
аудандық қоғамдық-саяси газет№47
(7836)

uil-gazet@mail.ru

Газет 1930
 жылдың

қараша айынан
бастап шығады.

27 қараша,
Жұма,

2020 жыл.

Ардақты ағайын!
Қадірлі ойылдықтар!

Сіздерді 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті күні
мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Бұл мереке – барша отандастарымызды ынтымақ пен бірлікке бастайтын

ерекше күн. Тәуелсіздігіміздің негізін қалаушы – еліміздің Тұңғыш Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың жан-жақты сараланған ішкі және сыртқы саясатының
арқасында еліміз дамудың даңғыл жолымен келеді. Қазақта «Тарихты тұлғалар
жасайды» деген сөз бар. Әр ұлттың өзіндік тарихын қалыптастырған ұлы
тұлғалар болады. Олар қаншама уақыт өтсе, сол ұлттың данасы ретінде санаға
бекіп, адамзаттың ортақ азаматына айналады. Қазақ тарихында Әз Жәнібек
пен Керей, Қасым мен Абылай, Хақназар мен Кенесары сынды халқын ақылмен,
парасатпен басқарған хандар болған. Солардың сара жолымен, сындарлы
саясатымен егеменді елімізді дамудың даңғылына салған Елбасы Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың орны ерекше. Елбасы есімі Егемендік, Тәуелсіздік,
Қазақстан, Отан, Бірлік сияқты ұғымдармен қатар айтылады. Елбасы –
татулығымыздың, береке-бірлігіміздің, тұрақтылығымыздың бастауы. Тұңғыш
Президентіміздің еңбек жолы - жас қазақстандықтар үшін үлгі мен тағылымның
мектебі.  Бұл ретте, егемен Қазақстанның негізін салудың және нығайтудың
тарихи миссиясы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Елі сүйген Елбасы
барша қазақстандық азамат мойындаған және халықаралық қоғамдастық
тарапынан зор құрметке ие болған кемеңгер тұлға.

Қадірлі жерлестер!
1 желтоқсан – біздің тарихымыздың жаңа ақ парағы ашылған күн. Тәуелсіздікті

тұғырына қондырған, елді ерлікке жеткізген Ұлт Көшбасшысы 1 желтоқсанда
ел тізгінін ұстады. Осы күні президенттік институтқа қадам бастық. Тұңғыш
Президенттің бастамаларына қолдау жасай отырып, еліміз көп биікті
бағындырды. Мемлекетіміздің әлем елдері арасындағы абыройы уақыт санап
артып келеді. Мұның барлығы да тәуелсіздігімізді тұғырлы ету жолындағы
Тұңғыш Президентіміз – Елбасының еселі еңбегінің, көреген жасампаздығының
жемісі.
Еліміз үшін тарихи маңызы биік мерекені қазіргі әлемді алаңдатқан кеселдің

кесірінен қойылған шектеулерге қарамастан біздің ауданымыз зор табыстармен
қарсы алып отыр. Оған эконмиканың барлық саласындағы көрсеткіштердің өсімі
куә. Оның сыртында мемлекеттік бағдарламалардың арқасында төрт ауылға
ауыз су құбыры жүргізілсе, Ойылдың бірнеше көшесіне асфальт төселді.
Ел халқының бірлігі мен берекесін бекемдеп, мемлекеттің мерейін асыратын
мереке күні Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға ырыс-несібе,
шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін! Тұңғыш Президент күні мерекесі құтты
болсын!
Еліміз, Елбасымыз аман болсын!
Құрметпен Ойыл ауданының әкімі Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

1 ЖЕЛТОҚСАН ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ
 КҮНІНЕ ОРАЙ  ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ
АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫН ҚҰТТЫҚТАУЫ

1. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру ақ-қара түсті орындауда 1
шаршы см құны – 100 теңге.

2. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру түрлі- түсті орындауда 1
шаршы см құны – 150 теңге.

3. Сайлауалды үгіт материалдарын басылым сайтына орналастыру құны –
100 теңге.

4. Қазақстан Республикасы Праламенті Мәжілісі депутаттығына кандидаттың
ұсынылатын мәтіндік, фото, т.б. материалына өтініш-хатпен бірге өз қолымен
(әр бетке) немесе сайлауалды үгіт құжаттарына қол қою құқығыны кандидаттың
сенімхаты бар тұлғаның қолы қойылады. Жоғарыда көрсетілген шарттар
орындалмаған жағдайда материал газеттің таяудағы шығарылымындағы
жарияланымнан алынып тасталады.

5. Сайлауалды үгіт материалдарын бетке орналастыру (беру тәсілі)
редакцияның қарауы бойынша жүргізіледі.

6. Сайлауалды үгіт материалдарын берудің соңғы мерзімі 2021 жылдың 5
қаңтары күнгі жергілікті уақытпен сағат 12.00-ге дейін деп белгіленеді.

7. Макет жасау мен баспа орнын ұсыну үшін 100 пайыздық алдын-ала төлем
жасалады.

8. Сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру «Сайлау-2021» белгісімен
(бұл белгі жарнамаланатын материалдың кеңістігіне орналасуы тиіс) қоса
ұсынылады. Сайлауалды үгіт материалы оны қаржыландыру көзі туралы
ақпаратпен қоса беріледі.

9. Форс-мажорлық жағдайлар Қазақстан Республикасының жалпы белгіленген
қолданыстағы заңдарымен анықталады.
Р.S. Осы шарттарға Орталық сайлау комиссиясы түсіндірмелеріне

сәйкес қосымшалар, өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Еңбек жолын Ойыл ауданы, «Же-
кенді» совхозының еңбекақы төлеу
жөніндегі экономисті қызметінен бас-
тап, Сарбие ауылдық округінің мама-
ны қызметінен округ әкімі лауазымына
дейін жоғарылатылып, кейіннен білікті
маман ретінде жалғастырды.
Қызмет жасаған жылдар ішінде

ауылдық округтің инфрақұрылымын
дамытып, өсіп-өркендеуіне, тұрғын-
дардың тұрмыс жағдайын жақсарту-
дағы мемлекеттік қызметтегі тыным-

сыз еңбегінің арқасында абыройға
бөленген, ауылына сыйлы азамат.
Бүгінде зейнеткерлік жасқа толған
Б.Бегіманұлын аудан әкімі Асқар
Қазыбаев арнайы барып құттықтап,
алғыс хат табыстады.

С.ШАМАЕВА,
аудан әкімі аппаратының

персоналды басқару
 (кадр қызметі) бөлімінің

жетекші маманы.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ САЙЛАУ ТУРАЛЫ» ҚР
КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ЗАҢЫНА СӘЙКЕС ЖӘНЕ 2021 ЖЫЛҒЫ 10

ҚАҢТАРЫНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН САЙЛАУҒА БАЙЛАНЫСТЫ ОЙЫЛ
АУДАНДЫҚ «ОЙЫЛ» ГАЗЕТІНДЕ ПАРТИЯЛЫҚ ТІЗІМДЕР БОЙЫНША
САЙЛАНАТЫН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРАЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІ

ДЕПУТАТТАРЫНА ЖӘНЕ БАРЛЫҚ ДЕҢГЕЙДЕГІ МӘСЛИХАТТАР
ДЕПУТАТТЫҒЫ КАНДИДАТТАРЫНА БАСПАСӨЗ БЕТІНЕН ОРЫН БЕРУ
ТӨЛЕМІНІҢ МӨЛШЕРІ, ШАРТТАРЫ, ЖӘНЕ ТӘРТІБІ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Балығы тайдай тулаған Ойылдың
бүгінгі жайы табиғат жанашырларын
ғана емес, бүкіл аудан тұрғындарын
алаңдатып отыр. Дегенмен, аудан
аумағында өзеннен бөлек суы мол
бөгет, тоғандар да бар. Солардың бірі
Қайыңды ауылдық округінің аумағын-
дағы Мұқан бөгеті. Ел осылай атап
кеткен тоғанның суы мол. Негізінен
қар суымен толығатын тоғанның суы
ортайғанымен әлі де айдыны шалқып
жатыр. Аумағы 43 гектар тоған осыдан
екі жыл бұрын ауданда балық кәсіп-
шілігін дамыту үшін конкурсқа шыға-
рылған болатын. Сол жылғы конкурс-
тың жеңімпазы деп жек кәсіпкер
Болатбек Абдуллин танылған еді. Сол
уақыттан бері Мұқан бөгетінде балық
өсірумен айналысып келе жатқан
кәсіпкер жуырда тоғанға Ресейдің
Орынбор балық шаруашылығынан
әкелген 6500 сазанның шабағын
жіберді. Өткен жылы 10 мың шабақ
жіберіп еді.

БАЛЫҚ ӨСІРУ ДЕ КӘСІП КӨЗІ

АБЫРОЙЛЫ ҚЫЗМЕТПЕН

Осы орайда Ойыл аудандық жастар
ресурстық орталығының ұжымы
студенттер меркесін аудандағы жас-
тар саясатының дамуына үлес қосып,
түрлі шараларда белсенділік танытып
жүрген Ойыл аграрлық колледжі
студенттерімен өткізді. Мерекемен
құттықтап, сый-сияпат көрсетті.
Тарихи деректерге сүйенсек, 1939

жылы 28 қазан күні фашистер басып
алған Чехословакияның студенттері
мен ұстаздары Чехословакия мемле-
кетінің құрылғанына жиырма бір жыл
болғанын атап өту үшін шеруге
шыққан. Басқыншы бөлімдер шеруді
басып тастап, сонымен бірге меди-
цина факультетінің студенті Ян
Оплеталды атып тастайды.
1939 жылы 15 қарашадағы Яна

Оплеталды жерлеу рәсімі кезінде
студенттер қайтадан наразылық
танытқан. Шеруге шыққандардың көбі
қамауға алынып, 17 қарашада таңер-

тең студенттік жатақханалар қоршау-
ға алынады. 1200-ден астам студент
ұсталып, Заксенхаузендегі концла-
герьлерге қамалған. Студенттік қозға-
лыстың тоғыз белсендісі Рузина атты
прагалық ауданда түрме қабырға-
сында сотсыз дарға асылған.
Арада біраз уақыт өткен соң 1946

жылы 17 қарашада Прагада өткен
чехиялық студент-патриоттардың
құрметіне болған Бүкіләлемдік сту-
денттер конгресінде бұл күн Халық-
аралық студенттер күні болып белгі-
ленген. Бұл мереке күні бүгінге дейін
өз маңызын жойған емес. Алған білі-
мін ел болашағының жарқын болуы
үшін пайдаланып, өз ісінің нағыз
маманы болар жастарымыздың
қатары арта түседі деген ойдамыз.

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Ойыл аудандық жастар

ресурстық орталығының маманы.

СТУДЕНТТІК КЕЗЕҢ –
ҚИМАС ШАҚ

АДАМНЫҢ ЕСІНДЕ ЕРЕКШЕ ЕСТЕЛІКТЕРІМЕН ЖАТТАЛЫП ҚАЛАТЫН—
СТУДЕНТТІК ШАҚ. ЖАСТЫҚ ЖІГЕРМЕН МОЙЫМАС ҚАЖЫРМЕН АЛҒАН
БІЛІМ ТАСҚА ҚАШАЛҒАН ЖАЗУДАЙ. СТУДЕНТТІҢ ӘР КҮНІ МЕЙРАМ, ӘР
КҮНІ ҚУАНЫШ. ҚАРЫН АШ БОЛҒАНМЕН КӨҢІЛ ТОҚ КЕЗЕҢ.
СТУДЕНТТЕРДІҢ ӘР КҮНІ МЕРЕКЕДЕЙ ӨТСЕ ДЕ, КҮНТІЗБЕДЕ
БЕЛГІЛЕНГЕН КҮН БАР. ОЛ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТУДЕНТТЕР КҮНІ.

КӨП ЖЫЛДАР БОЙЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕ ЕҢБЕК ЕТІП, ӨЗІНІҢ БАР
БІЛІМІ МЕН ТӘЖІРИБЕСІН ҚЫЗМЕТІНЕ АРНАП, КЕЙІНГІ ҰРПАҚҚА
ҮЙРЕТУДЕГІ АҒА БУЫННЫҢ ЕҢБЕГІ ӘРҚАШАНДА ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚ.
ОСЫНДАЙ ҚҰРМЕТКЕ ЛАЙЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ САРБИЕ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ БАС МАМАНЫ БЕРІК
БЕГІМАНҰЛЫ ОРАЗБАЕВ БҮГІНГІ КҮНІ ЗЕЙНЕТКЕРЛІК ЖАСҚА ЖЕТІП
ОТЫР.

ЗЕЙНЕТКЕ...

Газетіміздің келесі саны,
4 желтоқсан, жұма күні жарыққа шығады

АУЫЛ – БЕРЕКЕНІҢ ОРДАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ ҚАНДАЙ ҚҰРМЕТКЕ ДЕ ЛАЙЫҚ. ДЕГЕНМЕН,

БҰРЫНЫРАҚТА ЕЛЕУСІЗДЕУ ҚАЛҒАНЫ РАС. АЛАЙДА, 2012 ЖЫЛДЫҢ 18 ҚАРАШАСЫ КҮНІ
НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КӘСІБИ МЕРЕКЕЛЕР ЖӘНЕ
АТАУЛЫ КҮНДЕР ТУРАЛЫ» ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС ҚАРАША АЙЫНЫҢ ҮШІНШІ ЖЕКСЕНБІСІ
БЕЛГІЛЕНУІ КӨНЕ ДӘСТҮРДІ ЖАҢҒЫРТУҒА ЖОЛ АШТЫ.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та
биылғы «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Қазақстан халқына арнаған жол-
дауында ауыл шаруашылығын дамытпай, бәсекеге
қабілетті экономика құру мүмкін емес екенін атап
керсетті.
Халықтың әл-аухаты мен өнім сапасының жақсы

болуы - ауыл шаруашылығының дамуымен тығыз
байланысты. Ол экономикасының өзегін ауыл
шаруашылығы құрайтын біздің ауданда да шынайы
көрініс беріп отыр. Ауыл шаруашылығының дамуы
бойынша мемлекеттiк бағдарламалардың орын-
далуы саланың дамуындағы оң өзгерiстерге қол
жеткiзуге, елiмiздi азық-түлiкпен қамтамасыз ету
қауiпсiздiгiне лайықты үлес қосуға өз септiгiн
тигiзуде.
Кеше «Шұғыла» мәдениет және демалыс орталы-

ғында осы айтулы күн аталып өтті. Алдымен аудан-
дағы ауыл шаруашылық саласы бойынша жүзеге
асырылып жатқан бағдарламалар туралы бейне-
баянды тамашалаған еңбек майталмандарын
аудан әкімінің орынбасары Асылан Кенжебаев
құттықтады.
Көптоғай ауылдық округінің «Саят» шаруа

қожалығының басшысы Асхат Әбішқалиев, Қараой
ауылдық округінің «Жиенбек» шаруа қожалығының

басшысы Сансызбай Жұмабаев, Берсиев ауылдық
округінің «Бибінұр» шаруа қожалығының басшысы
Сансызбай Молдағұлов, Қараой ауылдық округінің
«Айбол» шаруа қожалығының басшысы Серікбол
Жантолы, Қайыңды ауылдық округінің «Шағатай»
шаруа қожалығының басшысы Сейсенбай Тілеге-
новтер «Үздік шаруашылық» номинациялары
бойынша марапатталса, Саралжын ауылдық
округінің «Тәжібай Агро» жауапкешілік шектеулі
серіктестігінің механизаторы Алмат Дағынов, Ойыл
ауылдық округінің «Мұрагер» шаруа қожалығының
механизаторы Самат Дауылов, Берсиев ауылдық
округінің «Саға» шаруа қожалығының механизаторы
Дәурен Хасенов, Көптоғай ауылдық округінің
«Сағын» шаруа қожалығының механизаторы Тұрар
Сағынов, Сарбие ауылдық округінің «Дербіс» шаруа
қожалығының механизаторы Айболат Жанахметов,
Көптоғай ауылдық округінің «Идеят» шаруа
қожалығының механизаторы Дәурен Қошқаров,

Сарбие ауылдық округінің «Жақып» шаруа
қожалығының механизаторы Сәкен Жақып, Ойыл
ауылдық округінің Елдос шаруа қожалығының
механизаторы Жандос Аққонысовтар «Үздік
механизатор» атанса, «Үздік малшы» номинациясы
бойынша Көптоғай ауылдық округінің «Әмір» шаруа
қожалығының малшысы Серік Кенжебаев пен Ойыл
ауылдық округінің «Хажи» шаруа қожалығының
малшысы Қылышбек Қазыбаевтар марапатталды.
Аудан бойынша Саралжын ауылдық округінің

«Нұр Асыл» шаруа қожалығының шопаны Нұрбол
Жұмағалиев «Үздік шопан» деп танылса, Ойыл
ауылдық округінің «Тұлпар» шаруа қожалығының
жылқышысы Игорь Майко «Үздік жылқышы»
атанды.
Мерекелік шара соңында ауыл еңбеккерлерін

аудандық ауылшаруашылығы және кәсіпкерлік
бөлімінің басшысы Сүйіндік Өскінбаев құттықтады.
Табиғаттың қай мезгіліндегі де құбылысқа

қарамастан, малын бағып, шөп шауып, отбасының
напахасын тауып отырған азаматтарға құрмет бір
күндік шарамен шектелмесе керек. Қаланың да,
даланың да дастарханындағы дәм осындай қара-
пайым еңбеккерлердің арқасында келетінін әркімнің
де түсінуі тиіс!
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Өйткені, біріншіден, Қазақстан –
біртұтас жер, біртұтас халық, біртұтас
болашақ десек, Елбасы Н.Ә.Назар-
баев бүкіл саналы ғұмырында Қазақ-
стан халқының бақытты өмірі, баянды
болашағы үшін бар қажыр-қайра-
тымен еңбек етті. Өткенімізді саралай
қарасақ, Елбасының сындарлы сая-
сатының арқасында Қазақстан тайғақ
кешулерден сүрінбей өтіп, беделді де
абыройлы, әлемдік қауымдастық
мойындаған, жедел дамудың даңғыл
жолына түскен елдердің қатарына
енді.
Екіншіден, Нұрсұлтан Әбішұлы

ҚР шағын кәсіпкерлікті, оның
ішінде микрокәсіпкерлікті дамыту
үшін жағдайды жақсарту мақса-
тында Қазақстан Республикасы
Президентінің 26.12.2019 жылғы
№229 Жарлығы шықты.  Аталған
жарлықтың 1 тармағында орталық
мемлекеттік және жергілікті атқа-
рушы органдар 2020 жылғы 1 қаң-
тардан бастап 2023 жылғы 1 қаң-
тарға дейін шағын кәсіпкерлік
субъектілерін, оның ішінде микро-
кәсіпкерлік субъектілерін тексе-
рулерді және профилактикалық
бақылау мен қадағалауды барып
жүргізуді тоқтатсын делінген.
Аталған  мараторий  төмендегі
тексерулерге қолданылмайды:
1) халықтың өмірі мен денсау-

лығына, қоршаған ортаға, заңдылық
пен қоғамдық тәртіпке ықтимал
түрде жаппай қатер, конститу-
циялық құрылысқа және ұлттық
қауіпсіздікке тура немесе тікелей
қатер төндіретін бұзушылықтарды
болдырмауға немесе жоюға бағыт-
талған, сондай-ақ «Қаржы нарығы
мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк
реттеу, бақылау және қадағалау
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі
Қазақстан Республикасының За-
ңында көзделген негіздер бойынша
жүргізілетін тексерулер;

2) Қазақстан Республикасының
заңнамасында, белгіленген талап-
тарды бұзу фактілерінің туындау
себептерін анықтау үшін, бақылау
мен қадағалаудың нақты субъек-
тісіне (объектісіне) қатысты нақты
факті бойынша бір жоспардан тыс
тексеру жеткіліксіз және осы нақты
фактіге байланысты өзге де
субъектілерге қатысты бақылау мен
қадағалау талап етілетін жағдай-
ларда осы тармақтың 1) тармақ-
шасына сәйкес тексерулер;

3) өз қызметіне қатысты кәсіп-

керлік субъектілерінің өтініштері
негізінде, оның ішінде «Рұқсаттар
және хабарламалар туралы» 2014
жылғы 16 мамырдағы Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес
рұқсат алуға арналған өтініш
бойын-ша тексерулер және
профилак-тикалық бақылауды
барып жүргізу;

4) 2014 жылғы 4 шілдедегі
Қазақстан Республикасының Қыл-
мыстық-процестік кодексінде көз-
делген негіздер бойынша тексеру-
лер;

5) Қазақстан Республикасы
Президентінің және Қазақстан
Республикасы Бас Прокурорының
тапсырмасы бойынша прокуратура
органдарының тексерулері;

6) кедендік тексерулер;
7) қарсы салықтық тексерулер;
8) салық төлеуші мен оның

дебиторлары арасындағы өзара
есеп айырысуды айқындау, салық
органдарында тіркеу есебіне қою,
касса бойынша шығыс операция-
ларын тоқтата тұру туралы салық
органы шығарған өкімдерді орын-
дау мәселелері бойынша тақырып-
тық салықтық тексерулер;

9) халықтың санитариялық-эпи-
демиологиялық саламаттылығы
саласында өнім қауіпсіздігінің
мониторингін жүзеге асыру үшін
өнімді іріктеу және оған санитария-
лық-эпидемиологиялық сараптама
жасау мақсатындағы профилак-
тикалық қадағалауды барып жүр-
гізу;
10) Қазақстан Республикасының

сәйкестiктi бағалау саласындағы
аккредиттеу туралы заңнама-
сының сақталуын тексерулер және
профилактикалық бақылауды ба-
рып жүргізу;
11) жер қойнауын пайдалану-

шылар;

Туып өскен өлкеге еңбегімен елеулі
болған азаматтар аз емес, кіндік қаны
тамған топырақты қастерлеу қазақ
халқының жалғасын тапқан салты.
Округ бойынша атқарылған игі шара-
лардың қатарында «Туған жерге тағ-
зым» акциясы аясында Ш.Берсиев
атындағы орта мектебінің 1978 жылғы
түлектері 150000 теңгеге мектеп
ауласына демалыс орнын, 1998
жылғы түлектері 97000 теңгеге техно-
логия кабинетіне стол, орындықтар
және 2018 жылғы түлектері құны
29603 теңгенің тир мылтығын алып
берді. Сондай-ақ, мектептің 1994
жылғы түлектері 250000 теңгенің
музыкалық аппаратурасын алып бер-
се, 2009 жылғы түлектері 100000 тең-
геге түрлі-түсті принтер, 2019 жылғы
түлектері 47500 теңгеге 2 дана шкаф
және 1979 жылғы түлектері 64000
теңгеге ойын сеткасын, 7 адамға
футбол формасын, табло, волейбол
добын сыйға тартты. Барлығы
демеушілік арқылы берілген көмектің
көлемі 481500 теңгені құрап отыр.
Сонымен қатар, аталмыш акция

аясында ауылдың 1967 жылы туған
азаматтары Ш.Берсиев атындағы
дәрігерлік амбулаториясының аула-
сына демалыс орнын жасақтап, 200
000 теңге көлемінде көмек көрсетті.
Берсиев модельді кітапханасының
ұжымы кітапханаға 4 терезеге (24000
теңге) жалюзи орнатты. Берсиев
ауылдық клубына демеушілікпен бан-
нер (20000 теңге), 1985 жылы туған

Назарбаетың күнделікті қиындық-
қарбаластар арасынан ел тағдыры,
мемлекет болашағы үшін аса маңыз-
ды, ерекше орны бар мәселе - пробле-
маларды үнемі есінде ұстап, көзден
таса қалдырмай отырғаны ұнайды.
Ғылымды бағалаған ғалымды қадір-
лейді. Президенттік сыйлықтардың
қалам қайраткерлеріне берілетіндігі
де оның терең ойлы, салиқалы шығар-
ма-туындыларды бағалайтынын біл-
діреді. Өнердің ішінде музыкаға ерек-
ше мән беріп, көңіл аударып отырады.
Ендігі біздің дербес елдің де, Елба-
сының да нысана-межесі - экономика

азаматтар радиомикрофон сыйлады.
Қаратал ауылының түлектері, ауыл
азаматтары «Қаратал» белгісін тарту
етті. Қаратал ауылының кіре берісіне
керме орнатылып, ауылдың көркін
кіргізуде.

«Балбөбек» бөбекжай-бақшасына
1974 жылы туған азаматтар түрлі-түсті
принтер (59000 теңге) сатып алып
беріп, демеушілік етті.
Акция барысында ауылдық округке

қарасты Құмжарған ауылының Сор-
көл орта мектебінің түлектері мектеп-
тің алдына 2 орындық (39000 теңге)
жасап, мектеп алдындағы көшеге 37*5
көлемде 3 саябақ (105000 теңге)
жасақтады.

«Туған жерге тағзым» акциясы
аясында 1998 жылғы мектеп түлектері
Шығанақ Берсиев ауылдық округінің
саябағына мектепті бітіргендеріне 20
жыл толуына орай 20 түп қарағай
көшеттерін отырғызды. 1982 жылы
туған азаматтар пен азаматшалар
мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына
байланысты туған жерлері Қаратал
ауылына стрит воркаут орнатты.
Құмжарған ауылы тұрғындарының

ауызбіршілігімен ауылдың кіре бері-
сіне белгі орнатылды. Құмжарған
ауылдық клубына 2005 жылғы түлек-
тер су құбырын кіргізуге (15000 теңге),
«Рухани жағыру» стендін жасатуға
(7000 теңге) көмек көрсетті. Құмжар-
ған ауылдық кітапханасына «Сұлтан»
шаруа қожалығы 4 кітап стеллажын
(60000 теңге) сыйлады.

БҮГІНГІ БЕЛЕС – ЕЛБАСЫНЫҢ ЕҢБЕГІ
деңгейі. Иә, бүгінгі екі ғасыр аралы-
ғында тұрған сәтте өткенді талдап,
саралап, болашаққа сөз саламыз.
Нұрсұлтан Назарбаевтың бірнеше
кітаптарының атында «ғасыр» деген
сөздің болуы, жолдау-бағдарла-
масының «2030» деп аталуы Елбасы-
ның болашаққа көз тігетінін, елі үшін
үлкен жақсылық күтетінін білдіреді.
Сол үміт, сол арман - әрқайсымыздың
да арманымыз. Өміріміздің мәңгі заңы
- үнемі үздіксіз өзгеру, жаңару,
жақсару, дүние тегершігі алға қарай
айналады, көлеңкеден сәулеге,
аласадан биікке ұмтылады. Бүгінде
Қазақстан дамыған экономикалы,
аяғына нық тұрып, жарқын бола-
шақты, Нұр-Cұлтандай бас қаласы
гүлденген мемлекет.
Түптеп айтқанда, тәуелсіз еліміздің

Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан
Назарбаев бастаған Қазақстан кемесі
әлем мұхитында еркін әрі сенімді жүзіп
келеді. Бүгінгі таңда Қазақстан
мемлекеті жер-жаһандағы барлық
елдермен терезесі тең қарым-қаты-
нас жасап, бейбітшілік пен татулық-
тың бесігіне айналған ел ретінде
танылып отыр. Ал бұл бірлік пен
берекесі жарасқан елді Елбасының
ұйытып отырғаны сөзсіз. Олай болса,
мемлекеттің мықты болуына, елдің
мерейлі болуына өлшеусіз еңбек
сіңіріп келе жатқан Нұрсұлтан
Әбішұлы Назарбаевтың арманы мен
мақсатына арқау болған азат жолы-
мыз, бейбіт күніміз, берекелі өміріміз
ұзағынан сүйіндірсін деп тілейік.
Елбасымыз айтқандай, баршамыздың
күні-түні ойлайтынымыз қазақ елінің
тәуелсіздігі болсын! Ел де, Елбасы да
есен-аман болғай!

Бекзат СИСЕНОВ,
Көсембай негізгі мектебінің

8-сынып оқушысы.

Сонымен қатар Құмжарған ауылы-
ның тұрғындарын мазалап жүрген
мәселелерінің бірі «Билайн» ұялы
байланыс жүйесі орнатылды. Ауыл-
дық округ бойынша «Nur Otan» пар-
тиясының «Ардагерлерді ардақ-
тайық», «Бақытты отбасы», «Кедер-
гісіз келешек», «Жастар-Отанға»,
«Халыққа көмек» партиялық жоба-
лары іске асуда. Яғни ауылдың мұқ-
таж азаматтарына азық-түлік пакет-
терін тарату, қысқы отынмен қамтама-
сыз ету көмек көрсетілуде. Сондай-ақ,
еліміздегі төтенше жағдай кезінде «Біз
біргеміз!» республикалық акциясы
аясында округ бойынша мұқтаж жан-
дарға азық-түліктер және медици-
налық заттармен көмек беріліп, тегін
медициналық бетперделер (маска)
таратылды.
Ауыл көшелерінің көріктендіру

мақсатында Қаратал, Құмжарған
ауылдарының көшелеріне бағана
шамдары, оның ішінде күннен қуат
алатын жарық шамдары да орнатыл-
ды. Округ орталығының кіре берісінен
бастап Қаратал ауылында кіндік қаны
тамған, еңбегімен еленіп, танымал
болған тұлғалардың баннерлері
қондырылды. Көше қиылыстары-
ндағы LED-шамдары түнгі уақытта да
ауылдың көркін ашып тұр.

Ә.ИЗБАСОВ,
Шығанақ Берсиев

атындағы ауылдық
округінің әкімі.

ЕГЕМЕНДІГІМІЗДІҢ НЫҚ, ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ ТІК БОЛУЫ ЖОЛЫНДА
ЕЛБАСЫМЫЗДЫҢ РӨЛІ АЙТАРЛЫҚТАЙ ЗОР. ШИРЕК ҒАСЫР ІШІНДЕ
КЕРЕГЕМІЗ КЕҢ, ТЕРЕЗЕМІЗ ТЕҢ ЕЛГЕ АЙНАЛУЫМЫЗ ДА ОНЫҢ
САРАБДАЛ САЯСАТЫНЫҢ АРҚАСЫНДА. ҚАНШАМА ЖЫЛ ҚЫЛЫШЫНАН
ҚАН ТАМҒАН КЕҢЕС ДӘУІРІНЕН БОСАП ШЫҚҚАН ЕЛІМІЗДІҢ КӨРКЕЮІ
ЖОЛЫНДА ЕРЕН ЕҢБЕК ЕТКЕН Н.Ә.НАЗАРБАЕВ - ЕҢ ҮЗДІК
БАСШЫЛАРДЫҢ БІРІ. ӨЗ БАСЫМ, ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІМІЗДІ ЕЛІНЕ
ДЕГЕН МАХАББАТЫ ШЕКСІЗ КЕМЕҢГЕР ТҰЛҒА ЕКЕНДІГІН АЙТҚЫМ
КЕЛЕДІ. НЕЛІКТЕН?

САЙЛАУ-2021
Қазақстан Республикасы мәслихаттарының депутаттарын сайлау

2021 жылғы 10 қаңтар
Ойыл  аудандық  мәслихатының депутаттығына кандидаттардың  «Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық

филиалының партиялық тізімін тіркеу туралы Ойыл аудандық аумақтық  сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28 қыркүйектегі
Конституциялық заңының 104-бабына сәйкес келіп түскен құжаттарды қарап:
Қазақстан Республикасы мәслихаттары депутаттығына кандидаттардың оларға Қазақстан Республикасының

Конституциясында және «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық
заңында қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау негізінде Ойыл аудандық     аумақтық сайлау комиссиясы 2020
жылғы 24 қарашада «Nur Otan»   партиясының 22 адамнан тұратын партиялық тізімі төмендегі құрамда тіркелгенін
хабарлайды:

1

р/с
№

Тегі, аты, әкесінің аты
(ол болған кезде)

Туған
жылы

Атқаратын лауазымы (кәсібі) жұмыс
және тұрғылықты жері

Ақбисенова Алтынзер
Забихоллақызы

1987 Саға мектеп балабақшасының мұғалімі,
Ойыл ауданы Ақжар ауылы

2 Ақеділов Өркен Қанатұлы 1991 «Мұрагер» шаруа қожалығының төрағасы,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

3 Алипова Нұргүл Саденқызы 1980 «Алипова» жеке кәсіпкер,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

4 Асылбеков Айбек Базылұлы 1970 Ойыл аудандық ауруханасы бас дәрігерінің
орынбасары, Ойыл ауданы Ойыл ауылы

5 Бақтығалиева Айнұр Қайсарқызы 1981 «Life4Job»ЖШС директорының орынбасары,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

6 Берғалиев Исатай
 Шаймерденұлы

1977 «Жастық» шаруа қожалығының төрағасы,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

7 Берекенов Берік Жексенбайұлы 1980 «Берекенов» жеке кәсіпкер,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

8 Бисекенова Гүлнара Берікқызы 1985 «Шұғыла» мәдениет және демалыс орталығының
көркемдік жетекшісі, Ойыл ауданы Ойыл ауылы

9 Дәулетқалиев Нұрсұлтан Құнанбайұлы 1994 Ойыл қазақ орта мектебі  мұғалімі,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

10 Есқалиева Бақыт Мүбаракқызы 1967 Қаракемер негізгі мектебінің директоры,
Ойыл ауданы Қаракемер ауылы

11 Жайлыбаев Мінсізбай Сайынұлы 1961 Ақшатау орта мектебінің мұғалімі,
Ойыл ауданы Ақшатау ауылы

12 Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы 1968 «Жақып» шаруа қожалығының төрағасы,
Ойыл ауданы Сарбие ауылы

13 Жиеналин Еркін Жұмағазыұлы 1973 Ойыл аудандық мәслихатының хатшысы,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

14 Займолдин Сәкен Ғазизұлы 1974 «Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары,

Ойыл ауданы Ойыл ауылы

15 Қарасаев Бекжан Карімұлы 1975 Ақшатау орта мектебінің директоры,
Ойыл ауданы Ақшатау ауылы

16 Кұлмұханов Медет Ерниязұлы 1990 Ш.Берсиев атындағы өнер және өлке тарихы
музейінің қор сақтаушысы,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

17 Майқанов Абзал Сансызбайұлы 1991 Қараой мектеп балабақшасының директоры,
Ойыл ауданы Қараой ауылы

18 Нұрбаев Сандібек Мұхамбетжанұлы 1973 Ойыл аудандық ауруханасының бас дәрігері,
Ойыл ауданы Ойыл ауылы

19 Нұржанов Сансызбай Құмарұлы 1990 Ойыл аудандық мәдениет үйінің директоры,
 Ойыл ауданы Ойыл ауылы

20 Омарова Мейрамгүл Бақтығалиқызы 1974 «Айгөлек» бөбек-бақшасының меңгерушісі,
Ойыл ауданы Көптоғай ауылы

21 Оразғалиев Кайрат Әбдікерұлы 1968 «Теңдік» шаруа қожалығының төрағасы,
Ойыл ауданы Қараой ауылы

22 Табынбаева Айдана Төремұратқызы 1990 Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимна-
зияның мұғалімі, Ойыл ауданы Ойыл ауылы

Сайлау комиссиясының төрағасы:                                                            Б.Т.Бисекенов
Сайлау комиссиясының хатшысы:                                                            Б.Бақтыгереев

ТАРТУЫ КӨП «ТАҒЗЫМ»

РЕСПУБЛИКАМЫЗДЫҢ БАСҚА
АЙМАҚТАРЫНДА АУРУ ЖҰҚТЫРУ
ӨРШІП БАРА ЖАТҚАНЫ БАЙҚАЛЫП
ЖАТЫР. КЕЙБІР ОБЛЫСТАРДЫҢ
КІРЕБЕРІС ЖОЛДАРЫНА  БЛОК-
БЕКЕТ ҚОЙЫЛЫП, ҚОЗҒАЛЫС
АҒЫМЫ БӘСЕҢСІГЕН. КЕЗБЕ ДЕРТ
КЕҢІРДЕГІМІЗДЕН АЛҒАН КЕЗЕҢДЕ
АУЛАҒА ШЫҒЫП АУРУ
ЖҰҚТЫРҒАННАН, ОТБАСЫНДА
ОТЫРЫП САҚТАНУДЫҢ АБЗАЛ
ЕКЕНІН ТҮСІНЕТІН КЕЗ КЕЛГЕН
СИЯҚТЫ.
Бірақ қоғамдық орындарға барса да,

көшеге шықсаң да бетперде тағуға бей-
жай қарайтындардың саны азаяр емес.
Кейбір аудан тұрғындары, жеке кәсіп-
керлер шектеу шараларын елемей сани-
тарлық талаптарды сақтамауды жалғас-
тыруда. Осыған орай, ауданда құрылған
мобильдік топ мүшелерімен карантин
талаптарын бұзған 22 жеке тұлғаға
әкімшілік іс қозғап, нәтижесінде 916740
теңгеге айыппұл салынып, өндірілді.
Жалпы алғанда, облыс бойынша

короновирус ауруын жұқтырудың 3438
жағдайы тіркелген, осы ауырғандардың 49
пайызы симптомды, 51 пайызы симп-
томсыз белгілерімен ауырған. Жалпы,
қауіпті індет Ақтөбе қаласы, Қарғалы,
Мартөк, Шалқар, Хромтау аудандырының
тұрғындарынан анықталған. Індет
жұқтырғандар әртүрлі жастағы азаматтар.
Қазіргі таңда үй карантиніне 378 адам
алынып, оларға медициналық бақылау
жүргізілуде.
Қазіргідей күрделі кезеңде қауіпсіздік

шараларын сақтауды әуелі әркім өзінен
бастағаны дұрыс. Аудандық санита-
риялық – эпидемиологиялық бақылау
басқармасы мамандары тұрғындарды
қауіпсіздік шараларын сақтауға шақы-
рады. Қоғамдық орындарда бетперде киіп,
әлеуметтік арақашықтықты сақтап,
антисептикалық сұйықтықтарды пайда-
ланған жөн. Мүмкіндік болса, адамдар жиі
шоғырланатын жерге бармаған дұрыс. Той
және өзге де отбасылық мерекелерді
шектеу керек. Санитарлық талаптарды
қатаң сақтау арқылы індеттің алдын-алуға
болатынын ескертеміз!

Ғ.ҚҰБАЕВ,
Ойыл аудандық санитариялық-

эпидемиологиялық бақылау
басқармасының басшысы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ТЕКСЕРУЛЕРГЕ
ЖӘНЕ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУДЫ

БАРЫП ЖҮРГІЗУГЕ МОРАТОРИЙ ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ

АХУАЛ ТҰРАҚТЫ,
АЛАЙДА БОСАҢСУҒА БОЛМАЙДЫ!

Аудандық мемлекеттік кірістер басқармасы

Өтетін орны№ Іс-шараның атауы  Өтетін мерзімі

1. «Тәуелсіздіктің Жеті қыры» деректі фильмінің көрсетілімі 20 қараша –
1 желтоқсан
аралығында

онлайн,
Барлық білім беру
ұйымдарында

2. «Болашақты болжаған кемел еңбек» атты тақырыптық көрме 30 қараша
сағат 9.00 –
 18.00 дейін

Онлайн,
muzei_uil

3. «Нұрсұлтанның нұрлы жолы» атты онлайн вертуальды
кітап көрмесі

30 қараша
сағат 10.00

Онлайн,
oiyl_madeniet

4. «Елбасы. Ел сенімі. Ел бірлігі» тақырыбында
онлайн мәдени шара

30 қараша
сағат 11.00

Онлайн,
muzei_uil

5. «Тұңғыш Елбасы»  атты онлайн шара 30 қараша
 сағат 11.00

Онлайн,
oiyl_madeniet

6. «Туған жерге тағзым» акциясы аясында Ойыл аудандық аурухана
ұжымының демеушілігімен салынған «Денсаулық аллеясының»
ашылу салтанаты

30 қараша
сағат 11.30

Офлайн,
oiyl_akimat

7. Аудан әкімінің қатысуымен «Елбасы – ел ертеңі» атты салтанатты
мәдени көпшілік шара

30 қараша
сағат 16.00

Офлайн,
oiyl_akimat

oiyl_madeniet

8. Жастар арасында «Ел үшін туған Ер тұлға» атты интернет акциясы
(арнау өлеңдер жастардың өз шығармашылығы)

20 қараша –
1 желтоқсан
аралығында

онлайн
uil_zhastary

9. Жалғыз басты қарттарға көмек көрсету мақсатында жастардың
ұйымдастыруымен «Қамқор» акциясы

1 желтоқсан
сағат 15.00

офлайн
uil_zhastary

1 ЖЕЛТОҚСАН – ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ АРНАЛҒАН
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

Ойыл ауданының Төтенше жағдай-
лар бөлімі ауа-райының салқын-
дауына байланысты қатты отынмен
және газбен жылытылатын пештерді
орнату және пайдалану ережелерінің
бұзылуы, сонымен қатар тұрмыстық
электр жылытқыш аспаптарды (элек-
трлік жылтқыштар, майлы радиа-
торлар және т.б)  қолданудың ереже-
лерінің сақталмауына байланысты
өрттердің саны артуы мүмкін. Осын-
дай өрттердің алдын-алу мақсатында
жылыту пештері мен электржылтқыш
аспаптарды қолдану кезінде қара-
пайым қауіпсіздік шараларын сақтау-
ды сұраймыз.
Жылыту маусымы алдында үйлер-

дегі пештер тексеріліп, жөнделуі тиіс.
Өртке қарсы бөлімдер мен шегіністер
зақымдалмауы керек, ал от жағатын
тесігінің қасындағы ағаш немесе
басқа материалдан жасалған еденде
көлемі 0,5 және 0,7 метр өртке қарсы
қаңылтыр төселуі тиіс. Жыл сайын
жылыту маусымы басталар кезде,
сонымен қатар маусым ішіндегі 3 айда
кемінде 1 рет түтіндік пен от жағыла-
тын пештерді күлден тазарту қажет.
Өрт туындау қаупін болдырмайтын
жылу қорғау құрылғысымен (термо-
реттегіш) жабдықталмаған, жанбай-
тын, жылу оқшаулауыш материалдан
жасалған тұғырсыз электр үтіктерін,
электр плиткаларын және басқа да

электр жылытқыш құралдарын қол-
дануға тыйым салынады. Термо-
реттегіштермен және жылу қорғау
құрылғысымен жабдықталған электр
майлы радиаторлар бөлмелерді
жылыту үшін өрт қауіпсіз аспап болып
есептеледі. Сонымен қатар, бөлме-
лерде электр  жылытқыштарды орна-
ластырған кезде қауіпсіздік шара-
ларын сақтау керек. Сонымен қатар
электр жылытқыш аспаптарды қол-
дану жөніндегі зауыттың нұсқау-
лықтары талаптарын сақтау қажет.
Барлық азаматтардан қырағылық
танытып, мұқият болуға шақырамыз!
Өрт қауіпсіздігі ережелерін ұмытпа-
ңыздар және сақтаңыздар!

ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫНДА ЖЫЛЫТУ ПЕШТЕРІН,
ЖЫЛЫТҚЫШ АСПАПТАРДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАУ

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі
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Ойыл ауданы мен ауылдық елді мекендерінің жерлерінде сату және салық салу мақсатында жерді аймақтарға
бөлу жобаларын (схемаларын) және бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелері үшін төлемақының
базалық ставкаларына түзету коэффициенттерін бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қантардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару

және өзін-өзі басқару туралы» заңының 6 бабын, 2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының Жер Кодексінің
8, 11 баптарына сәйкес Ойыл аудандық мәслихат ШЕШІМ ЕТЕДІ:
1. Ойыл ауданы мен ауылдық елді мекендерінің жерлерінде сату және салық салу мақсатында жерді аймақтарға бөлу

жобалары (схемалары) және бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелері үшін төлемақының базалық
ставкаларына түзету коэффициенттері, осы шешімнің №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

2. «Ойыл аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы шешімді Ақтөбе облысының Әділет департаментінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы шешімді оны ресми жариялағаннан кейін Ойыл аудандық мәслихатының интернет – ресурсында орналастыруды

қамтамасыз етсін.
3. Осы шешім 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.

Об утверждении проектов (схем) зонирования земель и поправочных коэффициентов к базовым ставкам
платы за земельные участки и границы оценочных зон для целей продажи и налогообложения в землях
Уилского района и сельских населенных пунктах
В соответствии со статьей 6 Закона республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьями 8,11 Земельного кодекса Республики Казахстан от
20 июня 2003 года Уилский районный маслихат  РЕШИЛ:
1. Утвердить проекты (схемы) зонирования земель и поправочные коэффициенты к базовым ставкам платы за

земельные участки и границы оценочных зон для целей продажи и налогообложения в землях Уилского района и сельских
населенных пунктах, согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.

2. Государственному учреждению «Аппарат Уилского районного маслихата» в установленном законодательством
порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет–ресурсе Уилского районного маслихата после его официального

опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

Ойыл ауданының Қайынды ауылдық округінің жер телімдеріне төлемақының базалық мөлшерлемесіне
түзету коэффициенттерін және бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

Схема границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные
участки  Кайындинского сельского округа Уилского района

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 2-қосымша

ЖОБА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫНЫҢ ШЕШІМІ

 Аудандық мәслихаттың
 хатшысы  Е.Ж.Жиеналин

 Аудандық мәслихат сессиясының
төрағасы  Б.Е.Жұмырбаев

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 1-қосымша

Ақжар ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,55/ 1,5

-  -/ 1,3
Көсембай ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

-1,4/ 1,4

-  -/ 1,2

Ойыл ауданының Қайыңды ауылдық округі шекарасындағы Ақжар ауылы және Көсембай ауылы елді
мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелерінің базалық ставкасына

түзету коэффициенттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-008 I

сату үшін салық
салу үшін

Ақжар ауылы 136 1,55 1,5

02-032-008 II Ақжар ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 27278 - 1,3

02-032-008 I Көсембай ауылы 62 1,4 1,4

02-032-008 II Көсембай ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 10235 - 1,2

Ойыл ауданының Қараой ауылдық округінің жер телімдеріне төлемақының базалық мөлшерлемесіне
түзету коэффициенттерін және бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ УИЛСКОГО РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСБУЛИКИ КАЗАХСТАН

Председатель сессии районного
маслихата Б.Е.Жумырбаев

Секретарь районного
маслихата Е.Ж.Жиеналин

Приложение 1 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Схема границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные
участки Караойского сельского округа Уилского района

Поправочные коэффициенты села Акжар: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,55/ 1,5

-  -/ 1,3
Поправочные коэффициенты села Косембай: для продажи /для налогообложения

I

II

-1,4/ 1,4

-  -/ 1,2

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки для целей продажи и
налообложения и границы оценочных зон на землях населенных пунктов села Акжар  и села Косембай  в

границах Кайндинского сельского округа Уилского района

Кодучетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты

02-032-008 I

для
продажи

для налого-
обложения

село Акжар 136 1,55 1,5

02-032-008 II земли сельскохозяйственного  назначения
села Акжар

27278 - 1,3

02-032-008 I село Косембай 62 1,4 1,4

02-032-008 II земли сельскохозяйственного назначения
села Косембай

10235 - 1,2

Приложение 2 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___
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Қараой ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,55/ 1,5

-  -/ 1,3
Кұбасай ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I

II

-1,2/ 1,2

-  -/ 1,1

Поправочные коэффициенты села Караой: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,55/ 1,5

-  -/ 1,3
Поправочные коэффициенты села Кубасай: для продажи /для налогообложения

I

II

-1,2/ 1,2

-  -/ 1,1

Ойыл ауданының  Қараой ауылдық округі шекарасындағы
Қараой ауылы және Құбасай ауылының

елді мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелерінің б
азалық ставкасына түзету коэффиценттері:

Ойыл ауданының Көптоғай ауылдық округінің жер телімдеріне
 төлемақының базалық мөлшерлемесіне түзету коэффициенттерін және бағалау

аймақтарының шекараларын схемасы

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-005 I

сату үшін салық
салу үшін

Қараой ауылы 125 1,5 1,5

02-032-005 II Қараой ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 15924 - 1,3

02-032-005 I Құбасай ауылы 76 1,2 1,2

02-032-005 II Құбасай ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 17521 - 1,1

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты

02-032-005 I

для
продажи

для налого-
обложения

с.  Караой 125 1,5 1,5

02-032-005 II Земли сельскохозяйственного
 назначения  с. Караой

15924 - 1,3

02-032-005 I с.  Кубасай 76 1,2 1,2

02-032-005 II Земли сельскохозяйственного
 назначения  с. Кубасай

17521 - 1,1

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 3-қосымша

Көптоғай ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,5/ 1,5

-  -/ 1,5
Амангелді ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,4/ 1,4

Қарасу ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I - 1,3/ 1,3

Шұбарши ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,3/ 1,3

Амангелді ауылы, Шұбарши ауылы және Қарасу ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -  -/ 1,2

Ойыл ауданының  Көптогай ауылдық округ шекарасындағы
 Көптогай ауылы, Амангелді ауылы, Қарасу ауылы және  Шұбарши ауылының

елді мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен
жер учаскелерінің базалық ставкасына түзету коэффиценттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-015 I

сату үшін салық
салу үшін

Көптоғай ауылы 186 1,5 1,5

02-032-015 II Көптоғай ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

13751 - 1,5

02-032-015 I Амангелді ауылы 70 1,4 1,4

02-032-015 I Қарасу ауылы 76 1,3 1,3

02-032-015 I Шұбарши ауылы 113 1,3 1,3

02-032-015 II Амангелді ауылы, Шұбарши ауылы, Қарасу
ауылы және Атырау облысының
шекарасындағы Көптоғай ауылының ауыл
шаруашылық мақсатындағы жерлер

71956 - 1,2

Ойыл ауданының Ойыл ауылдық округінің жер телімдеріне төлемақының
базалық мөлшерлемесіне түзету коэффициенттерін және бағалау

аймақтарының шекараларын схемасы

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 4-қосымша

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки
 для целей продажи и  налообложения и границы оценочных зон

на землях населенных пунктов села Караой  и села Кубасай  в границах
Караойского сельского округа Уилского района

Схема границ оценочных зон и поправочных
коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки

Коптогайского сельского округа Уилского района

Приложение 3 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Поправочные коэффициенты села Коптогай: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,5/ 1,5

-  -/ 1,5
Поправочные коэффициенты села Амангелди: для продажи /для налогообложения

I -1,4/ 1,4

Поправочные коэффициенты села Карасу: для продажи /для налогообложения

I - 1,3/ 1,3

Поправочные коэффициенты села Шубарши: для продажи /для налогообложения

I -1,3/ 1,3

Поправочные коэффициенты села Амангелди, села Шубарши и села карасу: для продажи /для налогообложения

I -  -/ 1,2

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки
 для целей продажи и  налообложения и границы оценочных зон на землях населенных

пунктов села Коптогай, села Амангелди, села Шубарши   и села Карас  в границах
Коптогайского сельского округа Уилского района

02-032-015 I село Коптогай 186 1,5 1,5

02-032-015 II земли сельскохозяйственного  назначения
около села Коптогай

13751 - 1,5

02-032-015 I село Амангелди 70 1,4 1,4

02-032-015 I село Карасу 76 1,3 1,3

02-032-015 I село Шубарши 113 1,3 1,3

02-032-015 II земли сельскохозяйственного назначения
села Амангелди, села Шубарши, села
Карасу и села Коптогай на границе с
Атырауской областью

71956 - 1,2

Схема границ оценочных зон и поправочных
коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки

Уилского сельского округа Уилского района

Приложение 4 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты
для

продажи
для налого-
обложения
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Ақшатау ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,4/ 1,4

-  -/ 1,1
Екпетал ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,5/ 1,5

Қаракемер ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I - 1,4/ 1,4

Қаракемер ауылы және Ойыл ауылының батыстағы түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -  - / 1,2

II -  -/ 1,5

Ойыл ауданының  Ойыл ауылдық округ шекарасындағы Ақшатау ауылы,  Еқпетал ауылы, Қаракемер
ауылы және Ойыл ауылының елді мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер

учаскелерінің базалық ставкасына түзету коэффиценттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-011 I

сату үшін салық
салу үшін

Ақшатау ауылы 63 1,4 1,4

02-032-011 II Ақшатау ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

17481 - 1,1

02-032-011 I Еқпетал ауылы 12 1,5 1,5

02-032-011 II Еқпетал ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

3524 - 1,5

02-032-011 I Қаракемер ауылы 59 1,4 1,4

02-032-011 II Қаракемер ауылы және  Ойыл ауылының
батыстағы ауыл шаруашылық мақсатындағы
жерлер

11638 және
9647

- 1,2

II -  -/ 1,5

02-032-011 II Ойыл ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

21467 - 1,5

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 5-қосымша

Ойыл ауданының Саралжын ауылдық округінің жер телімдеріне төлемақының базалық мөлшерлемесіне
түзету коэффициенттерін және бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

Кемер ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,6/ 1,5

-  -/ 1,5
Бестамақ ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,5/ 1,5

Ақкемер ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I - 1,4/ 1,4

Ақкемер ауылы және Орал облысының шекарасындағы Кемер ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық
салу үшін

I -  - / 1,1

II -  -/ 1,4

I

II

- 1,0/ 1,0

-  -/ 1,3
Шиқұдық ауылы түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,3/ 1,3

II -  -/ 1,3

Қоңырат ауылы түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-014 I

сату үшін салық
салу үшін

Кемер ауылы 118 1,6 1,5

02-032-014 II Кемер ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

19699 - 1,5

02-032-014 I Бестамақ ауылы 29 1,5 1,5

02-032-014 II Бестамақ ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

9788 - 1,1

02-032-014 I Ақкемер ауылы 48 1,4 1,4

02-032-014 II Ақкемер ауылы және Орал облысының
шекарасындағы Кемер ауылының ауыл
шаруашылық мақсатындағы жерлер

18416 және
4066

- 1,1

Ойыл ауданының Саралжын ауылдық округ шекарасындағы Кемер  ауылы,
Ақкемер  ауылы, Бестамақ  ауылы, Қоңырат  ауылы және Шиқұдық ауылының

елді мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелерінің

02-032-014 I Коңырат ауылы 18 1,0 1,0

02-032-014 II Коңырат ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

28169 - 1,3

02-032-014 I Шиқұдық ауылы 22 1,3 1,3

02-032-014 II Шиқұдық ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

8196 - 1,3

2020 жылдың ____ қарашадағы
№ ___ Ойыл аудандық мәслихаттың

шешіміне 6-қосымша
Ойыл ауданының Сарбие ауылдық округінің жер телімдеріне

төлемақының базалық мөлшерлемесіне түзету коэффициенттерін және
бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

Поправочные коэффициенты села Акшатау: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,4/ 1,4

-  -/ 1,1
Поправочные коэффициенты села Екпетал: для продажи /для налогообложения

I -1,5/ 1,5

Поправочные коэффициенты села Каракемер: для продажи /для налогообложения

I - 1,4/ 1,4

Поправочные коэффициенты села Каракемир и села Уил западной части: для продажи /для налогообложения

I -  - / 1,2

II -  -/ 1,5

II -  -/ 1,5

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки для целей продажи и
налообложения и границы оценочных зон на землях населенных пунктов села Акшатау, села Екпетал, села

Каракемер   и села Уил  в границах Коптогайского сельского округа Уилского района

02-032-011 I село Акшатау 63 1,4 1,4

02-032-011 II земли сельскохозяйственного  назначения
около села Акшатау

17481 - 1,1

02-032-011 I село Екпетал 12 1,5 1,5

02-032-011 II земли сельскохозяйственного  назначения
около село Екпетал

3524 - 1,5

02-032-011 I село Каракемер 59 1,4 1,4

02-032-011 II земли сельскохозяйственного  назначения
около села Каракемер и села Уил

11638 и
9647

- 1,2

02-032-011 II емли сельскохозяйственного  назначения
около села Уил

21467 - 1,5

Приложение 5 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Схема границ оценочных зон и поправочных  коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные
участки Саралжинского сельского округа Уилского района

Поправочные коэффициенты села Кемер: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,6/ 1,5

-  -/ 1,5
Поправочные коэффициенты села Бестамак: для продажи /для налогообложения

I -1,5/ 1,5

Поправочные коэффициенты села Аккемер: для продажи /для налогообложения

I - 1,4/ 1,4

Поправочные коэффициенты села Аккемир и села Кемер с границами  ЗКО:
для продажи /для налогообложения

I -  - / 1,1

II -  -/ 1,4

I

II

- 1,0/ 1,0

-  -/ 1,3
Поправочные коэффициенты села Шикудук: для продажи /для налогообложения

I -1,3/ 1,3

II -  -/ 1,3

Поправочные коэффициенты села Конырат: для продажи /для налогообложения

02-032-014 I село Кемер 118 1,6 1,5

02-032-014 II земли сельскохозяйственного  назначения
около село Кемер

19699 - 1,5

02-032-014 I село Бестамак 29 1,5 1,5

02-032-014 II земли сельскохозяйственного  назначения
около села Бестамак

9788 - 1,1

02-032-014 I село Аккемер 48 1,4 1,4

02-032-014 II земли сельскохозяйственного
 назначения около села
Аккемер и села Кемер

18416 и
4066

- 1,1

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки для целей продажи и
налообложения и границы оценочных зон на землях населенных пунктов села Кемер, села Бестамак, села
Аккемер, села Конырат  и села Шикудук  в границах Саралжинского сельского округа Уилского района

02-032-014 I села Конырат 18 1,0 1,0

02-032-014 II земли сельскохозяйственного  назначения
около села Конырат

28169 - 1,3

02-032-014 I село Шикудук 22 1,3 1,3

02-032-014 II земли сельскохозяйственного назначения
около села Шикудук

8196 - 1,3

Приложение 6
к  решению Уилского районного

маслихата от ____ 2020 года №___
Схема границ оценочных зон и поправочных

коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки
Сарбийского сельского округа Уилского района

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты
для

продажи
для налого-
обложения

коэффициенты

для
продажи

для налого-
обложения

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га
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Сарбие ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,5/ 1,5

-  -/ 1,3
Қаракөл ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I

II

-1,2/ 1,2

-  -/ 1,1

Ойыл ауданының Сарбие ауылдық округ шекарасындағы Сарбие ауылы және
Қаракөл ауылының елді мекендерінің жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен

жер учаскелерінің базалық ставкасына түзету коэффиценттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-004 I

сату үшін салық
салу үшін

Сарбие ауылы 144 1,5 1,5

02-032-004 II Сарбие ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 22979 - 1,3

02-032-004 I Қаракөл ауылы 44 1,2 1,2

02-032-004 II Қаракөл ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер 7397 - 1,1

Ойыл ауданының Ш.Берсиев атындағы ауылдық округінің жер телімдеріне
төлемақының базалық мөлшерлемесіне түзету коэффициенттерін және

бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 7-қосымша

Қаратал ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 1,6/ 1,5

-  -/ 1,5

Құмжарған ауылының түзету коэффициенттері:  сату үшін/ салық салу үшін

I -1,4/ 1,4

II -  -/ 1,4

Қарасу ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I -1,2/ 1,2

II -  -/ 1,4

Ойыл ауданының  Ш. Берсиев атындағы  ауылдық округ шекарасындағы
Қаратал ауылы, Құмжарған ауылы және Қарасу ауылының елді мекендерінің

 жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелерінің базалық с
тавкасына түзету коэффиценттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-001 I

сату үшін салық
салу үшін

Қаратал ауылы 99 1,6 1,5

02-032-001 II Қаратал ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

15477 - 1,5

02-032-001 I Құмжарған ауылы 79 1,4 1,4

02-032-001 II Құмжарған ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

14281 - 1,4

02-032-001 I Қарасу ауылы 41 1,2 1,2

02-032-001 II Қарасу  ауылының ауыл шаруашылық
мақсатындағы жерлер

11229 - 1,4

Поправочные коэффициенты села Сарбие: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,5/ 1,5

-  -/ 1,3
Поправочные коэффициенты села Каракол: для продажи /для налогообложения

I

II

-1,2/ 1,2

-  -/ 1,1

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки для целей продажи и
налообложения и границы оценочных зон на землях населенных пунктов села Сарбие и села Каракол  в

границах Сарбийского сельского округа Уилского района

02-032-004 I село Сарбие 144 1,5 1,5

02-032-004 II земли сельскохозяйственного  назначения
села Сарбие 22979 - 1,3

02-032-004 I село Каракол 44 1,2 1,2

02-032-004 II емли сельскохозяйственного  назначения
села Каракол 7397 - 1,1

Схема границ оценочных зон и поправочных
коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки

сельского округа имени Ш.Берсиева Уилского района

Приложение 7 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты
для

продажи
для налого-
обложения

Поправочные коэффициенты села Каратал: для продажи /для налогообложения

I

II

- 1,6/ 1,5

-  -/ 1,5

Поправочные коэффициенты села Кумжарган: для продажи /для налогообложения

I -1,4/ 1,4

II -  -/ 1,4

Поправочные коэффициенты села Карасу: для продажи /для налогообложения

I -1,2/ 1,2

II -  -/ 1,4

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки
для целей продажи и  налообложения и границы оценочных зон на землях

населенных пунктов села Каратал, села Кумжарган и села Карасу
в границах сельского округа имени Ш.Берсиева Уилского района

02-032-001 I село Каратал 99 1,6 1,5

02-032-001 II Земли сельскохозяйственного
 назначения  села Каратал

15477 - 1,5

02-032-001 I село Кумжарган 79 1,4 1,4

02-032-001 I Земли сельскохозяйственного
 назначения   села Кумжарган

14281 - 1,4

02-032-001 I село Карасу 41 1,2 1,2

02-032-001 II Земли сельскохозяйственного
 назначения   села Карасу

11229 - 1,4

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты
для

продажи
для налого-
обложения
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2020 жылдың ____ қарашадағы № ___
Ойыл аудандық мәслихаттың шешіміне 8-қосымша

Ойыл ауданының Ойыл  ауылдық округі, Ойыл ауылының жер телімдеріне төлемақының базалық
мөлшерлемесіне түзету коэффициенттерін және бағалау аймақтарының шекараларын схемасы

Ойыл ауылының түзету коэффициенттері: сату үшін/ салық салу үшін

I

II

- 2,0/ 1,5

- 1,75/ 1,50

III -  1,5/ 1,25

Ойыл ауданының  Ойыл  ауылдық округі шекарасындағы Ойыл ауылының елді мекендерінің
жерлеріне бағалау аймақтарының шекаралары мен жер учаскелерінің базалық ставкасына

түзету коэффиценттері

Есептік
кварталдаркоды

Аймақ № Бағалау аймақтарының шекаралары Аймақ ауданы,
га

коэффициенттер

02-032-009
02-032-010

I

сату үшін салық
салу үшін

Бағалау аймағы 02-032-009 және 02-032-010
кадастрлық кварталда салынған, арасын
Көкжар көшесі бөліп тұрған тұрғын массивінің
орталық аумағын қамтиды. Бұл аймақта
аудандық маңызы бар негізгі қызмет көрсету
объектілерінің (мектепке дейінгі балаларға
арналған  мекемелер, жалпы білім беретін
мектептер, денсаулық сақтау, мәдениет, өнер,
спорт мекемелері, жергілікті маңызы бар сауда,
қоғамдық тамақтану және тұрмыстық қызмет
көрсету кәсіпорындары) орналасқан

278,2 2,0 1,5

02-032-010 II Бағалау аймағы ауылдың оңтүстік-батыс
бөлігіндегі Ойыл а. дамытудың бас жоспарына
сай ЖТҮҚ және әлеуметтік маңызы бар
нысандар салуға арналған аумақты, 02-032-010
кадастрлық кварталды қамтиды

133,8 1,75 1,50

02-032-009 III Бағалау аймағы ауылдың солтүстік-шығыс
бөлігінде, Ойыл аграрлық колледжінің
ауданында орналасқан. Мекеннің жер бедері
күрделі және қолайсыз жерлерді, сондай-ақ
Ойыл а.– Сарбие а. бағытындағы грейдерлік
автожолдың оң жағындағы жерлерді қамтиды.

25 1,5 1,25

Приложение 8 к  решению Уилского районного
маслихата от ____ 2020 года №___

Схема границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные
участки села Уил Уилского сельского округа Уилского района

Поправочные коэффициенты села Уил: для продажи /для налогообложения

I

II

- 2,0/ 1,5

- 1,75/ 1,50

III -  1,5/ 1,25

Поправочные коэффициенты к базовым  ставкам платы за земельные участки для целей продажи и
налообложения и границы оценочных зон на землях населенного пунктка села Уил  в границах Уилского

сельского округа Уилского района

02-032-009
02-032-010

I Оценочная зона включает в себя территорию
центральной части застроенного жилого
массива  кадастрового квартала 02-032-009  и
02-032-010,  разделяющая между собой улицей
Кокжар. В этой зоне расположены основные
оъекты обслуживания районного значения (
детские дошкольные учреждения, обще-
образовательные школы, учреждения здраво-
охранения, культуры, искусства, спорта,
предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания местного значения).

278,2 2,0 1,5

02-032-010 II Оценочная зона включает территорию юго-
западной части села предназначенной
генеральным планом развития для застройки
ИЖС и объектов социального назначения,
кадастрового квартала 02-032-010.

133,8 1,75 1,50

02-032-009 III Оценочная зона  расположена в северо-вос-
точной части села  в районе Уилского аграрного
колледжа, со сложным рельефом местности и
неудобными землями, а также земли с правой
стороны грейдерной автодороги в направлении
села Уил - села Сарбие.

25 1,5 1,25

Код учетного
квартала

№зоны Границы оценочных зон Площадь, га коэффициенты
для

продажи
для налого-
обложения

13 қараша күні Қазақстан Пресс-
клубында өткен брифингте бір топ
қоғам белсенділері, саясаттану-
шылар, журналистер мен блогерлер
тәуелсіз бақылаушылар желісін құру
туралы мәлімдеме жасады. Брифинг-
ке белгілі қоғам қайраткері, журна-
лист, Қазақстандағы Халықаралық
ПЕН-клубының Президенті Бигелді
Ғабдуллин, қоғам қайраткері, Журна-
листер Академиясының академигі
Махат Садық, журналист, белсенді
блогер, балалардың құқығын қорғау
бойынша эксперт Жанна Ахметова,
саясаттанушы, «Мир Евразия» қоғам-
дық қорының жетекшісі Эдуард Поле-
таев, журналист Ерқанат Көпжасар-
ұлы қатысты.
Бұл брифингтың ұйымдастыры-

луына белсенді азаматтардың әлеу-
меттік желідегі ашық талқылауы негіз
болды. 7 қарашада осы азаматтар-
дың қатысуымен zoom-конференция
өткен болатын. Сол конференцияда
қатысушылар тәуелсіз бақылау-
шылар желісін құруға қатысты ортақ
ұйғарымға келіп, Бигелді Ғабдуллин
оны «Таза сайлау» деп атауды
ұсынды.
13 қарашада өткен брифинг бары-

сында қатысушылар #tazasailau

13 ноября в Казахстанском пресс-
клубе по инициативе общественных
деятелей, журналистов и блогеров
был проведен брифинг о гражданской
инициативе по созданию республи-
канской сети независимых наблюда-
телей «Taza sailau». Данному заяв-
лению предшествовали открытые
обсуждения активных граждан в
социальных сетях и на zoom-конфе-
ренции 7 ноября.
В брифинге участвовали общес-

твенный деятель, журналист, писа-
тель, Президент Международного
казахстанского ПЕН-клуба Бигельды
Габдуллин, известный казахстанский
журналист, общественный дееятель
Махат Садык, Учредитель ОФ «Дети
под защитой», журналист, блогер,
эксперт в области защиты прав детей
Жанна Ахметова, политолог, поли-
тический обозреватель, руководитель
ОФ «Мир Евразия» Эдуард Поле-
таев, журналист Ерқанат
Көпжасарұлы.
В ходе брифинга участники поде-

лились своими планами по наблюде-
нию предстоящих выборах в Мажилис
и маслихаты всех уровней.
Жанна Ахметова отметила, что для

нее было неожиданно получить такой
активный отклик на свой призыв в
Facebook. Она выразила благодар-

азаматтық тәуелсіз бақылаушылар
желісі туралы, алдағы Парламент
Мәжілісі мен мәслихаттар сайлауын
бақылау жөнінде және ұйымдастыру
мәселелері бойынша жоспарларымен
бөлісті.Жанна Ахметова өзінің Face-
book парақшасында жариялаған жаз-
басы әріптестерінің тарапынан қолдау
тапқанына, оның ішінде аймақтардан
жергілікті азаматтардың көп хабар-
ласып жатқанына әрі таңданысын, әрі
разылығын айтып өтті.
Бигелді Ғабдуллин «Taza sailau» ең

алдымен республика бойынша қала-
лардағы сайлау учаскелерінде бақы-
лау жасауға ниетті екенін мәлімдеді.
Бұл  ел аумағындағы 4 мыңдай сайлау
учаскесіне бақылаушы табу деген сөз.
«Бізде әлі сайлауға бақылау жасау
институты толық қалыптасқан жоқ. Біз
алдағы сайлауға бақылау жасап қана
қоймай, өз саяси мектебімізді қалып-
тастырамыз, жаңа бақылаушылар
буынын, саясаткерлер буынын
тәрбиелейміз» - деді Б.Ғабдуллин.
Махат Садық қазір әлеуметтік

желіде сайлауға бақылау жасауға
шақырған бастамалардың көп екеніне
тоқталды. Сондықтан жастармен
тәжірибе бөлісу мақсатында осы
бастамаға қолдау білдіруге шешім

ность за поддержку своим коллегам и
активным гражданам в регионах,
которых знает только через соцсети.
Бигельды Габдуллин рассказал о

целях гражданской инициативы
#tazasailau. По его словам, активисты
Taza sailau планируют наблюдать за
выборами в городах Казахстана, это
более 4000 избирательных участков.
Он также заявил, что в Казахстане
еще не сформирован институт наблю-
дения за выборами, поэтому «Taza
sailau» будет не только наблюдать за
предстоящими выборами, но также
внесет свой вклад в формирование
собственной политической школы и
воспитает новое поколение местных
наблюдателей и политиков.
Махат Садык отметил, что сейчас

наблюдается активность граждан в
социальных сетях, которые призы-
вают к мониторингу процесса голосо-
вания на предстоящих выборах в
Мажилис и маслихаты. Он подчер-
кнул, что «Taza sailau» – это не поли-
тическое движение, а гражданская
инициатива, целью которого является
осуществление гражданского наблю-
дения за выборами.
Эдуард Полетаев поделился

своими выводами относительно сло-
жившейся практики наблюдения за
выборами в Казахстане. Когда речь

қабылдағанын айтып өтті. Ол «Taza
sailau» саяси ұйым еместігін, мақсаты
– алдағы Мәжіліс және маслихаттар
сайлауының әділ және таза өтуі үшін
бақылау жасау, қоғамның жауапкер-
шілігін арттыру екенін баса айтты.
Эдуард Полетаев бұған дейін

Қазақстанда өткен сайлауларға қалай
бақылау жасалғанын, оның ішінде
халықаралық байқаушылардың үні
басым екенін айтты. Ол сайлауға
былтырғы президент сайлауында
мыңдаған жергілікті азаматардың
ерікті түрде байқаушы болып жұмыс
істегенін алға тартты. Қоғам тарапы-
нан бақылау жасаудың маңызына
тоқталып, бұл жұмысты жүйелі түрде
ұйымдастыру қажеттігін айтты.
Ерқанат Көпжасар алдағы сайлау-

дың әділ, таза өтуі тиіс екенін айтып,
осыған мүдделі барлық азаматтарды
«Taza sailau» желісіне қосылуға
шақырды. Тәуелсіз бақылаушылар әр
сайлаушының дауысы үшін күресе-
тінін баса айтып, Парламентке халық
таңдаған, халық дауыс берген партия-
лар баруы керек деп мәлімдеді.

«Taza sailau» мүшелері елдің
барлық аймағында алдағы сайлаудың
таза өтуіне мүдделі азаматтарды бірге
жұмыс істеуге үндеді.

идет о выборах в Казахстане, основ-
ное внимание уделяется мнению и
рекомендациям международных наб-
людателей, поэтому кажется, что «их
голос звучит громче». На самом деле,
в стране уже зародилась гражданская
инициативность по наблюдению за
выборами, мы это видели, когда
тысячи добровольцев вызвались
стать независимыми наблюдателями
на избирательных участках в прош-
лом году. Поэтому инициаторы «Taza
sailau» решили объединить таких доб-
ровольцев-активистов для осуществ-
ления профессионального наблю-
дения на предстоящих выборах.
Ерқанат Көпжасар, поддерживая

коллег, отметил, что следующие
выборы в Казахстане должны быть
честными и прозрачными. Он призвал
всех единомышленников присоеди-
ниться к «Taza sailau». Он также
заявил, что в Парламент должны
пройти партии, за которые будет голо-
совать народ, поэтому «Taza sailau»
будет бороться за каждый голос,
чтобы не было фальсификаций на
избирательных участках.
Участники призвали всех заинте-

ресованных активных граждан при-
соединиться к гражданской инициа-
тиве «Taza sailau» и вместе работать
на благо страны и общества.

 «TAZA SAILAU»
ТӘУЕЛСІЗ БАҚЫЛАУШЫЛАР

ЖЕЛІСІ ҚҰРЫЛДЫ

О ГРАЖДАНСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ ПО СОЗДАНИЮ
СЕТИ НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
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- Нұр-Сұлтан қаласына жолдама
алдың деп сізге хабарласқан кезде
қандай сезімде болдыңыз?

- Саламатсыздар ма, таң қалып
қуанышымда шек болмады! Алдымен
әкеме ескерттім де, рұқсатын алып
бәріне жария еттім, және де осы
жұмыс жасағаныма қуандым.

-Бас қалаға үздіктердің үздігі
баратынын білесіз. Неліктен сізді
осы жолдамаға ұсынды деп ойлай-
сыз?

- Өйткені мен бұл жұмысты өз
жауапкершілігіме алып өзімді сол
жұмысқа аянбай тер төктім деп
ойлаймын! Жұмысқа деген қызығу-
шылығым өте жоғары болды десе де
болады.

-Жасыл ел жасақшыларының қата-
рында болу, жұмыс жасау қаншалық-
ты маңызды? Қандай іс атқар-
дыңыздар аудан, ауыл-аймақ үшін?

- Елімізді көгалдандыру мақсатын-
да біз ағаш көшеттерді отырғызып
суарған болатынбыз. Бұнда бізді және
жастарды еңбексүйгіштікке, еңбекке,
тазалыққа, ауызбіршілікке жетелейді.
Ауданымыздың көшелерін, өзен-көл
жағалауларын, сай астын қалдық-
тарын тазаладық.

 - Нұр-Сұлтан қаласына бару, ол
жақта үш күн саяхат жайлы айтып
берсеңіз?

- Қазақстанның астанасы таңға-
жайып көркем қала. Мен бірінші рет
барып тұрмын осы Жасыл ел бағдар-
ламасы бойынша. Біз алдымен Нұр-
Сұлтан қаласына кіріп келе жатқан
сәттен бастап тамсанып  қарадық. Ол
өте үлкен қала екен. Онда сол жақ
және оң жақ жағалау деп екіге
бөлінеді. Яғни, Есіл өзені қаланы екіге
- оң жақ жағалау мен сол жақ жаға-
лауға бөліп тұр. Сол жақ жағалауда
баршамызға танымал Нұр-Сұлтан
қаласының көрікті орындары орналас-
қан. Біздер алдымен Есіл өзенімен
таныстық, ол жағалаудың қасында
биік-биік үйлер мен мұнараларды
көрдік. Одан ары қарай Бәйтерекке
бардық. 97-метрлік Бәйтерек  –
астанамыздың символы, Самұрық
құсы туралы ежелгі аңыз негізінде
жүзеге асырылған алып мұнараға

көтерілсеңіз, Нұр-Сұлтан қаласы
алақаныңызда тұрғандай көрінеді.
Басқа да жерлерді  айта кететін бол-
сақ, жалтыраған көкшіл сфера піші-
ніндегі болашақ энергия мұражайы – 
Нұр-Әлем дүниежүзілік Экспо-2017
көрмесінің мұрасын, ғимарат ішінде
жағажайы бар, әлемдегі ең биік шатыр
– Хан Шатыр сауда және ойын-сауық
орталығы. Оң жақ жағалаудың кең
көшелері, жаңа ғимараттарға толы
аумағында Орта Азиядағы ең үлкен
әрі салтанатты мешіт Хазірет Сұлтан
мешітіне, жылтыраған пирамида
пішініндегі Бейбітшілік және Келісім
сарайына, Ұлттық мұражайы және де
Океанариум мен Джунглий саябағы,
Назарбаев музейіне бардық. Үш
күннің ішінде біз біраз мәлімет алдық
деп ойлаймын. Осы Нұр-Сұлтан қала-
сына баруыма себепкер болған «Жа-
сыл ел» бағдарламасына алғысым
шексіз.

- Алдағы уақытта сіз секілді еңбек
етіп үздік атанғысы келетін
жастарға қандай кеңес бересіз?
Еткен еңбек еленетініне айқын
көзіңіз жетті ме?

- Ерінбей еңбек етіп, берілген
тапсырманы мүлтіксіз орындау қажет.
Еңбек ол әр кезде де бағаланады.

- Сұқбатыңызға рақмет!
Сұхбаттасқан

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Ойыл аудандық жастар

ресурстық орталығының маманы.

Жаз бойы ауданды абаттандыру, көгалдандыру мақсатындағы
жұмыстар атқару үшін Ойыл аудандық жастар ресурстық орталығының
ықпалымен «Жасыл-ел «жасақшылары ауданымызда құрылған болатын.
Жасақшылар маңдай тер төгіп, ауданымызды, ауылдарымызды қоқыс
пен қажетсіз заттардан тазартты. Бұның бәрі елдің мүддесі үшін
ауданымыздың тазалығы кепілдігі. Әр адам өз туған жерін қоршаған
ортаны таза ұстаса нұр үстіне нұр болмақ. Елге еткен еңбегі үшін Жасыл
ел жасақшыларының ішінен үздігі анықталып «Жасыл-ел» еңбек
жасақтарының қатарында белсенділік танытып, туған өлкемізді
абаттандырумен көгалдандыру да қосқан үлесі үшін Бекболат Шынар
Бекболатқызы Облыс әкімі Оразалин Оңдасын Сейілұлынан сертификат
алып, Елордамыз Нұрсұлтан қаласына жолдама алған еді. Бұл жолдама
еліміздің жүрегі болған, даламыздың көркі болған еңселі Елордамызды
тамашалау, саяхаттау мақсатында берілді. Облыс бойынша үздік үш аудан
анықталып,біздің ауданнан жасыл ел жасақшысы ие болды. Жасыл ел
жасақшылары Үздік болған Шынарға еңбекте табыс, оқуда озат болуын
тілеп шығарып салған болатынбыз. Нұр-Сұлтан қаласына үш күндік
сапары сәтті болып Шынар оралған болатын. Бас қаламыздың қызықты
жерлерімен,жақсы жаңалықтарымен бөліссін деп Шынарға жолыққан едік.

ШЫНАР НҰР-СҰЛТАН
ҚАЛАСЫНА БАРЫП КЕЛДІ

Ойыл ауданы,
Кенғанов Қайсар Алтайұлы

(02.12.1979ж-21.08.2020ж)
Алаулап жалын атқан жас шағыңда,
Жете алмай аңсап жүрген арманыңа.
Сұм ажал қысқа өмір жолдады ма?
Жұлдыздай ағып түстің қас-қағымда.
Құлыным өзіңсіз 100 күн өтті,
Сағыныш жүректерді дірілдетті.
Көретін қызықты енді шақтарыңда,
Тәңірім асығыстау алып кетті.
Қабырғаға  батып жатыр жоқтығың,
Өзіңменен өткен бірге сол бір күн.
Енді қайтіп, келмесіңе сенеміз,
Іштей тынып сезесің бе құлыным.
Жатырсың қырда Ойылды мынау бақылап,
Іздейді-ау ұлын өзің бір жүрген атырап,
Қараңғы қапас, жарықтай болсын құлыным,
Мамықтай болсын, жамбасың тиген топырақ.
Еске алушылар: ата-анасы, бауырлары, нағашылары.

Ақтөбе қаласының тұрғыны
Әбдірахманов Айсаны 60
жасымен құттықтаймын!

ҚұттықтауҚұттықтау

ЕСКЕ АЛУ

«Қай жерің ауырса, жаның сол
жерде» - деген рас екен. Ауру
жаныма батып, талай таңды көзбен
атырдым. Жуырда сол көптен күй-
зелтіп, жанымды жеген сырқаттан
қолы алтын дәрігерлердің арқасын-
да арылдым. Алдымен аудандағы
дәрігерге қаралғанымда, ота жасау
қажеттігін айтты. Жүрексінсем де,
келістім бердім.
Ақтөбеден арнайы келіп ота жаса-

ған Талғат Сағынғалиұлы Сүйін-
діков, Бағдат Нұрдәулетұлы Көпті-
леуовке аналық алғысымды жауды-
рамын. Жанымды жегідей жеген
аурудан арылтып, шипалы қолы мен
жанға дәру сөзімен емдеген бас
дәрігер Сәндібек Нұрбаев бастаған
Дәулет Шалин, Амантай Идеятов-
тарға да Алланың нұры жаусын! Ал,
медбикелер Сара Тәжіғұлова мен
Арай Нұрымгереевалар нағыз
аналық бақыт тілеймін!

Мәрзия ҚОЙБАҒАРОВА,
Ақшатау селосы.

- Әңгімені бүгінгі ахуалдан
бастасақ...

- Қазіргі уақытта Ойыл ауданы
бойынша коронавирустық инфек-
циясы бойынша эпидемиологиялық
жағдай тұрақты. Осы инфекцияға
қарсы тамыз-қазан айларында 782
адам ПТР арқылы тексерілді. Пневмо-
ниямен ауырғандар тәуліктік стацио-
нар және күндізгі стационар бойынша
жоқ. Емхана бұрышынан ережеге сай
фильтр жабдықталды.

- Атқарушы биліктің тарапынан
қолға алынған кешенді шаралар мен
шектеулердің арқасында аурудың
бірінші толқыны біздің ауданда аса
алаңдарлық жағдайға негіз болған
жоқ.Дегенмен, арқаны кеңге салуға
болмайды. Қазіргі дайындық барысы
қандай?

- Стационар бойынша Covid-қа
қарсы ашылатын инфекциялық керует
саны-10, соның ішінде реанима-
циялық керует-1, интернаттан ашыла-
тын - 40, реанимациялық керует-2.
Интернат мекемесін интернет жүйе-
сімен және бейнебақылау жүйесімен
қамту жөнінде әкімшілікке ұсыныс
берілді. Аудан бойынша Covid инфек-
циясына күдікті науқастарға амбула-
торлы ем көрсетуге 3 мобильді топ
құрылды. Осы топқа 1 реанимобиль
алынды. Жедел-жәрдем бөлімшесіне
де 1 реанимобиль автокөлігі келді.

- Аурумен күрес және оны жеңуде
мамандармен қатар, аурухананың
дәрі-дәрмекпен қамтылуы да маңыз-

ды.
- Дәрі-дәрмекпен қамтылуға келсек,

60 күндік дәрі-дәрмек қоры бар.
Қосымша 3 млн теңгеге дәрі-дәрмек
қараша айында алынды. Қорғаныс
құралдарымен жабдықталуы туралы
айтар болсам, 60 күнге жететін 1000
дана 1 реттік қорғаныс костюмы бар.
150 көп реттік қорғаныс киімі, 100 000
бетперде, 30 мың пар арнайы қолғап
бар.  Сондай-ақ, 4 реанимациялық
керует, 15 концентратор, 15 оттегі
баллон,  7 ИВЛ аппараты және 4
Бобров аппараты, 35 пульсоксиметр,
дефибрилляторлар бар. 3 рентген
аппараты жұмыс жасап тұр. Оның бірі
құны 41 млн. теңге стационарлық
рентген аппараты ауруханаға өткен
қазан айында орнатылды. Сонымен
қатар, инфузомат, 2 дана перфузор
және 6 функционалды керует пен
науқасты бақылау мониторы алынды.
Арнаулы медициналық база негізінде,
көмек ретінде әр-түрлі бірлікте

медициналық құрал-жабдықтар, төсек
орындар және дәрілік заттар келді.
Қосымша, қажетті 24 түрлі құрал –
жабдықтарға облыстық денсаулық
сақтау басқармасына сұраныс
берілді.
Тағы бір ерекше айта кетер жағдай,

Қазақстан Республикасы  Денсаулық
сақтау министрінің  2020 жылғы 4
сәуірдегі № ҚР ДСМ-28/2020 «COVID-
19 коронавирусымен күрес 6 шеңбе-
рінде эпидемияға қарсы іс-шараларға
тартылған денсаулық сақтау жүйесі

жұмыскерлерінің және тәуекел топта-
рының жалақысына үстемеақы мөл-
шерлері» бұйрығына сәйкес корона-
вируска қарсы күреске қызмет еткен
қызметкерлерге үстемақы төленді.
Облыстық әкімшілік тарапынан мате-
риалдық қолдау 18 адам -1 800 000 тг.
Барлығы 193 адамға - 25 531 555,26
тг төленді.

 Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрінің
2020 жылғы 22 шілде № 287 ҚР
ДСМ-87/2020  бұйрығы негізінде
COVID-19 коронавирусымен күрес
шеңберінде эпидемияға қарсы іс-
шараларға тартылған себептерінен
пневмонияға шалдыққан, 5 медицина
қызметкерге (2 дәрігер, 1 фельдшер,
1 кіші қызметкер, 1 жедел-жәрдем
жүргізуші) әрқайсысына 2 млн
теңгеден бір жолғы әлеуметтік төлем
төленді.

- Әрине, мұның барлығы мемлекет
тарапынан жасалған жағдай. Туған
жерінің халқы үшін жырақтағы
жерлестеріміз де қолұшын созғанына
куә болдық. Олардың көрсеткен
көмегінің көлемі қандай?

- Демеушілік топтардың арқасында
аудандық ауруханаға 12 оттегі
концентраторы, 1 портативтік ИВЛ
аппараты, 5 дана оттегі баллоны және
10 дана оттегі көпшігі мен 4 Бобров
аппараты келді. 5 дана кварцты

электр шамы да атымтай азамат-
тардың арқасында алынды. Сонымен
қатар, мамандар үшін 75 дана жеке
қорғаныс құралдары келді. Дегенмен,
осы сәтті павйдалана отырып, аудан
тұрғындар бұл ауруға бейжай қара-
мауға шақырамын. «Сақтансаң, сақ-
таймын!» - деген қағиданы естен
шығармайық! «Ауырып, ем іздегенше,
ауырмайтын жол іздеген» жөн!

- Әңгімеңізге рақмет!

Сұқбаттасқан С.ХАМЗИН.

«АУЫРЫП, ЕМ ІЗДЕГЕНШЕ,
АУЫРМАЙТЫН ЖОЛ ІЗДЕГЕН» ЖӨН!
ЖАҺАНДЫ ЖАЙЛАҒАН КЕСІРЛІ КЕСЕЛДІҢ БІРІНШІ ТОЛҚЫНЫ БІЗДІҢ

ЕЛІМІЗДІ БІРАЗ ӘБІГЕРГЕ САЛДЫ. ЖАЗДЫҢ СОҢЫНДА АУРУ БІЗДЕ СӘЛ
БӘСЕҢДЕГЕНІМЕН ІЛЕ-ШАЛА «КӘРІ ҚҰРЛЫҚТА» ЕКІНШІ ТОЛҚЫНЫ
БАСТАЛДЫ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЕЛІМІЗДІҢ ШЫҒЫС-СОЛТҮСТІК БӨЛІГІНДЕ
ҚАУІПТІ ВИРУСТЫ ЖҰҚТЫРҒАНДАР САНЫ ТӨМЕНДЕР ЕМЕС. БІЗДІҢҒ
ОБЛЫСТА ЖАҒДАЙ ТҰРАҚТЫ. ДЕГЕНМЕН, ОҒАН БІЗДІҢ
ДАЙЫНДЫҒЫМЫЗ ҚАЛАЙ? СОЛ ТУРАЛЫ БІЛМЕК ҮШІН АУДАНДЫҚ
АУРУХАНАНЫҢ БАС ДӘРІГЕРІ СӘНДІБЕК НҰРБАЕВТЫ ӘҢГІМЕГЕ
ТАРТТЫҚ.

Отанымыз аумағының бүтіндігін
сақтау, халықтың тыныштығын ала-
тын лаңкестермен қарсы ұйымшыл-
дықпен күрес, мемлекеттерге қауіп
төндіретін кез келген сыртқы және ішкі
күштерге қарсы тұрудың өзі жастарды
отаншылдық рухта тәрбиелеу мін-
детін жүктейді. Осыған орай патриот-
тық тәрбие мәселесі адамзат тарихы-
ның өн бойындағы ұрпақтан-ұрпаққа
жарасып келе жатқан ұлы мақсат
болғандықтан, мектеп оқушыларының
бойындағы Отанға деген сүйіспен-
шілігін, яғни патриоттық санасын
дарытуда халқымыздың біртуар ұлы,
ержүрек қолбасшы, жазушы, Батыр,
Қазақстанның Халық Қаһарманы
Бауыржан Момышұлы ағамыздың
кейінгі ұрпаққа үлгі етіп қалдырып
кеткен өсиеттерінің және ерлікке толы
шығармаларының алатын орны
ерекше.
Жиырма жылдық өмірін әскер қата-

рында өткізген Бауыржан ағамыз
өмірінің соңына дейін әскери-патриот-
тық тақырыптарға шығармалар жаз-
ды.
Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде

атақты генерал И.Панфиловтың
сегізінші гвардиялық дивизиясында
рота, батальон, полк, кейін дивизия
командирі кызметін атқарып, неміс-
фашист басқыншыларына соққы
беріп, батальонды бірнеше мәрте жау
қоршауынан алып шықты.
Қазіргі кезде “қазақстандық патрио-

тизмді” қалыптастыру және оны
азаматтардың ой-санасына сіңіруді
мемлекеттік дәрежеге көтергенімен,
Отаншылдық ой-сананы қалыптас-
тырудың шешілмеген мәселелері бар.

Халық – тіл мұрасын бар бай-
лығымен, көркемдік қуатымен ұрпақ-
тан-ұрпаққа жеткізуші, әрі қарай
өркендетіп дамытушы қозғаушы зор
күш болып келеді. Қазақ халқын
құраған ру мен тайпалар тарихта
ертеден, біздің жыл санауымыздан
бұрын-ақ мәлім болған. Содан бастап
тіл халқымыздың қарыштап алға
басуының бірден-бір қуатты құралы
болып келе жатыр.Ұлттың ұлт екенін
көрсететін 3 нәрсесі – ол тілі, жері,
халқы. Халқымыздың бірлігін, жеріміз-
дің тұтастығын, тіліміздің тазалығын
сақтау үшін күресіп келе жатқан
халықпыз одан айырылсақ, ұлт болу-
дан қалатынымыз айдан анық. Тарих-
қа жүгінер болсақ, ХХ ғасырдың
басында араб әліпбиі елімізде біраз
қолданыста болды. Атап айтсақ,
1872-1929 жылдары араб, 1929-1939
жылдары латын, сол жылдары Ахмет
Байтұрсыновтың төте жазуы енді.
1939-40 жылдары қазір тілге тиек
етіліп отырған латын әліпбиін қолдан-
дық. 1940 жылдан бастап орыс алфа-
виті кириллицаға көштік.
Тәуелсіз ел болғалы Елбасы

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үш
бірдей жаңа бастама көтерген бола-
тын саяси жаңғыру, экономикалық
жаңғыру, рухани жаңғыру бағдарла-
масы. Сондағы түпкі мақсат – әлемдегі
ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу
болып табылады. Елбасының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру»
мақаласы руханият саласындағы
алда тұрған міндеттерді айқындап
берді. Соның ішінде негізгісі–қазақ
тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру.
Елбасы латын қарпіне көшу күрделі
үдеріс екенін, сондай-ақ оның
мақсаты тілімізді дамыту және оны
әлемдік ақпараттық кеңістікке шығару
үшін жағдай жасау болып табыла-
тынын, мемлекеттік тілді реформалау
рухани жаңғыру бағдарламасы аясын-
дағы маңызды мәселелердің бірі
екенін атап өтті.

«Енді осы тіл үшін күресте  біз неге
Латын әліпбиіне  көшеміз, бізге не үшін
керек?» -  деген сұраққа жауап іздеп
көрейік. Біріншіден өркениетті елдер-
дің бәрі осы латын әліпбиді пайдала-
нады, біз де солардың қатарына

ілінуіміз керек. Екіншіден ақпараттық
кеңістікке өтудің төте жолы, (компью-
тер, смартфондар т.б.) латын әліпбиін
пайдаланады. Үшіншіден өзге түрік
елдері латын әліпбиін пайдаланыды.
Сонымен қатар ағылшын тілін үйрену-
ді жеңілдетеді. Қазіргі таңда жастар
латын әліпбиіне жақындау тұр. Себе-
бі, ағылшын тілін меңгере бастағанды-
ғынан болар деп ойлаймын.
Кітапхана ақпараттық орталық

ретінде оқырмандар назарына қазақ
тілінің біртіндеп латын әліпбиіне
көшудің маңыздылығы,  қазақ әліп-
биінің латын графикасына негізделген
жаңа үлгісімен таныстыру, мемле-
кеттік тілдің мәртебесін көтеру және
келешегін қамтамасыз ету жөнінде
ақпарат беру мақсатында «Латын
әліпбиі – ұлт болашағы» атты оқыр-
ман назарына тұрақты кітап көрмесін
ұсынды. Көрмеге қазақ зиялы қауым
өкілдері А.Байтұрсыновтың «Қазақ тіл
білімінің мәселері», «Тіл танымдық
мұрасы» кітабы, Р. Сыздықтың «Тіл
ғұмыр», «Қазақ қол жазбалары, »Ә.
Жүнісбектің «Төл әліпби-төл жазу
мәселері», Ө. Айтбайұлы «Тілтірек»,
«Латынша медициналық терминдер
түсіндірме сөздігі», сонымен қатар,
латын әліпбиіне көшудегі қазақ тілінің
рөлі туралы мерзімді басылымдар
беттерінде жарияланған материал-
дармен қатар, 1939 жылғы орталық
кітапхананың алғашқы директоры П.
Қалдыбаевқа латын қарпінде берілген
тарихи құжаттың көшірмесімен толық-
тырылды.
Қорыта айтқанда, тіл білімі сала-

сындағы алғашқы профессор Құдай-
берген Жұбанов «Тілдің тарихын білу
деген сөз оның өніп-өскен жолын білу
деген. Демек тіліміздің сонау ұзақ
жолда қандай өзгерістерге ұшыра-
ғанын, оған неге ұшырағанын білу
керек. Бұрынғыны білу жай әншейін
мақсат емес, тілді меңгерудің бір
амалы» -деп атап көрсеткендей тіл
ғылымы мен тарихтың байланысы
тілді зерделеудің өзегін құраумен
қатар, ғылыми өріс кеңістігін ұрпақтар
сабақтастығымен тоғыстыруға
мүмкіндік береді.

Г. ДАУЛЕНОВА,
Кітапхана библиографы.

Қазақстандық  патриотизм – ел
азаматтарының   республиканың
бүгінгі тұрақты өмірі мен жарқын келе-
шегі жолындағы еңбегі мен күрес-
керлігі іспетті. Отаншылдық – елжан-
дылық туған отбасына, туып-өскен
ортаға, туған топырағы мен табиға-
тына деген құрметтен басталады.
Сондықтан Отаншылдықтың қайнар
көзі адамгершілік қасиеттер.
Отаншылдықтың іргетасы – ұлт-

жандылық. Өз ұлтын сүйіп, оның
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайтын
азамат қана отаншыл болады. Отан-
шылдықты рухани құбылыс ретінде
зорлықпен, нұсқаумен биліктің басқа-
руымен енгізу мүмкін емес.
Н.Назарбаев: “Әрбір адам біздің

мемлекетімізге, соның бай да даңқ-
ты тарихына, оның болашағына
өзінің қатысты екенін мақтанышпен
сезіне алатындай іс-қимыл жүйесін
талдап жасауы қажет. Елдің проб-
лемалары да, келешегі де барлық
адамға жақын әрі түсінікті болуы
тиіс... Әрбір адам бала кезінен
Қазақстан – менің Отаным, оның мен
үшін жауапты екені сияқты мен де
ол үшін жауаптымын деген
қарапайым ойды бойына сіңіріп
өсетіндей істеген жөн”- дейді.
Міне, осы сөздің өзі – тұла бойы

тұнған Отаншылдық тәрбие міндет-
тері. Қазақстандық патриотизмнің
анықтамасы да осынау парасатты
ойдан арна тартады.

Ж.КЕЛИНБЕРЛИН,
Ойыл ауданының қорғаныс

істері жөніндегі бөлімінің
инспекторы.

«ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ -
ҚОҒАМ ҚАЖЕТТІЛІГІ»

Қаракемердің топырағында бірге
ойнап, өзенге бірге суға түскен
досым Айсаны 60 жасымен
құттықтаймын! Зор денсаулық
тілей отырып, жолдасың Гүлмира-
мен ұзақ ғұмыр кешіп, балаларың-
ның қызығын көруге тілектеспін.
Ізгі тілекпен досың
Мінсізбай-Лариса.

Алғыс

ПАРАСАТТЫ ОЙ –
ПАТРИОТИЗМНІҢ БАСТАУ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ - ӨЗІНІҢ ТӘУЕЛСІЗ МЕМЛЕКЕТ ЕКЕНДІГІН

БҮКІЛ ӘЛЕМГЕ ДӘЛЕЛДЕДІ. ЕНДІ БАСТЫ МІНДЕТ – ОСЫ МЕМЛЕКЕТТІҢ
ӨРКЕНДЕП ӨСУІ, ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН
КӨТЕРУ. ҚАЗАҚСТАНДЫ – ОТАНЫМ ДЕП ТАНЫҒАН ӘРБІР АЗАМАТТЫҢ
ОСЫҒАН ӨЗ МҮМКІНДІГІНШЕ ҮЛЕС ҚОСУЫ ТИІС.

Қыс айында далада
қалған кезде 112-ге
хабарласу тегін. Әр
мектептерде жылыну
нүктесі жасаталған.
Қыс мезгілінде бірне-
ше сағаттан бірнеше
күнге дейін созылған
қатты жел, ауа темпе-
ратурасының күрт
төмендеуі нәтижесін-
де туындайтын табиғи
дүлей құбылыстар жиі
туындайды.
112 ұялы телефондар арқылы ықтимал қар борасындар, қатты дауыл, көп

қар жауатындығы туралы хабар болған соң, келесі шараларды қолдану керек:
- ауа – райын ескеріп, жылы киініңіз;
- әсіресе, елді мекендерден тыс сапарларға шықпаңыз;
- әсіресе елді мекендерде қозғалысты шектеңіз;
- үйде қажетті азық-түлік, су, дәрі-дәрмек, авариялық жабдықтар қорын

әзірлеңіз;
- ауа – райын ескерту туралы ақпарат алған соң үй жануарларына су мен

жем қорын әзірлеңіз;
Жайылымдағы малдарыңызды жедел түрде қораға айдаңыз. Егер дауылды

күні жолда қалып қойсаңыз жуық маңдағы елді мекенге жетіп алуға
тырысыңыз. Көлігіңізде азық-түлік, термостағы ыстық шай, артық киім-
кешегіңіз болсын.
Қатты боранда қалсаңыз:
- машина капотын желге қарсы көтеріп қойыңыз;
- жиі көліктен шығып, қар тазалаңыз;
- түтін шығаратын құбырдың қармен бітеліп қалмауын қадағалаңыз;
- автокөлікті жылытып тұрыңыз;
- бірнеше автокөлік болған жағдайда бір автокөлікті пайдаланғаныңыз жөн.
- үзік гудокпен дабыл белгісін беріңіздер, антеннаға ашық түсті матаны іліп

қойыңыздар, көмекті автомобильде күтіңіздер.
- ауаның жаңаруын қамтамасыз ету және иісті газбен уланбау үшін әйнекті

кішкене ашып, моторды сөндірмеуге болады.
«112» Ұялы телефон нөмірі бойынша қоңырау шалып, өзіңіз бен

жақындарыңызды құтқару үшін қажетті шараларды қолданыңыз.
Ойыл ауданының төтенше жағдайлар бөлімі

ҚЫС АЙЛАРЫНДАҒЫ ҚОЛАЙСЫЗ ЖАҒДАЙЛАР КЕЗІНДЕ
АДАМДАРДЫҢ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІ

Дуйсенов Жамаладдин Бакытжановичтің атына 1996 жылдың 20 мамыры
күні АВ категориясы бойынша берілген серия 041047, №358250 санды кең
көлемді тракторист-машинист куәлігінің жоғалуына байланысты жарақсыз
деп танылсын.


