтары, кино-

театрлар, театрлар, көрмелер және
жұртшылық көп баратын басқа да
орындар уақытша жабылады.
Оқушылар демалысқа жіберілді.

Студенттер қашықтан оқыту жүйесіне
көшті.
Сондай-ақ, азаматтарымыз отба-

сылық іс-шараларды өткізбеген жөн
деп санаймын.
Қазақстан Республикасының аума-

ғына кіруге және шығуға шектеу
қойылады.
Мемлекеттік шекара бойындағы

өткізу бекеттерінде, вокзалдар мен
әуежайларда санитарлық режим
күшейтілді.
Менің тапсырмам бойынша Үкімет

қорынан дәрі-дәрмек, тест-жүйелерін
және зертханаға арналған жабдық-
тарды алу үшін қаражат бөлінді.
Ауруханаларда орын жеткілікті.
Осы шаралардың барлығы –

 азаматтардың денсаулығы үшін
жасалып отырған өте маңызды қадам-
дар. Мұны дұрыс түсінесіздер деп
ойлаймын.
Сақтанғанды Құдай сақтайды.
Бұл індетпен күресуге толық мүм-

кіндігіміз бар екенін баса айтқым
келеді.
Бұл қиындықты бәріміз бір халық,

бір қоғам болып міндетті түрде
еңсеріп шығамыз. 
Бұл – уақытша дүрбелең.
Осы дағдарыстан абыроймен өтуі-

міз керек!
Енгізілген шектеулерге әр аза-

мат жауапкершілікпен қарауы тиіс.
Әр адам барынша сақтанып, вирус-

тың таралмауына атсалысуы қажет.
Еліміздің барлық азаматтары

өкілетті органдардың қызметіне
қолғабыс көрсетеді деп сенемін.
Осындай кезде бәріміз сабыр сақ-

тап, тәртіпке бағынуымыз керек. 
Дерттің алғашқы белгілері пайда

болған жағдайда бірден тұрғылықты

ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ ӘЗ-НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ КҮНІНЕ ОРАЙ
ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ ҚАЗЫБАЕВ АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫНЫҢ

АУДАН ЖҰРТШЫЛЫҒЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

Қазақстан Республикасы халқының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақса-
тында Қазақстан Республикасы Конс-
титуциясының 44-бабының 16) тар-
мақшасына және «Төтенше жағдай
туралы» Қазақстан Республикасы
Заңының 4, 5, 6-баптарына сәй-
кес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Дүниежүзілік денсаулық сақтау

ұйымының жаңа COVID-19 коронави-
русын пандемия деп жариялауына
байланысты азаматтардың өмірі мен
денсаулығын қорғау мақсатында
Қазақстан Республикасының барлық
аумағында  2020  жылғы  16 наурыз-
дағы 08 сағат 00 минут пен 2020 жыл-
ғы 15 сәуірдегі 07 сағат 00 минут
кезеңінде төтенше жағдай енгізілсін.

2. Төтенше жағдайдың кезеңінде
Қазақстан Республикасының Прези-
денті жанындағы Төтенше жағдай
режимін қамтамасыз ету жөніндегі
мемлекеттік комиссия осы Жарлыққа
қосымшаға сәйкес құрамда құрылсын
және оған «Төтенше жағдай туралы»
Қазақстан Республикасының Заңын-
да көзделген өкілеттіктер берілсін.

3. Төтенше жағдайдың күшінде
болу кезеңінде мынадай шаралар
және уақытша шектеулер енгізілсін:
1) қоғамдық тәртіптің сақталуы, аса

маңызды мемлекеттік және стратегия-
лық, ерекше режимдік, режимдік және 
ерекше қорғалатын объектілердің,
сондай-ақ халықтың тыныс-тіршілігін
және көлік қызметінің жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін объектілердің
күзетілуі күшейтілсін;

2) ірі сауда объектілерінің жұмыс
істеуіне шектеу қойылсын;

3) сауда ойын-сауық орталықтары-
ның, кинотеатрлардың, театрлардың,
көрмелердің және адамдар көп жина-
латын басқа да объектілердің қыз-
меті тоқтатыла тұрсын;

4) карантин енгізсін, санитариялық-
эпидемияға қарсы ауқымды іс-шара-
ларды, оның ішінде Қазақстан Респу-
бликасы Қорғаныс министрлігінің
және ішкі істер органдарының халық-
тың санитариялық-эпидемиологиялық
саламаттылығы саласындағы қызмет-
ті жүзеге асыратын құрылымдық
бөлімшелерінің қатысуымен жүзеге
асырылсын;

5) ойын-сауық,  спорттық  және бас-
қа да бұқаралық іс-шараларды, сон-
дай-ақ  отбасылық, атаулы іс-шара-
ларды өткізуге тыйым салынсын;

6) Қазақстан Республикасының
және шет мемлекеттердің диплома-
тиялық қызметінің персоналын, сон-
дай-ақ  Қазақстан Республикасы
Сыртқы істер министрлігінің шақы-
руымен Қазақстан Республикасына
келетін халықаралық ұйымдар деле-
гацияларының мүшелерін қоспағанда,
Қазақстан Республикасының аума-
ғына көліктің барлық түрлерімен кіру-
ге, сондай-ақ оның аумағынан шығуға
шектеулер белгіленсін.

4. Төтенше жағдай режимі кезінде
қолданылатын шаралардың іске асы-
рылуына жауапты болып Қазақстан
Республикасының Президенті жанын-
дағы Төтенше жағдай режимін қамта-
масыз ету жөніндегі мемлекеттік
комиссия, Қазақстан Республика-
сының Ішкі істер министрлігі, Қазақ-
стан Республикасының Ұлттық
қауіпсіздік комитеті, Қазақстан Респу-
бликасының Қорғаныс министрлігі,
Қазақстан Республикасының Денсау-
лық сақтау министрлігі, Қазақстан
Республикасының Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігі,
Қазақстан Республикасының Қаржы
министрлігі, Нұр-Сұлтан, Алматы,
Шымкент қалаларының және облыс-
тардың әкімдері айқындалсын.

5. Қазақстан Республикасының Бас
Прокуроры осы Жарлықта белгіленген
шаралар мен уақытша шектеулерді
іске асыру кезінде заңдылықтың
сақталуын қамтамасыз етсін.

6. Қазақстан Республикасының
Үкіметі:
1) төтенше жағдай режимін қамта-

масыз ету үшін Қазақстан Респу-
бликасының Үкіметі резервінен
қажетті қаражаттарды бөлсін;

2) медициналық тексеруден және
емделуден, карантиндік режимді
сақтаудан бас тартатын, эпидемио-
логиялық жағдайды айқындау үшін
маңызы бар деректерді жасыратын
адамдарға бақылау, сондай-ақ атал-
ған адамдардың жауаптылығының
шаралары күшейтілсін;

3) орталық және жергілікті мем-
лекеттік органдармен бірлесіп, Қазақ-
стан Республикасының аумағында
COVID-19 коронавирусының тара-
луын болдырмау мақсатында осы
Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де
шараларды қабылдасын.

7. Осы Жарлық қол қойылған
күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА
 ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙДЫ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасының
Президенті  Қ.Тоқаев

Нұр-Сұлтан, Ақорда,
2020 жылғы 15 наурыз №285

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙ ЕНГІЗУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҮНДЕУІ

жердегі дәрігерге қаралу қажет.
Бәріміздің азаматтық жауапкер-

шілігіміз осындай сәтте сыналады.
Біз экономикалық жағдайды басты

назарда ұстаймыз.
Мемлекет барлық әлеуметтік мін-

деттемелерін орындайды.
Елбасымыздың сарабдал саясаты-

ның арқасында бұған қажетті қоры-
мыз қалыптасты. Қаражат бар.
Осы орайда, азық-түлік қоры

жеткілікті екеніне назар аударғым
келеді.
Күнделікті тұтынатын тауар баға-

сын негізсіз қымбаттатуға жол беріл-
мейді.
Біз ел-жұртты дүрліктіретін, аранда-

татын әрекеттерге тыйым саламыз.
Жалған ақпарат таратып, дүрбелең

туғызатындар заңға сәйкес жауапқа
тартылады.
Бұқаралық ақпарат құралдары,

интернет-ресурстар тек ресми мәлі-
меттерге сүйеніп, жұмыс істеуі керек.
Біз осы жаһандық кеселге қарсы

тұру үшін күш-жігеріміздің мықты
екенін көрсетуіміз қажет.
Татулық пен тұтастықтың арқасын-

да кез-келген қиындықтан шығуға
болады. Сондықтан, бәріміз бір
адамдай жұмылып, қауіпті індетпен
күресуіміз қажет.
Береке мен бірлік бәрін де жеңеді!
УВАЖАЕМЫЕ КАЗАХСТАНЦЫ!
Как вам известно, министерство

здравоохранения официально зая-
вило, что на сегодняшний день
у девяти казахстанцев диагнос-
тированы признаки коронавируса.
Есть опасность распространения.
Вирус завезен извне. Зараженные

граждане находятся под наблю-
дением врачей.
Люди, с которыми они контактиро-

вали, установлены и тоже находятся
под медицинским контролем.
Казахстан раньше многих стран

создал специальный экспертный
штаб и межведомственную комиссию
на уровне Правительства, принял
план по противодействию распрос-
транению вируса.
Объявленная Всемирной органи-

зацией здравоохранения пандемия
коронавируса приобрела угрожающий
масштаб.
Поэтому в соответствии с казах-

станским законодательством мной
подписан Указ о введении чрез-
вычайного положения на терри-
тории нашей страны.
Режим чрезвычайного положения

действует с 8 часов утра 16 марта
2020 года и продлится 30 суток. В
случае необходимости действие
режима может быть продлено.
Указом предусмотрены необходи-

мые превентивные и профилакти-
ческие действия.
Усиливается охрана обществен-

ного порядка.
Введен запрет на проведение

массовых мероприятий.
Многие казахстанцы строили планы

на предстоящие праздники, кто-то
хотел посетить концерты, кто-то
спортивные соревнования.
К сожалению, ради нашего все-

общего здоровья от этого придется
воздержаться.
В то же время вводится  ограни

чение функционирования крупных

объектов торговли, но продуктовые
и другие магазины, где продаются
товары первой необходимости, в том
числе находящиеся внутри торгово-
развлекательных центров, конечно,
продолжат работу.
Режим функционирования рынков

определит государственная комиссия
на основе предложений местных
исполнительных органов.
Временно закрываются развле-

кательные центры, кинотеатры,
театры, выставки и другие объекты
с массовым скоплением людей.
Школьники отправлены на ранние

каникулы, студенты вузов и коллед-
жей переводятся на онлайн-обуче-
ние. Это внесет коррективы в учебный
процесс, но здоровье детей – наш
приоритет.
Гражданам надлежит отказаться от

проведения массовых собраний,
связанных с семейными и памят-
ными торжествами.
Вводятся ограничения на въезд и

выезд с территории Республики
Казахстан. Прошу отнестись к этому
с пониманием.
Но вышеуказанные меры не рас-

пространяются на грузовые пере-
возки. В пунктах пропуска на
госгранице, на вокзалах и в
аэропортах усилен санитарно-
эпидемиологический режим.
По моему поручению из резерва

Правительства выделены средс-
тва для приобретения лекарственных
средств, тест-систем, лабораторного
оборудования. В больницах страны
имеется достаточный коечный фонд.
Хочу особо отметить, что государс-

твенными органами разработаны
планы по организации санитарно-
профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.
Призываю граждан Казахстана

оказывать необходимое содействие
уполномоченным службам.
Всем нам в данной ситуации нужно

проявить ответственность и дисци-
плину.
При первых признаках недомогания

необходимо незамедлительно обра-
щаться в медицинские службы по
месту проживания.
Уклонение от прохождения меди-

цинского обследования и нарушение
карантинного режима будут наказы-
ваться.
При этом нужно помнить о простых

способах заботы о себе и о своих
близких: регулярно мыть руки, соблю-
дать санитарную гигиену, стараться
избегать мест массового скопления
людей. В эти дни большая нагрузка
ложит-ся на работников системы
здраво-охранения.
Многое зависит от их профес-

сионализма и человеческого участия.
Этот непростой этап в жизни страны
наши медики должны пройти с честью
и сделать все необходимое для
сохранения здоровья казахстанцев.
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Мы стали свидетелями крайне

отрицательного влияния корона-
вируса на глобальную экономику.
По сути дела, речь идет о

переформатировании всей мировой
экономической системы.
Казахстан ощущает на себе послед-

ствия этого колоссального кризиса.

Но, несмотря на экономические
катаклизмы, мы примем все необхо-
димые меры, чтобы не допустить
роста социальной напряженности,
безработицы.
Благодаря дальновидной политике

Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева международные резервы
нашей страны достигли около 90
миллиардов долларов.
Это серьезная гарантия сохранения

стабильности нашей экономики и
выполнения социальных обяза-
тельств государства.
Мы переориентируем бюджетные

расходы на те направления, кото-
рые дадут максимальный эффект
для обеспечения занятости и
бизнеса.
На поддержание отечественных

предпринимателей и создание новых
рабочих мест будет выделено не
менее 300 миллиардов тенге.
Нельзя допустить снижения уровня

кредитования бизнеса. Для напол-
нения внутреннего рынка и стиму-
лирования производства будет
увеличено финансирование прог-
раммы «Экономика простых вещей».
На волне ажиотажа спекулятивное

завышение цен недопустимо.
По моему поручению Правитель-

ство и акимы всех уровней возьмут
этот вопрос на жесткий контроль.
Я также подписал Указ «О мерах

по обеспечению стабильности
функционирования государства».
Этот документ позволит повысить

эффективность государственных
органов, укрепить вертикаль власти и
оперативно принимать все необхо-
димые решения в условиях кризиса,
в том числе в налоговой сфере, если
это понадобится.
Указ дает право проводить необхо-

димые закупки медикаментов и других
средств в упрощенном порядке, в
основном у отечественных произво-
дителей.
Таким образом, мы сэкономим

драгоценное время и средства, что
очень важно в сложившихся чрезвы-
чайных обстоятельствах.
Убежден, что мудрость и высокая

гражданская ответственность нашего
народа, слаженные действия общес-
тва и государства позволят нам
преодолеть все трудности.
Те, кто распространяют провока-

ционную информацию и пытаются
посеять панику, понесут наказание
согласно закону.
Призываю всех граждан Казахстана

сохранять спокойствие, помогать друг
другу, беречь себя и близких.
Сила духа нашего народа, свой-

ственный нам оптимизм и позитивное
отношение к жизни сегодня особенно
важны.
ҚҰРМЕТТІ ОТАНДАСТАР!
Біз – тарихымызда небір қиындық-

ты бастан өткерген халықпыз.
Сол сынақтардан, ең алдымен,

береке-бірліктің арқасында сүрін-
бей өттік.
Бүкіл халықты жұдырықтай жұмы-

луға, сабыр сақтауға шақырамын.
Бұл күрделі жағдайды бәріміз бірге

еңсереміз деп сенемін!
Халқымыз аман, жұртымыз тыныш

болсын!
Біз біргеміз!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ
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ОЙЫЛ  АУДАНДЫҚ  АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ  КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ

 Жауынбаев Темірбек Мұздақбайұлы 1981
жылы 26 наурызда Ойыл ауданы, Ойыл
ауылы, Қаратал ауылында дүниеге келген.
2001-2006 жылдары Ақтөбе мемлекеттік
педагогикалық институтында оқып,
«Денешынықтыру және спорт» мамандығын
иеленген.  Еңбек жолын 2003 жылы Тайсойған
негізгі мектебінде дене тәрбиесі пәнінің
мұғалімі болып бастаған.  2006-2008 жылдары
Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт
мектебінде жаттықтырушы, 2009-2012
жылдары әдіскер-нұсқаушы, 2017 жылы
директордың шаруашылық жөніндегі
орынбасары болып қызмет жасаған.
2017 жылдан бастап осы кезге дейін
«Болашақ» шаруа қожалығының басшысы
болып  жұмыс  жасайды.  Отбасылы,  2 қыз, 1
ұлы  бар.

ОЙЫЛ АУДАНЫ САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ
ҮМІТКЕР ЖАУЫНБАЕВ ТЕМІРБЕК МҰЗДАҚБАЙҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУ АЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Қазақстан Республикасының  заңнамасына  сәйкес ауылдық округ

аумағындағы әкім құзіретіне кіретін жұмыстарды жауапкершілікпен атқарып,
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау бағытында халыққа
қызмет етемін:
Қазақстан Республикасының заңдарының Қазақстан Республикасы

Призиденті мен үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің орындалуын жүзеге асыру
үшін қызмет жасаймын. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті
төлемдердің уақытында түсуін үйлестіруге ат салысамын.
Кәсіпкерлік қызметті дамытып, шаруа-фермер қожалықтарын ұйым-

дастырып мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асыру үшін жұмыс жасаймын.
Азаматтардың ауылшаруашылығы саласында кәсіптенуіне, осы бағыттағы

салаларда мамандандыруға тырысамын.
Елді-мекендерді абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және

санитарлық тазалау жұмыстарын іске асыруға көңіл бөлемін. Оның ішінде
елді мекендерде саябақтардың, жеке аулаларда ағаш егуді, жеміс ағашы
түрлерін көбейтуді қолға аламын. Халықтың туған жерді таза ұстауына,
тұрмыстық қалдықтарды ретсіз төгуді тоқтатып, тазалықты жұмыла көтеру
бағытына біріге жұмыс жасаймын.
Ауылдық округті ауданмен қатынастыратын көтерме жолды асфальтатуға

күш саламын.
Бұқаралық спортты дамыту үшін спорт алаңдарының, хоккей алаңың

салуды, осы бағытты тұрғындар арасында насихаттап түрлі шаралар
ұйымдастыруды қолға аламын.
Білім, мәдениет, денсаулық, құқық қорғау және т.б. ынталы мекемелермен

тығыз байланысу арқылы жергілікті жерде салауатты өмір салтын
қалыптастыруды, жастардың белсенділігін артыру бағытындағы жұмыстардың
тимділігін қамтамасыз етуді және мектеп оқушыларының сапалы білім алуын
басты назарда ұстаймын.
Мал шаруашылығында, халықтың қолындағы мал басын асылдандыруға,

көбейтуге, мал өнімдерін өңдеуді арттырып, жем – шөп қорын нығайтуға қолдау
жасайтын бюджеттік бағдарламалар есебінен мал шаруашылық өндірісін
дамытуға ықпал етемін.
Ауыл маңындағы жақын жайылымдардың тозбауына, ауылдың экологиялық

жағдайын жақсарту бағытында, ауыл маңдарының  жеке тұрғындардың ұсақ
малдарын ауыл орталығынан тыс бағуын ұйымдастыруға, алыс
жайылымдарды игеруге және  малдың әртүрлі жұқпалы ауруларын жоюға күш
саламын.

Ө М І Р Б А Я Н Ы

Бергалиев Зейнур Шаймерденович 1983
жылдың 28 мамырында Ақтөбе облысы Ойыл
ауданы Ойыл селосында дүниеге келген.
1989-2000 жылдары Н.К.Крупская атындағы
Ойыл қазақ орта мектебінде оқыған. 2000
жылы Ақтөбе Қ.Жұбанов атындағы
мемлекеттік педагогикалық университетіне
түсіп, 2004 жылы «Неміс және ағылшын тілдері
бойынша мұғалім» мамандығын алып шықты.
2004-2006 жылдары әскери борышын өтеген.
Еңбек жолын  2004 жылы Соркөл негізгі
мектебінде неміс тілі пәнінің мұғалімі болып
бастаған.  2004-2007  жылдары  Ойыл балалар
мен жасөспірімдер спорт мектебінде
жаттықтырушы, 2007-2008 жылдары Ойыл
ауданы қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде
бөлімше бастығының сержаттар және
солдаттар бойынша көмекшісі болып, 2009-

2010 жылдары аралығында Ойыл балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде
жаттықтырушы болып жұмыс жасаған. 2010-2015 жылдарында Ойыл ауданы
қорғаныс істері жөніндегі бөлімінде құпия бөлімшесі бастығы болып қызмет
атқарған. 2015-2019 жылдары «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ-де бас
маман , ал  2019 жылдың қазанынан бастап «Ойыл ауданы әкімінің аппараты»
ММ –нің  мемлекеттік-құқықтық және ұйымдастыру бөлімінің басшысы
лауазымында мемлекеттік  қызмет атқарады.  Отбасылы, 4 бала тәрбилеп отыр.

ОЙЫЛ АУДАНЫ САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ
ҮМІТКЕР БЕРГАЛИЕВ ЗЕЙНУР ШАЙМЕРДЕНҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Елге қызмет-мерейлі міндет», - дейді халық даналығы. Осы тұрғыдан

алғанда ауданымыздың уақыт көшіне ілесе отырып, дамуына үлес қосу арқылы
туған Отаным- Қазақстанның көркеюіне атсалысуды азаматтық парызым деп
санаймын.
Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикасын дамытуға бағытталған

бағдарламаларды іске асыруға өз үлесімді қосамын. Аудан экономика-сының
басты саласы ауыл шаруа-шылығының округте дамуына, мем-лекет тарапынан
бөлінетін қаржылар-дың (несие,субсидиия,т.б) мақсатына жұмсалып, тиімді
пайдалануына қыз-мет етемін.
Ауыл шаруашылық құрылымдар-дың (серіктестіктер, шаруа қожалық-тары,

т.б.) жан – жақты дамуына, олардың қаржылық институттарымен тығыз
байланыста, қарым-қатынаста жұмыс жасауына ықпал етемін.
Ауыл шаруашылық теліміндегі жерлерді (шабындық, жайылым, егістік,т.б)

ұтымды пайдалануды, иесі бар игерілмей жатқан жерлермен, бос иесіз жерлерді
игеріп айналымға қосуды ұйымдастырамын.
Еліміздің болашағы жастарға ерекше көңіл бөліп, округ аумағында жастармен

жұмысты жандандырып, жастардың бос уақытын тиімді пайдалану мақсатында,
мәдени-көп-шілік шаралар өткізуге жағдай жасаймын.
Округ аумағында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға, мемлекеттік

бағдарламаларды толық пайдаланып, қосымша жұмыс орындарының
ашылуына, кәсіпкерліктен түсетін салық көлемін ұлғайтуға үлес қосамын.
Округке қарасты елді мекендердің санитарлық жағдайын жақсарту, ауылдың

келбетін көріктендіру бағытында (көгалдандыру,  көшелерді жарықтандыу және
санитарлық тазалау) жұмыстарын жасап, ауыл аралық жол қатынастарының
түзелуіне және жолдардың жөнделуіне ықпал етемін.
Тыл және еңбек ардагерлеріне, күнкөрісі төмен отбасыларына, жалғыз басты

және қарт зейнеткерлерге көмек көрсетіп  оларды әлеуметтік жағынан қолдауға
қызмет етемін
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Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
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Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
бөлінген қаражаты есебінен төленді

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық округі
аумағындағы әкім құзыретіне кіретін жұмыстарды жауапкершілікпен
атқарып, жергілікті жердегі әлеуметтік-экономикалық даму мен саяси
тұрақтылық сақталуына, азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын қорғау бағытында өз білімім мен тәжірибемді
жұмсаймын.

- Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында жұмыс жасап, әлеуметтік
мәселелерді үнемі назарда ұстаймын.

- Аз қамтылған, көп балалы отбасыларды, мүмкіндігі шектеулі
жандарды назардан тыс қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

- Округтің санитарлық тазалығын үнемі бақылауда ұстап,
көгалдандыру мен абаттандыруға жұмыс жасаймын.

- Аймақтағы денсаулық, білім, мәдениет саласының жұмысын үнемі
қолдап, олармен түрлі ұйымдастыру жұмыстарын кеңінен жүргіземін.

- Ауылшаруашылығы бойынша мал азығын молайту, суармалы егіс
егу жұмыстарын кеңінен жүргіземін.

- Салық және бюджетке түсетін басқа да міндетті төлемдердің
уақытылы толық төлеуін үйлестіруге атсалысамын.

ОЙЫЛ АУДАНЫ  САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ
ҮМІТКЕР БИСЕБАЕВ ДӘУРЕН ҚАРЖАУҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

Бисебаев Даурен Қаржауұлы 1976
жылы 5-мамырда  Ақтөбе облысы  Ойыл
ауданы  Көптоғай ауылында дүниеге
келген. 1993 жылы Қараой орта мектебін,
1997 жылы  Ақтөбе индустриалды-
педагогикалық техникалық колледжін
“Ауыл шаруашылығын механика-
ландыру”  мамандығы бойынша оқу
бітірген. 2010-2012 жылдары С.Бәйішев
атындағы Ақтөбе университетінде
“Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу”
мамандығы бойынша жоғары білім алған.
2001-2003 жылдар аралығында №2
Ойыл кәсіптік техникалық лицейінде
өндірістік оқу шебері қызметін, 2003-2005
жылдары директордың өндірістік оқу ісі

жөніндегі орынбасары қызметін атқарған.  2005 жылы қыркүйек айынан
бастап 2016 жылдың қазанына дейін  “Ойыл балалар-жасөспірімдер
спорт мектебі”  коммуналдық мемлекеттік мекемесінде директордың
шаруашылық жөніндегі орынбасары  қызметін атқарған. 2016 жылдың
қазанынан 2019 жылдың сәуіріне дейін Ойыл ауылдық округінің әкімі
болып қызмет жасаған. 2019 жылдан осы кезге дейін Ақтөбе
қаласындағы «Жолаушылар автокөлік кәсіпорны» ЖШС-де бөлім
басшысы болып қызмет атқарып келеді. 1999 жылдан «Нұр Отан»
партиясының мүшесі. Отбасылы, 5 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отыр.

Сұлтанов Айбек Өтегенұлы  1988 жылы
9 қыркүйекте  Ақтөбе облысы, Ойыл
ауданы, Қараой ауылында дүниеге
келген. 1994-2002 жылдар аралығында
Қараой орта мектебінде білім алған.
2002-2005 жылдар аралығында Ақтөбе
облыстық мамандандырылған физика-
математика мектеп интернатын бітірген.
2005-2009 жылдары  Қ.И.Сәтбаев
атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық
Университетін машина жасау мамандығы
бойынша оқып-бітірген.
Еңбек жолын 2009-2012 жылдар

аралығында Қаракөл негізгі мектебінде
физика пәнінің мұғалімі болып  бастаған.
2012 жылдан қазіргі кезге дейін «Қараой
ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-

де бас маман болып қызмет жасайды. Отбасылы, 2 бала тәрбиелеп
отыр.

Майканов Абзал  Сансызбайұлы 1991
жылы 5 қаңтарда Ақтөбе облысы, Ойыл
ауданы, Қараой ауылында дүниеге
келген. 2014 жылы М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік
университетін «Математика» пәні
бойынша бітірген.  Еңбек жолын 2010
жылы Ш.Берсиев атындағы  орта
мектептің математика пәнінің мұғалімі
болып бастаған. 2010-2018 жылдары
аралығында  Қараой мектеп-
балабақшасының математика пәнінің
мұғалімі, 2018-2019 жылдары осы
мектептің директорының міндетін

атқарушы, ал 2019 жылдан осы кезге дейін мектеп директоры болып
қызмет жасауда.

ОЙЫЛ АУДАНЫ ҚАРОЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ
ҮМІТКЕР СҰЛТАНОВ АЙБЕК ӨТЕГЕНҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУ АЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ

ОЙЫЛ АУДАНЫ ҚАРАОЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМДІГІНЕ
ҮМІТКЕР МАЙКАНОВ АБЗАЛ САНСЫЗБАЙҰЛЫНЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ БАҒДАРЛАМАСЫ
Ауылдық округ әкімдігіне үміткер бола отырып, Қараой ауылдық

округінің әлеуметтік-экономикасының дамуына, жергілікті жердегі саяси
тұрақтылықтың сақталуына халықпен етене жұмыс жасауға өз білімім
мен тәжірибемді жұмсаймын.
Ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік

бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында шағын және орта бизнесті
қолдау арқылы жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етіп,
жұмыссыздықтың деңгейін төмендету жұмыстарын жандандыруға,
Ауыл шаруашылығы бойынша мал азығын молайту, егіс егу алқабының

көлемін көбейту, бау-бақша егу жұмыстарын өндіріске енгізуге қызмет
жасаймын.
Ауылымыздағы білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет,

балабақшалар, кітапхана және т.б. мекемелердің материалдық –
техникалық базасын одан әрі жақсарту және қамтамасыз ету үшін тиісті
жұмыстарды ұйымдастыруға көңіл бөлемін.
Зейнеткерлер мен мүгедектердің, аз қамтамасыз етілген және көп

балалы отбасылардың, аналар мен балалардың мүдделерін қорғауға
бағытталған әлеуметтік кепілдіктерді пайдалануға жағдай жасау;

«Денсаулық» бағдарламасының жүзеге асуына, әсіресе жастар
арасында салауатты өмір салтын насихаттау, осыған орай ауылымызда
спорт түрлерін жандандыруға жан-жақты ықпал етемін.
Елді – мекендерді абаттандыру, жарықтандыру, көгалдандыру және

санитарлық тазалау жұмыстарын іске асыруға көңіл бөлемін.
Қараой-Ойыл бағытындағы автомобиль жолының қайта жаңартылып,

жөнделіп және күтіп ұсталуын қамтамасыз ету үшін жұмыс жасаймын.

Елбасының «Жауапты сәтте бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін,
бәріміз-біріміз үшін деген қағиданы ұстанып, еңбек етуге тиіспіз» деген
ұстанымы қашанда халықты бірлікке шақырады. Қараой ауылдық округінің
мәселелері мен ерекшеліктерін ескере отырып, жергілікті жердегі
әлеуметтік-экономикалық дамуды және қоғамдық-саяси тұрақтылықтың
сақталуы үшін өз алдыма төмендегідей мақсат міндеттерді қоямын:
Қазақстан Республикасының заңдарының, Қазақстан Республикасы

Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және жергілікті мемлекеттік
органдарының нормативтік құқықтық актілерінің орындалуын жүзеге асыру
үшін қызмет жасаймын.
Табысы төмен, әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға және

мүгедектер мен қарттарға қолдау көрсетіп, оларға жасалатын қызмет
түрлерін кеңейтуге ат салыса отырып ауылдық округі әкіміне бөлінген
бюджет қаражатын өз мақсатында жұмсап, ауылды өркендетуді
жалғастырамын;
Ауылдың санитарлық тазалығын талапқа сай сақтауды әрдайым назарда

ұстаймын. Күл-қоқыспен қатты қалдықтардың белгіленген жерге
тасымалдануын, ауылды көгалдандыру, түнгі мезгілге жарықтандыру
жұмыстарын ұйымдастырамын;
Мемлекеттің «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын толық

пайдаланып, ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған мемлекеттік
бағдарламаларды жүзеге асыру мақсатында шағын және орта бизнесті
қолдау арқылы жаңа жұмыс орындарының ашылуына ықпал етіп,
жұмыссыздықтың деңгейін төмендету жұмыстарын жандандыруға көңіл
бөлемін.
Мал шаруашылығында асыл тұқымды мал басын көбейтіп, мал өнімдерін

өңдеуді арттырып, жем-шөп қорын нығайтуға қолдау жасайтын
Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау, осыған орай

ауылымызда спорт түрлерін жандандыруға жан-жақты көмектесемін;
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Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
бөлінген қаражаты есебінен төленді

Жариялау ақысы үміткердің сайлау өткізуге
бөлінген қаражаты есебінен төленді

 Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы» Заңының 36-1 бабына  сәйкес Қараой және Сарбие ауылдық округтері әкімдігіне  төмендегідей үміткерлердің тіркелгенін хабарлайды
:  Сарбие ауылдық округі бойынша :
1.Бисебаев Даурен Каржауович  1976 жылы туған,  «Жолаушылар автокөлік кәсіпорны»  ЖШС-де бөлім басшысы болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы,

Ойыл ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
2.Бергалиев Зейнур Шаймерденович  1983 жылы туған,  «Ойыл ауданы әкімінің аппараты» ММ-де бөлім басшысы болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы,

Ойыл ауылында тұрады, ұлты қазақ.
3.Жауынбаев Темирбек Муздакбаевич  1981 жылы туған,  «Болашақ»  қожалығының басшысы, Ойыл ауданы, Ойыл ауылында тұрады, ұлты қазақ.
Қараой ауылдық округі бойынша :
1.Султанов Айбек Утегенович  1988 жылы туған,  «Қараой ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-де бас маман болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы,

Қараой ауылында тұрады, «Нұр Отан» партиясының мүшесі, ұлты қазақ.
2.Майканов Абзал Сансызбайұлы  1991  жылы туған,  «Қараой мектеп балабақшасы» КММ-нің директоры болып қызмет жасайды, Ойыл ауданы, Қараой

ауылында тұрады, ұлты қазақ.
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
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Ойыл ауылы                               № 2                                «11» наурыз 2020 жыл
Ойыл ауылында жергілікті қоғамдастық жиналысына қатысуға құқығы бар

мүшелерінің жалпы саны: 115
ТӨРАҒАЛЫҚ  ЕТУШІ:
1.Ойыл ауылдық округі әкімінің м.у.а. Казмуханов Молдашқали Жұмағалиұлы,
2.Жергілікті қоғамдастық мүшелері
3.Ойыл ауылының тұрғындары
Қоғамдастықтың мүшелері  қатысқан адам саны – 104.
Жергілікті қоғамдастық жиналысын Ойыл ауылдық округі әкімінің міндетін

уақытша атқарушы М.Казмуханов ашты.
Жергілікті қоғамдастық жиналысы мүшелерінің ашық дауыс беруі арқылы

Қайнар Ұлықпанов жиналыстың төрағасы болып, Абдрахманов Дауылбай
Хасенұлы хатшы болып сайланды.
КҮН ТӘРТІБІ :
Ойыл ауылдық округі Ойыл ауылындағы атаусыз көшелерге  жаңа  атау беру

туралы.
Жиында қоғамдастықтың төрағасы Қ.Ұлықпанов күн тәртібіндегі мәселелерге

тоқталып, Республикалық ономастика комиссиясының отырысында қаралып
мақұлданған «Тарихи тұлғалар», «Тарихи жер-су атаулары» және «Дәстүрлі
атаулар» тізімдерінен «Әл-Фараби»,  «Асанқайғы жырау»,  «Халел
Досмұхамедұлы»  атауларын беруді ұсынды.
Қоғамдастық жиналысында еңбек ардагерлері Ө.Сағатов, Ғ.Қарасаев пен

Ш.Берсиев атындағы өнер және өлке тарихы музейінің директоры
Б.Рысбаевалар ұсынысты қолдап, сөз сөйледі.
Ойыл ауылдық округінің  атаусыз көшелерге жаңадан атау беру туралы сұрағы

бойынша санау үшін дауысқа салынды.
(дауыс беруге қатысушылардың қол көтеруімен ұсыныстар анықталды)
«Жақтады»  - 104
«Қарсы»      - 0
«Қалыс қалғандар жоқ» - 0
Қоғамдастықты тыңдауға қатысып отырған азаматтардың дауыс беру

қортындысы бойынша Ойыл ауылдық округінің атаусыз көшелерге атау беру
мақұлданды.
Жиналысқа қатысқан жергілікті қоғамдастық мүшелері айтылған

ұсыныстарды бір ауыздан қолдап  ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Ойыл ауылдық округі бойынша атауы жоқ үш көшеге «Әл Фараби»,

«Асанқайғы жырау» және «Халел Досмұхамедұлы» атаулары  берілуі
ұсынылсын.

2.  Осы ұсыныс облыстық ономастика комиссиясының қарауына ұсынылсын.
Жиын төрағасы:                                          Қ.Ұлықпанов
Жиын хатшысы:                                          Д.Абдрахманов

ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ОЙЫЛ АУЫЛЫ БОЙЫНША
ЖЕРГІЛІКТІ ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ

ХАТТАМАСЫ

«  » марта 2020 года               №                                село Уил
О повышении базовых ставок земельного налога на земли

сельскохозяйственного назначения не используемые по Уилскому району
В соответствии с пунктам 5 статьи 509 Кодекса Республики Казахстан от 25

декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс), статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001
года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республики
Казахстан», Уилский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Повысить базовые ставки земельного налога в десять раз на земли

сельскохозяйственного назначения не используемые в соответствии с
земельным законодательством Республики Казахстан по Уилскому району.

2. Настоящее решение вводиться в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Жоба

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ
«  » наурыз 2020 жыл               №                         Ойыл ауылы
Ойыл  ауданы бойынша пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақса-

тындағы жерге белгіленген жер салығының базалық мөлшерлемелерін
арттыру туралы
Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 желтоқсандағы «Салық және

бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық Кодексі)
Кодексінің 509-бабының 5 тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-бабына сәйкес, Ойыл аудандық
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Ойыл ауданы бойынша Қазақстан Республикасының жер заңнамасына

сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерге
белгіленген жер салығының базалық мөлшерлемелері он есеге арттырылсын.

2. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың сессия

төрағасы: И.Бергалиев
Аудандық мәслихат хатшысы:

Е.Жиеналин

проект

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Председатель сессии районного
маслихата: И.Бергалиев

Секретарь районного
маслихата: Е.Жиеналин
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тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Туберкулез - бұл өкпе және лимфа
түйіндерде ерекше қабыну өзгеріс-
терінің пайда болуымен сипатталатын
жұқпалы ауру. Туберкулез - бұл тек
өкпе ауруы ғана емес, сонымен қатар
адамның барлық ағзаларының -
сүйектердің, бүйректердің, мидың
және ми қабықтарының, терінің, көздің
және басқа ағзалардың да зақым-
дануы. Алайда өкпе туберкулезі жиі
кездеседі.
Жұқтырудың негізгі көзі - тубер-

кулездің ашық түрімен ауыратын, яғни
сыртқы ортаға микобактерияны бөле-
тін адам.
Туберкулез қалай тарайды?
Туберкулез адамнан адамға ауамен

таралады. Жөтелгенде, түшкіргенде
немесе қырғанда өкпе туберкулезі бар
адамдар ауаға туберкулез бактерия-
ларын жаяды. Жұқтыру үшін адамға
осындай бактериялардың аз ғана
мөлшерін дем алуы жеткілікті. Тубер-
кулез қоздырғышының сыртқы ортада
ұзақ уақыт сақталу қабілеті бар,
мысалы, микобактериялар тозаңдан-
ған, көгерген үй-жайларда адам үшін
қауіпті болып қала отырып, жылдар
бойы өмір сүруге қабілетті. Науқас
адам жөтелгенде қақырықпен бірге,
түшкіру, сөйлеген кезде қоршаған
ортаға 2-6 м радиуста ауада тара-
латын миллиондаған микобактерия-
ларды бөледі, олар еденге, заттарға
шаңмен бірге тұнады және көптеген
жылдар бойы өміршең болып қалуы
мүмкін.
Туберкулез ауруына тек адамдар

ғана емес, сонымен қатар малдар да
шалдығады: сиыр, ешкі, бұғы, түйе-
лер. Ауру жануардың сүті, немесе еті
адам үшін жұқтыру көзі болуы мүмкін.
Науқас өмір сүретін жерде санита-

риялық жағдайлар мен сақтық шара-
ларын сақтау өте маңызды.
Егер өкпе туберкулезімен ауыратын

науқас барлық гигиеналық талап-
тарды сақтаса, онда ол айналада-
ғыларға қауіпсіз. Өкпе туберкулезі
тұқым қуаламайды. Туберкулез
ауруымен ауыратын ата-аналардың
балалары сау болып туады. Алайда,
барлық сақтық шараларын сақта-
маған жағдайда бала туберкулезді

жұқтырып, ауырып қалуы мүмкін.
Туберкулез микобактериялары

адам ағзасына түскен кезде ауру
жұқтырылады, бірақ туберкулез
ауруының дамуы әр жағдайда бол-
майды. Өкпе туберкулезінің ауруы
иммунитет төмендеген, жеткіліксіз
тамақтану, қанағаттанарлықсыз сани-
тариялық-гигиеналық жағдайларда
орын алады. Негізінен иммунитеті
нашар жас балалар, жыныстық жетілу
кезеңіндегі жасөспірімдер және имму-
нитеті төмен қарт адамдар ауырады.
Туберкулез ауруына ықпал ететін

факторлар
1. Толыққанды тамақтанудың бол-

мауы.
2. Туберкулезбен ауыратындармен

тығыз, ұзақ қарым-қатынас жасау
(кішкентай балаларға қысқа мерзімді
қарым-қатынастың өзі жеткілікті).

3. Маскүнемдік.
4. Темекі шегу.
5. Нашақорлық.
6. Ілеспе аурулардың болуы (диа-

бет, асқазан жарасы, өкпенің созыл-
малы аурулары).
Туберкулез белгілері?
1. Ұзақтығы екі аптадан асатын

жөтел
2. Шаршау және әлсіздік
3. Дене салмағының төмендеуі
4. Температураның ұзақ көтерілуі
5. Түнде тершеңдік
6. Кеуде қуысындағы ауырсыну
7. Қан түкіру
Туберкулезді қалай анықтауға

болады?
1. Тері туберкулин сынамасы (Ман-

ту) , «Дискинтест» адамның жұқтыр-
ғанын көрсетеді.

2. Рентгенологиялық тексеру (флю-
орография) өкпенің зақымданғанын
көрсетеді.

3. Қақырықты  бактериоскопиялық
және  себісіндісін зерттеу жөтел кезін-
де бөлінетін микробтардың бар-жоғын
анықтайды.
Ойыл ауданы бойынша тубер-

кулезбен аурушаңдық бір деңгейде.
Жасөспірімдер және балалар арасын-
да ауру тіркелген жоқ.

Манат НҰРТАНОВА,
Дәрігер-фтизиатр.

Туберкулез туралы
не білу керек?
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Алдымен ардагер ұстаз Рухан Алманиязоваға сәлем берді. Тоқсанға таяса
да жадынан жаңылмаған, есте сақтау қабылетімен бізді «сүріндірген» апай
өзімен тете, алғашқы шәкірттерінің атын жаңылмай айтқанда, таңданбасқа амал
болмады. Наурыз көже мен ақ дәмін ұсынып, жастарға ақ батасын берген ана
Ойылдың бүгінгі келбетіне шынайы ризашылығын білдірді.
Одан соң аудан басшысы мен аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы тыл

ардагерлері Нұрсұлтан Базаров пен Мұқаш Шаймақов және еңбек ардагері
Өтеген Сағатовтардың отбасына барып, көрісті.

Яғни, Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 24 ақпандағы 2014 жылғы
№ 138 «Әкімшілік – аумақтық бірлік-
терге, елді мекендердің құрамдас
бөліктеріне атау беру, оларды қайта
атау, сондай-ақ олардың атаулары-
ның транскрипциясын нақтылау мен
мен өзгерту кезінде тиісті аумақ
халқының пікірін ескеру қағидасын»
және «Қазақстан Республикасының
әкімшілік-аумақтық құрылыс туралы»
Қазақстан Республикасының 1993
жылғы 8 желтоқсандағы Заңына,
Қазақстан Республикасының «Жергі-

Атап айтқанда сот талқылауының
жариялылығы бойынша - іске қаты-
сатын адамдардың және басқа да
адамдардың, оның ішінде ашық сот
отырысына қатысып отырған бұқа-
ралық ақпарат құралдары өкілдерінің
сот отырысының барысы бойынша
жазбалар жасауға, оны залда отырған
орындарынан аудиожазу құралда-
рының және цифрлық жеткізгіштердің
көмегімен жазып алуға құқығы бар.
Сот талқылауы залында киноға және
фотоға түсіруге, бейнежазба жасауға,
тікелей радио- және телетрансляция
жүргізуге, интернеттің ақпараттық-
коммуникациялық желісінде бейне-
трансляция жүргізуге соттың рұқ-
сатымен және іске қатысатын адам-
дардың пікірі ескеріле отырып жол
беріледі. Бұл заң нормалары сот
талқылауларының ашық өтуіне өз
септігін тигізеді.
Сонымен қатар заңнамалық акті-

лерге бірқатар өзгерістер мен толық-
тырулар еңгізілді. Аталған заңна-
малық актілерге еңгізілген өзгеріс-
термен толықтырулар тәртіпті,
тыныштықты, елдің бірлігін сақтауға
бағытталған игі іс шаралардың бірі.
Мемлекет басшысы жолдауының
азаматтардың құқықтары мен қауіп-
сіздігін қаматамасыз бөлігінде сот
шешімдерінің сапасын арттыру үшін
бірқатар шараларды жүзеге асыру
тапсырылған болатын. Бірілген тап-
сырма бойынша Қазақстан Респу-
бликасы Жоғарғы Сотымен аталған
бағытта сот шешімдеріне ұдайы
талдау жүргізіліп, сот шешімдерінің
сапасы одан әрі күшейтілді.
Сонымен қатар жолдауда берілген

тапсырмалар аясында жыныстық
зорлық-зомбылық, педофилия, есірткі
тарату, адам саудасы әйелдерге
қатысты, тұрмыстық зорлық-зом-
былық және басқада қылмыстардың
алдын-алу мақсатында заң норма-
ларына өзгерістермен толықтырулар
еңгізілді. Мемлекет басшысы

«Әсем» бөбекжай-бақшасы» тәрбиеленушілерін тамақтандырумен
қамтамасыз ету үшін азық-түлік сатып алу бойынша конкурс қорытындысына
сәйкес ЖК «Адай» жеңімпаз болып танылды.
По итогам конкурса по приобретение продуктов питания для обеспечения

питанием воспитанников «Асем» ясли-сад» победителем признан ИП «Адай».

«Ойыл Несие» НС ЖШС-і жарғылық қорының көлемі азаятындығы туралы
хабарлайды.
Міндеттемелерді орындау туралы талаптар мен тілектер екі ай ішінде Ойыл

ауданы, Ойыл селосы, Көкжар көшесі 69 ғимарат, 3-қабат, 316 бөлмеде
қабылданады.
Баланыс телефоны: 8/71332/2-11-51. Элетронды пошта:oil_kt@mail.ru. Ал

құжаттардың көшірмелері несие серіктестікті мемлекеттік тіркеуді жүзеге
асыратын органдарға ұсынылатынын ескертеміз!

«Ойыл Несие» несиелік серіктестігі ЖШС.

Жастарды, жас отбасылар  қол-
жетімді баспанамен қамтамасыз
ету мәселесі бүгінгі күнінің кезек
күттірмейтін талабы. Осы мақсат-
та ауданда былтыр басталған құны
71 млн. теңгені құрайтын 2 пәтерлі
6 тұрғын үй құрылысы пайдалануға
берілді. Сонымен қатар екі қабатты
8 пәтер және бір пәтерлі 14 тұрғын
үйдің құрылысын жасақтау үшін
жобалау сметалық құжаттарына
облыстан 7 млн. теңге қаражатқа
сұраныс берілді. Осы жобала-
ларымыз жүзеге асатын болса, заң
талаптарын сақтай отырып,
мүмкіндігінше жас отбасыларға
қолдау көрсетеміз. Қазіргі таңда 29
жасқа дейінгі 36 жастар мен жас
отбасылар тұрғын үй кезегінде тұр.
Мемлекетіміздің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуындағы жастардың
жұмыспен қамтылу көрсеткіші
маңызды рөлге ие. Осы бағытта
ауданымызда жастарды жұмыспен
қамтуды мақсат ететін «Жасыл
ел», «Дипломмен ауылға!», «Жастар
тәжірибесі», «Гүлдене бер, туған
ел!» марафон эстафетасы сынды
жобалар сәтті жүзеге асырылып
келеді» - деп, өткен жылы жастармен
бірлесіп жасалған игі істер мен
нәтижелі жетістіктері жөнінде кеңірек
мәлімет берді. Алайда аудан әкімі
Асқар Қазыбаев «Жасыл ел»,
«Гүлдене бер, туған ел!» сынды
абаттандыру жұмыстарына қатынас-
қан жастарды жиі бақылауда ұстап,
текке бос уақыт өткізбеулері үшін
үнемі қадағалауға тапсырма берді.
Сессияда қаралған өзекті мәселе-
лердің қатарында селоның тазалығы
да болды. Бұл жөнінде баяндама
жасаған Ойыл ауылдық округінің
әкімінің міндетін атқарушы М.Қазмұ-
ханов өткен жылы қоршаған ортаға,
малдарға зиянын келтіретін қаңғыбас
иттердің көбейіп кетуіне байланысты
оларды жою мақсатында ветеринария

лікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару
туралы» заңдарына сүйене отырып,
талқыланған мәселе де Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жанындағы
Республикалық онамастика комис-
сиясының ұсынысымен енгізілген
«Тарихи атауларға» басымдық бері-
летінін аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев қоғамдастық
мүшелеріне жан-жақты түсіндірді.
Сондықтан, Ойыл селосындағы үш
атаусыз көшеге Әл-Фараби, Асан
Қайғы, Халел Досмұхамбетұлының
аттарын беру туралы тоқтамға келді.

Қ.Тоқаев өз жолдауында сыбайлас
жемқорлықпен жан-жақты күресті
күшейту мәселесін көтерді. Соның
ішінде сыбайлас жемқорлыққа қатыс-
ты қылмыс жасалған мекеменің
бірінші басшысының жауапкершілігін
заңнамалық тұрғыда қарастыру
тапсырылды. Аталған тапсырма
сыбайлас жемқорлықтың алдын
алып, азайуына септігін тигізері анық.

2020 жылы Жолдауда берілген
тапсырмаларды жүзеге асыру
барысында Қазақстан Республикасы
әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексіне бірқатар өзгерістер мен
толықтырулар еңгізілді. Нақты
айтқанда әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 608-бабында, яғни
жүргізушінің көлік құралын алко-
гольдік, есірткілік және (немесе)
уытқұмарлық масаң күйде басқаруы,
сол сияқты көлік құралын алкогольдік,
есірткілік және (немесе) уытқұмарлық
масаң күйдегі адамның басқаруына
беру туралы бабындағы құқық
бұзушылық талаптары қатаң-
датылды. Аталған баптын бірінші
бөлігіндегі құқық бұзушылық орын
алған жағдайда көлік жүргізуші он бес
тәулікке әкімшілік қамаққа алынып,
жеті жыл мерзімге көлік құралын
басқару құқығынан айырылады. Бұл
еңгізілген өзгерістің мақсаты адам
өмірімен қоғамдық тәртіптің сақта-
луына бағытталған шаралардың бірі.
Еліміздің биік белестермен жоғарғы

нәтижелерге жетуіне Мемлекет
басшысы Қ.Тоқаевтың «Сындарлы
қоғамдық диалог - Қазақстанның
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі»
атты жолдауы бағдар көрсетіп тұр.
Сондықтан еліміздің болашағы үшін
жолдауды сараптаумен шектелмей,
орындалуына ат салысқан кезде ғана
еліміздің келешегі кемел болары
анық.

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

мамандары арқылы  209 бас  қаңғы-
бас ит жойылып, алайда тұрғындар
жаз айларында малдарын өріске дейін
айдамай, үйлерінен шығарып жіберу
салдарынан, не болмаса бұзауларын
үйлерінен шығарып оларды қадаға-
ламау салдары барын жасырмай
жеткізді. Осы  тәртіпсіздікті болдырмау
үшін алдағы уақытта округ тарапынан
тұрғындарға түсіндіру жұмыстары
жүргізіліп, бос жүрген малдары тиісті
орынға қамалып, жергілікті учаскелік
инспектор, аудандық ветеринария
және округ мамандарымен қамалған
малдардың сырға нөмірлері арқылы
анықтап, малдардың иелеріне ветери-
нария мамандары арқылы актілер
жасақталып, айыппұлдар салынатын-
дығын баса айтты. Келесі кезекте,
Республикалық бюджеттен «Халық-
тың әлеуметтік жағынан әлсіз
топтарына және (немесе) аз қамтыл-
ған көпбалалы отбасыларға комму-
налдық тұрғын үй қорының тұрғын
жайын сатып алуға» - 16800,0 мың
теңге, Облыстық бюджеттен «Көлік
инфрақұрылымының басым жобала-
рын іске асыруға» - 50 000,0 мың теңге
және «Мектепке дейінгі білім беру
ұйымдарында мемлекеттік білім беру
тапсырысын іске асыруға» - 1770,0
мың теңге тартылғандығын жасырмай
жеткізген  Ойыл аудандық экономика
және бюджеттік жоспарлау бөлімі
басшысы Қайнарбай Ұлықпанов
аудан бойынша әр салаға белгіленген
қаржыны айтпағанда ағымдағы жылы
ауданның басы бос қаржысы есебінен
Ойыл ауылдық округіне – 54814,3 мың
теңге 3 көшеге ағымдағы жөндеу және
9 көшеге щебень төсеуге, 7 ауылдық
округке елді-мекендерді абаттандыру
мен көгалдандыруға 48909,7 мың
теңге аудандық бюджет есебінен
трансферттер бөлінгендігін мәлім етті.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Мемлекеттік меншіктегі және жер
пайдалануға берілмеген жер учас-
келерін шаруа немесе фермер қожа-
лығын, ауыл шаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін уақытша өтеулі жер
пайдалану (жалға алу) құқығымен
беру ҚР Жер кодексінің 43-1-бабында
және осы Қағидаларда белгіленген
тәртіппен және шарттарда шаруа
немесе фермер қожалығын, ауыл
шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін
уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға
алу) құқығын беру жөніндегі конкурс
(бұдан әрі – конкурс) негізінде жүзеге
асырылады.
Конкурсты өткізу туралы хабарла-

маны тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік
аумағында таралатын мерзімді баспа
басылымдарында, жергілікті атқару-
шы органдарының сондай-ақ өз
интернет-ресурсында, жер ресурс-
тарын басқару жөніндегі орталық
уәкілетті органның интернет-ресур-
сында, арнайы ақпараттық стендтер-
де жарияланады.
Конкурсты өткізу туралы хабарлама

алғаш рет жарияланған күннен бастап
күнтізбелік отыз күн өткен соң, ал
конкурс қайта өткізілген жағдайда –
күнтізбелік он бес күн өткен соң кон-
курсқа қатысуға арналған өтінімдерді
қабылдауды бастайды. Конкурсқа
қатысуға арналған өтінімдерді қабыл-
дау және тіркеу өтінімдерді қабылдау
басталған күннен бастап он бес
жұмыс күні ішінде, ал конкурс қайта
өткізілген жағдайда - он жұмыс күні
ішінде жүзеге асырылады. Конкурсқа
қатысуға арналған өтінімде Жер
кодексінің 43-1-бабының 9-тарма-
ғында көрсетілген мәліметтер қамты-
луы тиіс.
Конкурстық ұсыныста:
1) бизнес-жоспар (инвестициялар-

дың болжамды көлемі, ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын өңдеп-өсіру
алаңдары, ауыл шаруашылығы
жануарларының мал басы, қолданы-
латын агротехнологиялар, ауыл
шаруашылығы техникасы мен техно-
логиялық жабдықтың, ауыл шаруа-
шылығы саласындағы білікті маман-
дардың болуы, құрылатын жұмыс
орындарының саны);

2) шаруашылықішілік жерге орна-
ластыру жобасын жасау және игеру,
ауыл шаруашылығы инфрақұры-
лымын дамыту жөніндегі іс-шаралар-
ды орындау;

3) ауыл шаруашылығы мақсатын-
дағы жерді ұтымды пайдалану қағида-
ларын қоса алғанда, Қазақстан Рес-
публикасы жер заңнамасының талап-
тарын орындау, өңірдің маман-
дануына сәйкес ауыл шаруашылығы
дақылдарының егіс алаңдары құры-
лымын әртараптандыру бойынша

индикативтік көрсеткіштерді орындау,
ғылыми негізделген агротехноло-
гияларды, фитосанитариялық және
карантиндік талаптарды сақтау жөнін-
дегі міндеттемелер қамтылуы тиіс.
Конкурстық ұсыныста өтінім беруші

ұсынған міндеттемелер мен бизнес-
жоспар шаруа немесе фермер қожа-
лығын, ауыл шаруашылығы өндірісін
жүргізу үшін ауыл шаруашылығы
мақсатындағы жер учаскесін уақытша
өтеулі жер пайдалану (жалға алу)
шартының ажырамас бөлігі болып
табылады.
Өтінімдерді беру мерзімі аяқталған-

нан кейін келесі күні оған өзгерістер
енгізуге жол берілмейді. Конкурсқа
қатысуға арналған өтінімдерді беру
мерзімі аяқталғаннан кейін келесі күні
жер комиссиясы түскен жабық кон-
верттерді ашу жолымен (конкурсқа
қатысушылардың қатысуынсыз) кон-
курстың қорытындысын шығарады.
Жер комиссиясының отырысы Жер
кодексінің 43-бабының 2-тармағына
сәйкес аудио-бейнежазба құрал-
дарының көмегімен міндетті түрде
тіркеледі.
Жер комиссиясы барлық өтінім-

дерді олардың сәйкестігі, толықтығы,
есептемелердегі қателіктердің, құжат-
тардағы барлық қолтаңбалардың
бары тұрғысынан зерделейді, сондай-
ақ, жалпы рәсімдеудің дұрыстығын
тексереді, конкурстық ұсыныста
көсетілген бизнес-жоспар, оның
ішінде, инвестициялардың болжамды
көлемі бойынша балл беру жолымен
өтінімдерді бағалайды, салыстырады.
Инвестиция сомасында өнімдерді

сақтау және өңдеу объектісін салуға,
ауыл шаруашылығы жануарларын
ұстауға арналған үй-жайлар салуға,
технологиялық жабдықтарды сатып
алуға бағытталған қаражат есепке
алынбайды. Ең жоғары балл алған
қатысушы жеңімпаз болып танылады.
Салынатын инвестицияның расталған
көлемімен екі және одан да көп
конкурстық ұсыныстар болған жағ-
дайда конкурс жеңімпазы комиссия
мүшелерінің ашық дауыс беруі ар-
қылы анықталады.Бұл жағдайда ең
жоғары балл алған және комиссия
мүшелерінің ең көп дауысын алған
қатысушы жеңімпаз болып танылады.
Жер комиссиясының шешімі хатта-

малық шешіммен ресімделеді. Жер
комиссиясының хаттамалық шешіміне
жер комиссиясының төрағасы және
отырысқа қатысқан барлық мүшелері,
сондай-ақ жер комиссиясының хат-
шысы қорытынды шығарылған күні
қол қояды.

Ж.ЕРЖАНОВ,
Ойыл аудандық жер

қатынастары бөлімінің басшысы.

ӘКІМ ҚАРИЯЛАРМЕН КӨРІСТІ
БІЗДІҢ ӨҢІРДЕ НАУРЫЗ 14-І КҮНІ БАСТАЛАДЫ. ҚАЙ УАҚЫТТАН ЕКЕНІН

ДӘЛ ЕШКІМ ТАП БАСЫП АЙТА АЛМАЙДЫ. СОНДЫҚТАН, ҚАНДАЙ УАҚЫТ
БОЛСА ДА, ҚАЛЫПТАСҚАН ДӘСТҮРДЕН АТТАМАҒАН АУДАН ӘКІМІ АСҚАР
ҚАЗЫБАЕВ ДӘЛ СОЛ КҮНІ ОЙЫЛДЫҢ ҮЛКЕН ҚАРИЯЛАРЫНА СӘЛЕМ
БЕРІП, КӨРІСІП ШЫҚТЫ.

ҮШ КӨШЕГЕ -
ҮШ ТҰЛҒА

ӨТКЕН АПТАДА ОЙЫЛ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГІНДЕ СЕЛОЛЫҚ ОКРУГ ӘКІМІ
ЖАНЫНДАҒЫ ҚОҒАМДАСТЫҚ ЖИЫНЫ ӨТТІ. КЕЗДЕСУДЕ ОСЫДАН БІР
АЙ БҰРЫНҒЫ АУДАНДЫҚ «ОЙЫЛ» ГАЗЕТІНІҢ 11 АҚПАН КҮНГІ №6
САНЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН ХАБАРЛАНДЫРУҒА СӘЙКЕС, ОЙЫЛ
СЕЛОСЫНДАҒЫ АТАУСЫЗ КӨШЕЛЕРІНЕ АТАУ БЕРУ ТУРАЛЫ МӘСЕЛЕ
ҚАРАЛДЫ.

ЖОЛДАУ ЕЛ ТІЛЕГІН ЕСКЕРЕДІ

Сессия

БИЫЛ ИНФРАҚҰРЫЛЫМҒА
БАҒЫТТАЛҒАН ҚАРЖЫ КӨП
ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ КЕЗЕКТІ ҚЫРЫҚ АЛТЫНШЫ

СЕССИЯСЫ ӨТТІ. АУДАНДЫҚ АУРУХАНАНЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ, МӘСЛИХАТ
ДЕПУТАТЫ СӘНДІБЕК НҰРБАЕВ ТӨРАҒАЛЫҚ ЕТКЕН СЕССИЯҒА 11
ДЕПУТАТТЫҢ АЛТАУЫ ҒАНА ҚАТЫСТЫ. КҮН ТӘРТІБІНЕ 16 МӘСЕЛЕ
ҚАРАЛДЫ. АҒЫМДАҒЫ ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛАТЫН НАҚТЫ ІСТІҢ ЖОСПАРЫ
БЕКІТІЛІП, ӘР МӘСЕЛЕ ЖАН-ЖАҚТЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ. БІЗ ӨЗЕКТІ ДЕГЕН
БІРҚАТАР МӘСЕЛЕНІ ШОЛЫП ӨТСЕК, АЛҒАШ БОЛЫП ЖАСТАР САЯСАТЫН
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БОЙЫНША АУДАН ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ МҰРАТБАЙ
БОЛАТҰЛЫ БАЯНДАМА ЖАСАДЫ. «

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ «СЫНДАРЛЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН
ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» АТТЫ ЖОЛДАУЫ ТАЛАЙ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ ШЕШІМІН
ТАБУЫНА АПАРАР ЖОЛ. ЖОЛДАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАРЫСЫНДА СОТ
ТӨРЕЛІГІНІҢ САПАСЫН ОДАН ӘРІ ЖАҚСАРТЫП, ХАЛЫҚТЫҢ СОТҚА ДЕГЕН
СЕНІМІН ЖӘНЕ ДАУЛЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ШЕШУДЕ ХАЛЫҚТЫҢ МҰҚТАЖЫ
ЕСКЕРІЛІП, БІРҚАТАР ШАРАЛАР АТҚАРЫЛДЫ.

МЕМЛЕКЕТТІК МЕНШІКТЕГІ ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН ШАРУА
НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫН, АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ

ӨНДІРІСІН ЖҮРГІЗУ ҮШІН БЕРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ХАБАРЛАНДЫРУ
«ӘСЕМ» БӨБЕКЖАЙ-БАҚШАСЫ» ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІН ТАМАҚТАН-

ДЫРУМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ҮШІН АЗЫҚ-ТҮЛІК САТЫП АЛУ БОЙЫНША
КОНКУРС ҚОРЫТЫНДЫСЫ

ХАБАРЛАНДЫРУ

ТЫШҚАН ЖЫЛЫ КІРДІ

Түркі халықтарында жаңа жыл
көктем мерекесімен бірге басталады.
Яғни, 22 наурыз — Жыл басы. Осы
орайда Наурыз мейрамына байла-
нысты қызықты деректі сіздердің
назарларыңызға ұсынамыз.
Наурыздың дәстүрлі тағамы —

«Наурыз көже». Ол жеті түрлі азықтық
заттан тұрады. Жеті деген сан
аптаның жеті күнін бейнелейді, бұл
санның мағынасы терең. 7 санға
байланысты әдет-ғұрыптар бар.
Наурыз мерекесін тойлау кезінде,
ақсақалға наурыз көжеге толы жеті
кесе ұсынылады. Өзбекстанда
«Сумалақ» — наурыз көжеге ұқсас
тағам дәстүрлі болып саналады. Ол
да жеті азықтық заттан әзірленеді.
Наурыз мерекесі 18 ғасырға дейін

Ежелгі Грекияда, Ежелгі Римде,
Ұлыбританияда аталып өтіліп, 1700
жылға дейін ежелгі Русьте тойланып
келген деген дерек бар. Көктем
мерекесі туралы мәліметтер анти-
калық және орта ғасырлық жазу-
шылардың еңбектерінде кездеседі.
Наурыз мейрамы — діни мереке

емес. Бұл — қалың қыстан аман-есен
шығып, күн нұрына бөленіп, жаңа
жылды қарсы алу мерекесі. Наурыз
мерекесінде көріскен жандар бір-бірін
құшақ жая қарсы алып, игі тілектер
айтады. Қазақ халқы бұл күні дүниеге
келген қыз балаларға Наурыз,
Наурызгүл, Наурызжан, ер балаларға
Наурызбай, Наурызбек, Наурызхан
деген есім берген.

2010 жылдың 10 мамырынан
бастап Біріккен Ұлттар Ұйымының
Бас ассамблеясының 64-қарарына
сәйкес, 21 наурыз «Халықаралық
Наурыз күні» болып аталып келеді.
Бас Ассамблея өзінің берген
түсініктемесінде «Наурызды көктем
мерекесі ретінде 3000 жылдан бері
Балқан түбегінде, Қара теңіз айма-

ғында, Кавказда, Орта Азияда және
Таяу Шығыста 300 миллион адам
тойлап келе жатқандығын» мәлімдеді.
Ал UNESCO болса, 2009 жылдың 30
қыркүйегінде Наурыз мейрамын
адамзаттың материалдық емес
мәдени мұра тізіміне кіргізді.

8. Наурыз — көктем мен еңбектің,
достық пен бірліктің мейрамы болу-
мен бірге, халқымыздың салт-дәстүр-
лерін құрметтеп, ұлттық қасиет-
терімізді бойына сіңіріп, жан-жақты
дамыған өнегелі, өнерлі азамат
тәрбелейтін ұлттық мейрамымыз.
Бұрын Наурыз мейрамын тойлау

таң атуды қарсы алудан басталды.
Бұл ежелгі ғұрыптардың біріне «Бұлақ
көрсең, көзің аш!» деген мәтелге
байланысты болды.
Бұл күні шаш алуға, тырнақ алуға

болмайды, әйтпесе сал болып қала-
сың дейді. Айналадағы жан иесінің
бәрі «әзден» кейін ғана ерекше күш-
қуатқа ие болады. Халықта мынадай
қанатты сөз бар: «Әз болмай, мәз
болма».
Бұл мереке Ислам дәуіріне дейін

тойланып, халық арасында ерекше
қолдауға ие болып келеді. Шығыс
елдерінің (шәмси) күнтізбесі бойынша,
наурыздың басталуы хамал (амал)
айының 1 жұлдызы болып есептеледі.
Хамал — Тоқты шоқжұлдызының ескі
парсыша атауы. Күн мен түн теңеліп,
амал кірген сәтте Тоқты шоқжұлдызы
туады. Мереке күні қар жауып тұру
жақсы ырым деп саналған. Бізге
жеткен қазақ аңыздарында қыздың
сұлулығы Наурыздың ақ қарына
теңестеріледі. Бұл таңғажайып жайт
емес, өйткені наурыздағы қар әдетте
жұмсақ, ерекше аппақ болады.
Наурыз айы туғанда өтетін «Көрісу»

бір күнмен шектелетін мереке емес,
ол наурыздың 14-інен басталып,
айдың соңына дейін жалғаса береді.

Мыңдаған жылдар бойы Наурыз әртүрлі ұлттың, әртүрлі сенім-нанымның
көйлегін киді. Әбден түрленіп, алуан түрлі бояуға оранды. Бірін-бірі толықтырып,
тәжірибе алмасып, әр ұлт өзінше тойлай беретін болды. Наурыздың мән-
мағынасы - көктемнің жасампаз күшін, бейбітшілік құндылығын жан-жақты
насихаттау, адамдарды достық пен татулыққа шақыру, адам мен табиғат
арасындағы үйлесімді құрметтеу. Қарапайым және қызық деталь, Наурыз
мейрамында қазақтар мал соймайды. Соғымнан қалған өлі ет, яғни сүрленген
етті пайдаланады. Төрт түліктің төлдейтін, көбейетін мезгілі. 
Жердің киесі, елдің иесі барын ешқашан ұмытпаған қазақтың Наурыз тойына
қатысты айтылар әңгімесі өте көп. Құлағы тесік, кеудесі есік, жан-дүниесі толған
рухани қазына қарттар әңгіменің әлқиссасын Адам Ата мен Хауа анадан
бастайды ғой. 
Наурызда аспан денелері өздерінің ең бастапқы нүктелеріне келіп, күн мен

түн теңеледі. Бұл күнді еліміздің батыс өңірі Амал, Көрісу мерекесі деп атаса,
оңтүстік өлке «Самарқанның көк тасы еріген күн» деп ерекше қадірлейді. Ал
Шығыс және Орталық Қазақстан тұрғындары арасында бұл мейрам Отамалы
деп аталады. Наурыздың бар қазақ үшін мұраты бір – ол бауырмалдық пен
ауызбіршілік, қонақжайлық айы.
Көрісу күні 14 наурызда басталады. Бірақ, Ақтөбенің біраз жерінде, Хорезм

ойпатында көрісу мен Наурыз көже пісіруді 13 наурызда бастап жібереді.
Дүрбелеңі мен дақпырт әңгімесі көп жылдың жалғасы жақсы болғай. 
Тышқан жылы құтты болсын.

Айшуақ ДӘРМЕНҰЛЫ.

Ұлыстың ұлы күндерінде, күн мен
түн теңесіп, Әз-Наурыз кіріп келгенде
Жер мен Көкті жарып бір гуіл өтетін
көрінеді. Оны адамзаттан Шопан ата,
ал, күллі мақлұқат ішінде қой ғана
сезеді екен. Жаңағы гуіл өткенде қой
отары тұрған жерінде теңселіп кетеді
дейді. Гуілдің ерекшелігі бүкіл тіршілік
иесінің бойымен өтетінінде. Оның
ішінде адамзат та бар. Өне бойыңды
тылсым бір қуат кернейді. Қуаттың
құдіреті дәл осы кезде адамдар не
ойласа, нені қаласа сол амалға
ұласады...
Кеудесінде біреуге деген өшпен-

ділігі бар, тіпті, титтей бір кек сақтап
жүрген жан болса, ол адам бойындағы
жаман ойдың тақсіретін тартады
екен... Міне, соның үшін, Қазақ атамыз
Жыл басы келгенде Тәңірден жақсы-
лық сұрап, бір-біріне амандық тілеген.
Ақ мол болсын айтқан. Елді бірлікке
шақырған. Тентегін тезге салып,
ақымағын жөнге келтірген. Араздас-
қандарды татуластырып, жауласқан-
дарды елдестірген. Ашуға бой алдыр-
маған. Кек сақтамаған. «Самарқанның

көк тасы ерігенде сен қандай жансың,
жүрегің еттен бола тұра неге сонша
тастайсың!» деп сараңды да сапқа
тұрғызған. Осындай ұлы күндерде
жоқ-жітігі, жетім-жесірлерге жылу
жинап берген. Барын қазанға салып,
ешкімді мансабы мен мәртебесіне
қарап ажыратпай бір дастарханда бас
қосқан. Текті бабаларымыз осындай
қасиетті қағидаларды қиялдан құрап
алған жоқ. Жер мен Көктің киесі мен
иесі барын олар әу бастан білген.
Сезген.
Сондықтан ардан аттамаған, киені

таптамаған! Төрт түлігін түлеткен
көшпелі халық төрткүл дүниенің ілімін
бойға сіңірген. Жыл мезгілдерін
тоғысқа бөліп, ай-жұлдыздардың
орын алмасуына қарап, қаракетін
жасаған. Міне, біз қандай халықтың
ұрпағымыз!
Наурыз келді. Бабалар жолын

ұстанып, ұлттың ұйытқысы болайық.
Бір-бірімізге жақсылық тілейік.
Аузымыздан жақсы сөз шықсын. Жік-
жікке бөлінбейік. Бүлінбейік.

 Әз-Наурыз құтты болсын, ағайын!

Наурыз аңыз

Наурыз туралы
қызықты дерек


