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Ақтөбе облысының аумағын-
дағы шектеу карантиндік шаралары
туралы
Ақтөбе облысының тұрғындары

арасында COVID-19 (бұдан әрі –
COVID-19) коронавирустық инфек-
цияның таралуының алдын алу мақ-
сатында2020 жылдың 07 шілдесіндегі
«Халық денсаулығы және денсаулық
сақтау жүйесі туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексінің 104
бабының 1 тармақшасына, Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы
№130«Пайда болу және таралу қаупі
төнген кезде шектеу іс-шаралары,

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ АУМАҒЫНДАҒЫ ШЕКТЕУ
КАРАНТИНДІК ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ АҚТӨБЕ
ОБЛЫСЫНЫҢ САНИТАРИЯЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ

ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ АҚТӨБЕ
ОБЛЫСЫНЫҢ БАС МЕМЛЕКЕТТІК САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІҚАУЛЫ
13.01.2021 ж. Ақтөбе қаласы

оның ішінде карантин енгізілетін
инфекциялық аурулар тізбесін бекіту
туралы» бұйрығына және Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 20 наурыз-
дағы №239 «Қазақстан Республика-
сының аумағында шектеу іс-шарала-
рын, оның ішінде карантинді жүзеге
асыру қағидаларын бекіту туралы»
бұйрығына, Қазақстан Республика-
сының Бас мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқ-
санындағы №67, 2020 жылғы 25
желтоқсанындағы№68 қаулыларына
сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

(жалғасы 2 бетте)

Ойыл ауданында Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығына
сәйкес әр деңгейдегі әкімдердің өзде-
рінің жыл ішінде атқарған жұмыстары
жөнінде тұрғындар алдында есептері
басталды. Бұл халықпен пікірлесе
отырып өткен жылы жасалған жұмыс-
тарды қайта бір саралап, алдағы
міндеттерді белгілеуге жақсы мүмкін-
дік екенін уақыт дәлелдеді.

 Осы орайда өткен сенбі күні Ойыл
ауданының Саралжын ауылдық окру-
гінің әкімі Абат Мүбараков округке
қарасты Қоңырат, Шиқұдық ауылда-
рының тұрғындарымен кездесіп, өткен
жыл ішінде атқарылған жұмыстар
туралы есеп берді. Екі ауылда да
округ әкімі өткен кездесулерде тұрғын-
дардың талап-тілектері бойынша
атқарылған істерді жеткізіп, алда
тұрған міндеттермен бөлісті. Елде
жасалып жатқан барлық жұмыстар
халықтың көз алдында. Екі ауылдың
да негізгі өндірісі - мал шаруашылығы.
Алайда, тұрғындардың мемлекеттік
бағдарламаларға қатысуы мардым-
сыз. Бірақ, округте мемлекет тарапы-
нан ауыл шаруашылығын қолдау
бағытындағы түрлі шараларға атса-
лысып, игілігін көріп жатқандар көп.
Ал, екі ауылдың да негізгі сауалы –

ауыз су. Алайда, тұрғындар саны аз
болғандықтан, мемлекет тарапынан
орталықтандырылған су құбырын
жүргізу мүмкін еместігін жасырмаған
ауыл әкімі ол мәселені ұңғыма құдық-
қа кешенді блок-модуль қойып, суды
сүзгіден өткізіп, тұрғындардың тұты-
нуына жарамды деңгейде ұсынуды
көздеп отыр. Ол үшін қолданыстағы

2021 ЖЫЛЫ ОЙЫЛ АУДАНЫ БОЙЫНША АУЫЛДЫҚ
ОКРУГТЕР ӘКІМДЕРІ МЕН АУДАН ӘКІМІ ӨТКІЗЕТІН

ХАЛЫҚҚА ЕСЕП БЕРУ КЕЗДЕСУЛЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ
ТҰРҒЫНДАРДАН ТҮСЕТІН ХАТТАР МЕН  ҰСЫНЫСТАРДЫ

ЖИНАУҒА АРНАЛҒАН АРНАЙЫ ЖӘШІКТЕРДІҢ
ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Ауылдық
округтер атауы

Елді мекендердегі  ұсыныс жәшіктері орналасқан
орын

Ойыл ауылдық
округі

1. Ойыл ауылы – ауылдық округ әкімі аппаратының
ғимараты
2. Ойыл ауылы – аудандық мәдениет үйі ғимараты
3. Екпетал ауылы – негізгі мектеп ғимараты
4. Ақшатау ауылы – орта мектеп ғимараты
5. Қаракемер ауылы – негізгі мектеп ғимараты

Ш.Берсиев
атындағы ауылдық

округі

1. Қаратал ауылы – ауылдық клуб ғимараты
2. Құмжарған ауылы – ауылдық клуб ғимараты
3. Қарасу ауылы – бастауыш мектеп ғимараты

Саралжын ауылдық
округі

1. Кемер ауылы - ауылдық округ әкімі аппаратының
ғимараты
2. Ақкемер ауылы – ауылдық клуб ғимараты
3. Бестамақ ауылы – негізгі мектеп ғимараты
4. Шиқұдық ауылы – негізгі мектеп ғимараты
5. Қоңырат ауылы – дәрігерлік пункт ғимараты

Қайыңды ауылдық
округі

1. Ақжар ауылы - ауылдық округ әкімі аппаратының
ғимараты
2. Көсембай ауылы – негізгі мектеп ғимараты

Көптоғай ауылдық
округі

1. Көптоғай ауылы - ауылдық округ әкімі аппаратының
ғимараты
2. Шұбарши ауылы – негізгі мектеп ғимараты
3. Қарасу ауылы – негізгі мектеп ғимараты
4. Аманкелді ауылы – орта мектеп ғимараты

Қараой ауылдық
 округі

1. Қараой ауылы – ауылдық клуб ғимараты
2. Құбасай ауылы – бастауыш мектеп ғимараты

Сарбие ауылдық
округі

1. Сарбие  ауылы - ауылдық округ әкімі аппаратының
ғимараты
2. Қаракөл ауылы – негізгі мектеп ғимараты

Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың депутаттарын аудан әкімі Асқар
Қазыбаев құттықтап, жұмыстарына сәттілік тіледі. Жаңа құрамдағы ең жас
депутат Нұрсұлтан Дәулетқалиевтың ұсынысымен алғашқы сессияның
төрағасы болып Жұмабай Жақып сайланса, аудандық мәслихаттың хатшысы
болып осыған дейін «Nur Otan» партисы Ойыл аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары болған Сәкен Займолдин сайланды. Одан кейін депутаттар
аудандық мәслихат жанындағы тұрақты комиссияның құрамын сайлады.
Алғашқы сессияның жұмысы келесі сессияның күн тәртібі мен төрағасын
сайлаумен аяқталды.

Алдымен тұрғындарға округ аума-
ғында жыл ішінде атқарылған жұмыс-
тарды ауыл әкімі Әділбек Ізбасов
баяндады. Одан соң ауданның өткен
жылғы тынысына аудан әкімі Асқар
Қазыбаев кеңірек тоқталып өтті.
Нақтырақ айтсақ, аудан басшысы
ауыларалық жолдар мен елді-мекен-
дерге ауыз су, газ құбырын тарту
сияқты ауқымды жұмыстар биыл да
үлкен көлемде атқарылғалы отырған-
дығын мәлім етті. Соның бірі биыл
Қараталға көгілдір отын тарту жұмыс-
тары басталады.
Әкімдердің есептері аяқталған соң,

қараталдықтардың аудан әкімі мен
ауыл әкіміне сауалдары көп болды.
Жергілікті билік өкілдеріне ағыла
түскен сұрақтар мен проблемаларын
саралай келе бірқатарына тоқталсақ,
ауылда мал азығы қиындық тудырып
отыр. Мәселен бір бума шөптің бағасы
10 000 теңгеге жетті. Сондай-ақ, бір
кездері өткел бермейтін Ойыл өзенінің
қазіргі жайын да қозғады. Одан бөлек
ауылда қоқыс төгетін орынның көлемі
ұлғайған. Жиырма шақырым жолға
былтыр жүргізілген орташа жөндеу
жұмыстары аяқталғанымен тұрғын-
дарды жолдың сапасыздығы алаңда-
тады. Ауыл тұрғыны Саламат Шаңға-
ла аудан орталығына барып-келетін
жолақының қымбаттығын айта келе
«Қалада тұратын балаларына соғым
етін, яғни сыбағаларын берудің өзі
қиындық тудырады», - деп оның
себебін сұрады. Сонымен қатар
шиыршықталған шөптің көлемі мен
салмағы өте төмен екендігін айтып,
ауылға көгілдір отын келсе, оған
үйлерінің құжаттары дайын еместігін
жеткізді. Ал, ауыл ақсақалы Жау-
ғашты Жонысов «Ақтөбе», «Ойыл»
газеттеріне жазыла алмай жүргендігін
айта келе, округ орталығынан бұрын
жабылып қалған «Почтаны» қайта
ашып берсеңіздер деген ұсыныс
айтты. Сондай-ақ ауыл әкімінің

атқарған жұмыстарына көңілі толмай-
тынында жасырмады.
Жиында қойылған сауалдарға рет-

ретімен жауап берген аудан әкімі
алдымен «ауылда шөп жоқ деп
алаңдап, оны сырттан іздеудің қажеті
жоқ», - деді. Өйткені осындай жағдай-
дың боларын білген соң науқан
кезінде мал азығының қоры жасақ-
талды. Біздің байқауымызша Қаратал
тұрғындары «кәрі құданың» ерте
келерін елемеген тәрізді. Себебі
бұрын малдарын қыс бойы жайып
шығатын қараталдықтар биылда сол
дағдыны қайталап отыр. Ал, Ойыл
өзенінің тартылу себебін тұрғындарға
түсіндірген аудан әкімі Асқар
Қайырғалиұлы табиғаттың мұндай
құбылысын қалпына келтіру респу-
бликалық деңгейдегі шаруа екендігін

айтып, бұл мәселе жан-жақты зерт-
теліп, зерделеніп облыстық деңгейде
көтеріліп жатқандығын айтып өтті.
Сондықтан тұрғындарды теріс пікірде
болмауға шақырып, әзірге үмітіміз
биыл қар мол түсіп жатса, оның қайта
тасу ықтималдығын жеткізді. Әрі
қарай «Жолдың сапасына келсек, шу
шығарып жатудың қажеті жоқ. Өйт-
кені осы жолды жасаған мердігермен
үш жылға келісім шартқа отырдық.
Егер жол бұзылып, қиындық тудырса
мердігер қайта үш жылға дейін
қайта жөндеп бере алады. «Соғым
етін жеткізе алмай отырмын» -
дегенге тоқталсам, біз қазақбай-
лыққа салынбауымыз керек. Әрине
балаларыңызға ет бергеніңізді
қолдаймын. Бірақ алдымен мал
арнайы мал сою бекеттерінде
сойылуы шарт. Үйде сойылған малы-
ңыз ауру болып шықса, балалары-
мыздың өміріне қауіп төндіруі әбден
мүмкін. Сондықтан осы ауылдың
басынан да шағын мал сою алаңд-
арын салуға қолдау білдіреміз. Әрі
қарай қоқыс төгу орыны ұлғайып
жатыр деп ренжудің қажеті жоқ.

Мұның бәрі осы ауыл тұрғындары-
ның қолынан жасалынып жатқан
нәрсе. Ауылға жанашырлықпен қара-
сақ, мұндай нәрселер болмас еді.
Көлемі ұлғайған қоқысты арнайы
орынға дейін ысырып, тазалап беру
мәселесін жаз шыға шешеміз. Қоқыс
төгу орынына бір адамды бақылауға
қоямыз. Әрі қарай сіздерде сол
тәртіпке бағынуларыңыз керек. Ал,
ауылдан «Почта» ашу деген ұсыныс-
ты алдағы уақытта қарайтын
боламыз. Ауылға биыл көгілдір отын
келетіндіктен үйлеріңіздің құжат-
тарын осы бастан дұрыстап алула-
рыңыз керек. Ол үшін үйлеріңіздің
құжатын реттеуге көмектесетін
арнайы мамандарды ауылға арнайы
жіберемін», - деген аудан басшысы
Асқар Қазыбаев бірнеше сауалға

ДЕПУТАТТЫҚ КОРПУС:
ЖАҢА ҚҰРАМ, ЖАҢА МІНДЕТТЕР
БҮГІН БИЫЛҒЫ ЖЫЛДЫҢ 10 ҚАҢТАР КҮНІ ӨТКЕН САЙЛАУДА ЖАҢА

ЖҮЙЕМЕН САЙЛАНҒАН КӨП ПАРТИЯЛЫ ДЕПУТАТТЫҚ КОРПУС ӨЗДЕРІНІҢ
АЛҒАШҚЫ СЕССИЯСЫН ӨТКІЗДІ. ҰЙЫМДАСТЫРУ ШАРАЛАРЫ
ҰСЫНЫЛҒАН АЛҒАШҚЫ СЕССИЯДА АЛДЫМЕН АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ БЕРІК БИСЕКЕНОВ ХАБАРЛАМА
ЖАСАП, ДЕПУТАТТАРҒА КУӘЛІКТЕРІ МЕН ТӨСБЕЛГІЛЕРІН ТАБЫСТАДЫ.

құдықтардың суынан сынама алынып,
зертханаға жіберіліпті. Бұйыртса,
биыл бұл мәселе шешімін тапқалы
тұр. Екі ауылға да ортақ тағы бір
мәселе бар. Ол жылдың қолайсыз
мезгіліндегі жол қатынасы.
Қоңырат шаруасы мығым, 12 ғана

түтіні бар шағын ауыл. Іргедегі округ
орталығында ауылдан екі-ақ бала
оқып жатыр. Қазіргі таңда ауылда
мектеп жасына дейінгі алты бала бар.
Шиқұдық ауылының тұрғындары

өткен жылы ауылдық медициналық
пунктке тұрақты фелдьшердің керек-
тігін көтерген еді. Былтыр келген жас
маман бұл мәселені күн тәртібінен
түсірді. Сонымен қатар, ауыл әкімі
Шиқұдыққа шағын футбол алаңын
салуды көздеп отыр. Тұрғындар тара-
пынан сұрақ осы жерде туындады.
Себебі, ауылдағы негізгі мектеп типтік
жобада болмағандықтан, қыста дене
шынықтыру сабағын өткізуге мүмкіндік
жоқ. Сондықтан, Теректі негізгі мекте-
бінің мұғалімі Дәулеткелді Сисенбаев
шағын футбол алаңының орнына
мектепке де қыста дене шынықтыру
сабағын өткізуге мүмкіндік беретін
жабық спорт кешенін салуды ұсынды.
Тұрғындар тарапынан қойылған

сауалдар мен тілектерге Абат Қара-
тауұлымен бірге осы жиынға арнайы
қатысқан аудан әкімінің орынбасары
Мұратбай Айдарбаев жауап берді. Екі
ауылдағы кездесуде де Мұратбай
Болатұлы ауданда өткен жылы атқа-
рылған жұмыстарды саралап, алдағы
міндеттерді жеткізді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл-Қоңырат-Шиқұдық-Ойыл.

ҚАРАТАЛҒА БИЫЛ
ГАЗ ҚҰБЫРЫ ТАРТЫЛАДЫ

АУДАН ӘКІМІНІҢ ТҰРҒЫНДАР АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ-КЕЗДЕСУІ БИЫЛ
ДА ӘДЕТТЕГІДЕЙ АҚ ТАРЫНЫҢ АТАСЫ ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫНДАҒЫ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГТІҢ ОРТАЛЫҒЫ ҚАРАТАЛ СЕЛОСЫНДА БАСТАЛДЫ.
ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫНА АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНАН АРНАЙЫ КЕЛГЕН ӨКІЛ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРЛЫҚ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ
КЕҢЕС ҚАНАТБАЕВ ПЕН АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ХАТШЫСЫ СӘКЕН
ЗАЙМОЛДИН ҚАТЫСТЫ.

толыққанды жауап берді.
Көптоғай ауылында алдымен округ

әкімі Ерлан Асылбаев өткен жылдың
ішінде жерлестерімен жұмыла атқар-
ған жұмыстарын жеткізді. Әсіресе,
«Туған жерге тағзым!» акциясына
атсалысқан жерлестерінің еңбегін
ерекше атап өтті. Мұнда да аудан әкімі
Асқар Қайырғалиұлы  өлкеміздің
өткен жылғы табысы мен алдағы
міндеттерді баяндады. Аудан басшы-
сының екі ауылда да ерекше тоқталып
жеткізген басты жаңалығы қос ауыл-
дың көшелерін асфальттау сынды игі
істер оң шешімін тауып отыр. Екі
округте де сала бойынша тұрғын-
дардың сауалдарына орай Ақтөбе
облыстық ветеринарлық басқарма-
сының басшысы Кеңес Құрманғали-
ұлы жан-жақты түсінік берді. Мәселен
малды түрлі аурулардан сақтау үшін
дәрі-дәрмектер мен екпелер бірдей-
лендіру базасына сәйкес есептелініп
алынады. Сондықтан көбейген мал
басын бірдейлендіру базасына тіркеу
қажет. Ақтөбе облыстық ветеринар-
лық басқармасының басшысы Кеңес
Құрманғалиұлының айтуынша қазіргі

таңда малды жаю қағидалары
қаралып жатыр. Алдағы уақытта бос
жүрген малдар болмайды. Айта
кетсек, биыл ветеринария қызметкер-
лерінің жалақысы өседі. Көптоғайда
тұрғындар «РСУ» мердігердің
канадалық әдіспен жасап жатқан
көтерме жолдың сапасына алаңдады.
Бұл жөнінде жол жасап жатқан
арнайы маман Қайрат Бірмағамбетов
жаз аяғы кеңісімен жолдың сапасын
жақсартып, жөндеу жұмыстарын
жандандыруға уәде берді.
Тұрғындардың жекелеген сауал-

дарына әкімдердің есеп беру-кездесу-
леріне қатысқан мекеме басшылары
жауап беріп, соңынан қоғамдық
қабылдау өткізді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қаратал-Көптоғай-Ойыл.

ЕКІ АУЫЛ: ЕНШІСІ БӨЛЕК,
МӘСЕЛЕСІ ОРТАҚ!

«Nur Otan» партиясы Ойыл аудандық филиалының сайлау қорына
түскен қаражаттың жұмсалуы жөніндегі қорытынды есебі туралы Ойыл

аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалының есебіне сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарына «Nur Otan»
партиясы Ойыл аудандық филиалының сайлау қорына түскен 9 296 121 (тоғыз
миллион екі жүз тоқсан алты мың бір жүз жиырма бір) теңге қаражаттың
сайлауалды үгіт науқанына 9 296 121 (тоғыз миллион екі жүз тоқсан алты мың
бір жүз жиырма бір) теңгесі түгел жұмсалғанын хабарлайды.

«Қазақстан Халық партиясы» Ақтөбе облыстық филиалының сайлау
қорына түскен қаражаттың жұмсалуы жөніндегі қорытынды есебі

туралы Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы «Қазақстан Халық партиясы»
Ақтөбе облыстық филиалының есебіне сәйкес 2021 жылдың 09 қаңтарына
«Қазақстан Халық партиясы» Ақтөбе облыстық филиалының сайлау қорына
түскен 78 774 (жетпіс сегіз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңге қаражаттың
сайлауалды үгіт науқанына 78 774 (жетпіс сегіз мың жеті жүз жетпіс төрт) теңгесі
түгел жұмсалғанын   хабарлайды.

«Қазақстанның «Ақжол» Демократиялық партиясы» Ақтөбе облыстық
филиалының сайлау қорына түскен қаражаттың  жұмсалуы жөніндегі

қорытынды есебі туралы Ойыл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясының

ХАБАРЫ
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы «Қазақстанның «Ақжол»

Демократиялық партиясы» Ақтөбе облыстық филиалының есебіне сәйкес 2021
жылдың 11 қаңтарына «Қазақстанның «Ақжол» Демократиялық партиясы»
Ақтөбе облыстық филиалының сайлау қорына түскен 200 000 (екі жүз мың)
теңге қаражаттың сайлауалды үгіт науқанына 199 330 (бір жүз тоқсан тоғыз
мың үш жүз отыз) теңгесі  жұмсалғанын хабарлайды. Сайлау қорының қалдығы
670 (алты жүз жетпіс) теңге. Оның үштен екісі немесе 446 (төрт жүз қырық
алты) теңге 67 тиыны республикалық бюджет кірісіне аударылды, үштен бірі
немесе 223 (екі жүз жиырма үш) теңге 33 тиыны Қазақстанның «Ақжол»
Демократиялық партиясы» Ақтөбе облыстық филиалының есебіне қайтарылды.

«ADAL» саяси партиясы Ақтөбе облыстық филиалының сайлау
қорына түскен қаражаттың жұмсалуы жөніндегі қорытынды есебі

туралы Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
ХАБАРЫ

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы «ADAL» саяси партиясы
Ақтөбе облыстық филиалының есебіне сәйкес 2021 жылдың 11 қаңтарына
«ADAL» саяси партиясы Ақтөбе облыстық филиалының сайлау қорына түскен
151 000 (бір жүз елу бір мың) теңге қаражаттың  сайлауалды үгіт науқанына
150 470 (бір жүз елу мың төрт жүз жетпіс) теңгесі  жұмсалғанын хабарлайды.
Сайлау қорының қалдығы 530 (бес жүз отыз) теңге. Оның үштен екісі немесе
353 (үш жүз елу үш) теңге 33 тиыны республикалық бюджет кірісіне аударылды,
үштен бірі немесе 176 (бір жүз жетпіс алты) теңге 67 тиыны «ADAL» саяси
партиясы Ақтөбе облыстық филиалының есебіне қайтарылды.

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ
САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ ХАБАРЛАЙДЫ!
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1. Ақтөбе қаласы және Ақтөбе
облысының аудан әкімдеріне,
аумақтық мемлекеттік органдарға,
«Атамекен» өңірлік кәсіпкерлер
палатасына, «ҚТЖ – Жүк тасыма-
лы» акционерлік қоғамы «МК Ақтө-
бе бөлімшесі» филиалының дирек-
торына, құқық қорғау және арнайы
органдарға, меншіктің барлық
нысанындағы кәсіпкерлік субъект-
ілеріне, Ақтөбе облысының тұр-
ғындарына:
1.1. тыйым салуды жалғастыру:
1)конференциялар, көрмелер,

форумдар, ойын - сауық, спорттық
(Қазақстан Республикасының чем-
пионаттары мен республикалық жа-
рыстарды, облыстық командаларды
даярлауға арналған оқужаттығу жиын-
дарын қоспағанда), сондай-ақ адам-
дар көп жиналатын отбасылық, салта-
натты, естелік және басқа да іс-шара-
ларды, оның ішінде үйде, митингтер,
шерулер, жиындар және т.б.;

2) ойын-сауық мекемелерінің (кара-
оке, бильярд, компьютерлік клубтар,
түнгі клубтар және ойын клубтары,
боулинг орталықтары, кальян (оның
ішінде қоғамдық тамақтандыру объек-
тілері жанындағы), балалар ойын
алаңдары және аттракциондар, жабық
үй-жайлардағы, батуттар және бас-
қалар), букмекерлік кеңселердің және
лото-клубтардыңқызметтеріне, оның
ішінде лотерея ұтыстары;

3) балаларды сауықтыру лагерлері
қызметіне;

4) кезекші топтарды қоспағанда,
мектепке дейінгі балалар мекеме-
лерінің қызметіне;

5) банкет залдарының қызметіне;
6) аквапарктердің жұмысына;
7) бастауыш, орта жәненегізгі орта

деңгейдегі білім беру, орта және
жоғарғы оқу ұйымдарындағы асхана
жұмысына.
1.2. InfoKazakhstan.kz сайттан элек-

тронды форматта берілетін санитар-
лық нормаларға сәйкестігі туралы ак-
тісі болған жағдайда және оны қоғам-
дық мониторинг жүргізу үшін объек-
тінің кіре берісінде көрнекті жерде
орналастырғанда қызметіне рұқсат
берілсін.
1)Қазақстан Республикасының Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып, объектіде 1
келушіге – 4 м2 сақтаған кезде бала-
лар ойын алаңдары мен аттракцион-
дарының қызметіне тыйым салыну-
мен жұмыс және демалыс күндері ішкі
тәртіпке сәйкес СОО, сауда үйлерінің,
сауда желілерінің;

2) Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, жұмыс
және демалыс күндері ішкі тәртіпке
сәйкес«ашық ауадағы» азық-түлік
және азық-түлік емес базарларының;

3) Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, объектіде
1 келушіге – 4 м2 сақтаған кезде
балалар ойын алаңдары және аттрак-
циондардың қызметтеріне тыйым
салынуымен,  жұмыс  және демалыс
күндері ішкі тәртіпке сәйкес жабық
азық-түлік және азық-түлік емес
базарларының;

4)күшейтілген санитарлық-эпиде-
мияға қарсы және санитарлық-профи-
лактикалық шараларды сақтай отыра
«ашық ауадағы» ауыл шаруашылық,
азық-түлік жәрмеңкелерінің;

5) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 7 және 16 қосымшала-
рына сәйкес, жұмыс және демалыс
күндеріішкі тәртіпке сәйкес сұлулық
салондарының, шаштараздардың,
СПА орталықтарының және космето-
логиялық қызмет көрсететін объекті-
лердің (алдын ала жазылу бойынша,
1 келушіге 4м2);

6) ҚазақстанРеспубликасы Бас
мемлекеттік санитариялықдәрігерінің
2020 жылғы25 желтоқсандағы №
67қаулысының 8 қосымшасына сәй-
кес, 1 келушіге–5м2сақтаған кезде
алдын ала жазылу бойынша жұмыс
және демалыс күндері ішкі тәртіпке
сәйкесфитнес және спорттық-сауық-
тыру орталықтарының;

7) Қазақстан Республикасының Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 8 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, 5 адам-
нан аспайтын жеке және топтық
жаттығулар жүргізу үшін, көрермен-
дерсіз, жұмыс және демалыс күндері
ішкі тәртіпке сәйкес, меншік түріне
қарамастан жабық спорт объекті-
лерінің (спорт кешендері, спорт мек-
тептері, спортклубтары, жаттығу
залдары);

8) ашық ауада жеке және топтық
жаттығулардың (5 адамнан артық
емес, 2 метрден кем емес әлеуметтік
қашықтықты міндетті түрде сақтай
отырып) және ұлттық құрама, клуб
командалары үшін спорттық жаттығу-
лардың (30 адамнан артық емес,
денемен жанаспайтын әдіспендене
қызуын өлшеу, спорт базаларында
тұру);

9) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысынның 16 қосымшасына сәй-
кес,жұмыс және демалыс күндері ішкі
тәртіпке сәйкесмоншалардың;
10) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысынның 16 қосымшасына сәй-
кес, жұмыс және демалыс күндері ішкі
тәртіпке сәйкесалдын ала жазылу
бойынша сауналардың;
11) Қазақстан Республикасының

Бас мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№67 қаулысының 16 қосымшасын-
дағы талаптарды орындай отырып,
жұмыс және демалыс күндері ішкі
тәртіпке сәйкесбассейндердің (1
келушіге 5 ш. м. су беті есебінен,
алдын ала жазылу арқылы);
12) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №
67қаулысының 19 қосымшасындағы

талаптарды сақтаған кезде ішкі
тәртіпке сәйкес балалар кабинет-
терінің/түзету орталықтарының, бала-
лар және ересектер білім беру
орталықтарының;
13) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №
67қаулысының 14 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, мектепке
дейінгі балалар мекемелеріндегі
топтардың жинақталуы 20 баладан
аспайтын кезекші топтардың;
14) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 9 қосымшасындағы
талаптарды орындай отырып,жұмыс
және демалыс күндері ішкі тәртіпке
сәйкес ашық ауадағы аттракцион-
дардың;
15) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 21 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, үй-жай-
лардағы залдардың толымдылығы 50
пайызға дейін 50-ден аспайтын оты-
ратын орындарды орнатумен қоғам-
дық тамақтану объектілерінің  қыз-
метіне жұмыс және демалыс күндері
сағат 07.00 – 24.00 дейін.
Бұл ретте ұжымдық, салтанатты,

отбасылық, естелік (банкеттер, үйле-
ну тойлары, мерейтойлар, еске алу)
және басқа да бұқаралық іс-шара-
ларды өткізуге қатаң тыйым салына-
ды.
Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 22 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, жеткізу
бойынша қызметтер көрсетуге рұқсат
етіледі;
16)Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 21 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып, жұмыс 
және демалыс күндері сауда-ойын-
сауық орталықтарының ішкі тәртібіне
сәйкес, 50 отыратын орыннан аспай-
тын, ұжымдық іс-шаралар өткізбей,
сауда-ойын-сауық орталықтарында
(жекелеген үй-жайларда) орналасқан
қоғамдық тамақтандыру объектіле-
рінің;
17)күшейтілген санитариялық-эпи-

демияға қарсы және санитариялық-
профилактикалық шараларды сақтау-
мен көшедегі азық-түлік саудасының
рұқсат етілген түрлерінің жұмысының
(оның ішінде тез тамақ өнімдерін,
пончиктерді, балмұздақтарды, алып
шығуға арналған кофені, көкөніс
шатырларын және т.б. сататын
объектілердің);
18) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 1 қосымшасына сәйкес,
мемлекеттік органдардың (ұйымдар-
дың, кәсіпорындардың), квазимем-
лекеттік сектор органдарының, ұлттық
компаниялардың, өзге де ұйымдар-
дың, сондай-ақ кәсіпкерлік субъек-
тілерінің қызметіне рұқсат етілсін.Бұл
ретте қызметкерлердің кемінде 50%-
ы қашықтықтан жұмыс жасауда
қалады;
19) Қазақстан Республикасы Бас

мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 11 және 17 қосымшала-
рына сәйкес, халықтың тұруы бойын-
ша қызмет көрсету саласындағы
туризм объектілері мен ұйымдары-
ның (қонақүйлер, отельдер, демалыс
үйлері, туристік базалар және т.б.);

20) дәріханалар күшейтілген сани-
тариялық-эпидемияға қарсы және
санитарлық-профилактикалық шара-
ларды сақтай отыра штаттық режим-
де;

21) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің   2020 жылғы  25 желтоқсандағы
№67 қаулысының  5 қосымшасын-
дағы талаптарды сақтай отырып, ішкі
тәртіпке сәйкесазық-түлік дүкенде-
рінің, шағын маркеттер, супермаркет-
тер, гипермаркеттер қызметіне.
Сонымен қатар, жеткізу бойынша
қызметтер көрсетуге рұқсат етіледі;

22) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 5 қосымшасындағы та-
лаптарды сақтай отырып, жұмыс және
демалыс күндері жұмыс кестесі ішкі
тәртіпке сәйкесазық-түлік емес тауар-
лардың барлық түрлерін сату бойын-
ша дүкендердің;

23) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 13, 25, 28 қосымшала-
рындағы талаптарды сақтаумен ішкі
тәртібіне сәйкесөнеркәсіптік және
барлық қызмет түрлеріндегі өндірістік 
кәсіпорындардың жұмысын, оның
ішінде вахталық әдіспен жұмыс
істейтіндер, ашық ауадағы құрылыс
жұмыстарының, ауыл және балық
шаруашылығының, мал шаруашылы-
ғының қызметі рұқсат етілсін.
Вахталық әдіспен жұмыс істейтін

кәсіпорын басшылары қызметкер-
лерін CОVID-19 анықтау үшін ПТР
әдісімен зертханалық тексерілуге
бақылауды қамтамасыз етсін және
теріс нәтижесімен шығуға/кіруге
рұқсат  берілсін.
Мемлекеттік органдар мен ұйым-

дардың қызметкерлері (табиғи және
техногендік сипаттағы төтенше жағ-
дайлар туындаған кезде жұмылды-
рылған шұғыл қызметтердің қызмет-
керлерін қоспағанда) ПТР әдісімен
CОVID-19 анықтауға зертханалық
тексерудің теріс нәтижесі болған кезде
вахталық кенттерге кіруді жүзеге
асырсын;

24) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 6 қосымшасындағы та-
лаптарды сақтай отырып, ішкі тәртіпке
сәйкесхалыққа байланыссыз қызмет
көрсету объектілерінің (техникалық
қызмет көрсету бекеттері, автомобиль
жуу, дөңгелек жөндеу, вулканизация
және т.б.);

  25)Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 10 қосымшасындағы
талаптарды сақтай отырып,ішкі тәр-

тіпке сәйкесхалыққа қызмет көрсету
объектілерінің (типографиялық қыз-
мет, тігін ательесі, аяқ киім шебер-
ханалары, аяқ киім, киім жөндеу
сервисіжәне т.б.);

26) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 1 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып, ішкі тәртіпке
сәйкес бизнес-орталықтардың (сақ-
тандыру компаниялары, адвокат,
нотариус, бухгалтер және консалтинг
қызметтері, жылжымайтын мүлік
жөніндегі агенттіктер, жарнама агент-
тіктері, сот орындаушылары және
т.б.), айырбастау пункттері, ломбарт-
тардың;

27)Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 1 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып, ХҚКО-ның;

28) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 1 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып,«Қазпочта» АҚ-
ның;

29) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 1 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып,Қазақстан
Республикасы Ұлттық Банкінің және
Қазақстан Республикасы Қаржы
нарығын реттеу және дамыту агент-
тігінің актісіне сәйкес уақыты және
саны бойынша шектей отырып, қаржы
нарығы субъектілерінің;

30) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 15 қосымшасына сәйкес,
қалаларда қоғамдық көліктің жұмыс
және демалыс күндері штаттық
режимде (қауырт уақытта қоғамдық
көліктердің желіге барынша шығуы-
мен, отыратын орындардың саны
бойынша қоғамдық көліктің толтыры-
луымен, барлық есіктерді ашу, жолау-
шыларға қолжетімді орындарда сани-
тайзерлерді орнату, жолаушылардың,
жүргізушілердің және кондуктор-
лардың бетперделерді міндетті түрде
тағуы);

31) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 20 қосымшасындағы
қойылған талаптарды сақтай отырып,
күшейтілген санитариялық-дезинфек-
циялық режимінде залды 30%-ға дейін
толтырып, бірақ 100 адамнан асыр-
май, діни объектілерде ұжымдық
құдайға құлшылық етуді, мешіттерде
намаздарды (бес намаз), жұма намаз-
ын қоспағанда;

32) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 9 қосымшасының талап-
тарын сақтай отырып,жұмыс және
демалыс күндері ішкі тәртіпке сәйкес
мәдениет объектілерінің (дайындық-
тар 50 адамнан аспау керек),  кітап-
ханалардың, мұражайлардың;

33)Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67
қаулысының 9 қосымшасының талап-
тарын және толықтырылуы 30 % ас-
пайтын театрлардың, кинотеатр-
лардың, концерттік залдардың;

34) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсанындағы №67
қаулысының 15 қосымшасының та-
лаптары сақталған жағдайда қала
маңындағы жолаушылар поездары-
ның/электр пойыздарының қозғалы-
сы, жолаушылар поездарының, қала-
аралық және облысішілік автобустар-
дың/шағын автобустардың қозғалы-
сына;

35) Қазақстан Республикасының
Бас мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы
№ 67қаулысының талаптарынсақтай
отырып және облыстың Бас мемле-
кеттік  санитариялық дәрігерінің келі-
сімі бойынша күшейтілген санитария-
лық-дезинфекциялық режимді сақта-
ған жағдайда Қазақстан Республи-
касының чемпионаттарын және респу-
бликалық жарыстарды (бірыңғай рес-
публикалық күнтізбе бойынша) көрер-
мендердің қатысуынсыз, бір мезгілде
100 адамнан асырмай жинақтай
отырыпөткізуге;

36) бір мезгілде 30 адамнан асыр-
май жинақтай отырып, күшейтілген
санитариялық-дезинфекциялық
режимді сақтаған жағдайда, облыстық
командаларды даярлау үшін оқу-
жаттығу жиындарын қайта бастауға;

37)Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 67
қаулысының 21, 22 қосымшаларын-
дағы талаптарды сақтай отырып,авто-
экспресстің (алып кетуге арналған
тамақ);

38) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 67
қаулысының 5,22 қосымшаларындағы
талаптарды сақтай отырып,тек тамақ-
ты алып кету және жеткізу арқылы
фудкорттардың қызметіне;

39) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитариялық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 67
қаулысының 27 қосымшасына сәйкес,
Қазақстан Республикасы Қорғаныс
министрлігінің, Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрлігінің, Ұлттық
қауіпсіздік комитетінің (оның ішінде
ҰҚК Шекара қызметінің) және Қазақ-
стан Республикасы Мемлекеттік күзет
қызметінің жеке құрамы арасында
COVID-19 таралу қаупін азайту жөнін-
дегі алгоритмді сақтау;

40) Қазақстан Республикасы Бас
мемлекеттік санитарлық дәрігерінің
2020 жылғы 25 желтоқсандағы № 67
қаулысының 12 қосымшасына сәйкес,
әуежай, теміржол және автомобиль
вокзалдарының жұмыс істеу алгори-
тмінің сақталуы қамтамасыз етілсін;

41) әлеуметтік қашықтықты, бет-
перде режимін міндетті түрде сақтай
отырып,  ашық ауадағы  мұз айдын-
дарының, төбешіктердің.
1.3. қоғамдық орындарда, халық-

тың келуіне, қызмет көрсетуіне және
демалуына арналған үй-жайларда,
қоғамдық көлікте (оның ішінде такси-
де), қоғамдық орындарындағы ашық

ауада болған кезде барлық адамдар-
ға медициналық немесе мата бет-
перделерін міндетті түрде тағу,
мыналарды қоспағанда:

– бес жасқа дейінгі балаларға;
– қоғамдық тамақтану орындарын-

да әлеуметтік қашықтықты сақтай
отырып тамақ ішкен жағдайда;

– әлеуметтік қашықтықты сақтай
отырып жеке және топтық спортпен
шұғылданатын адамдарға.

2. Ақтөбе қаласы және Ақтөбе
облысының аудан әкімдеріне, «Ата-
мекен» өңірлік кәсіпкерлер палата-
сына (келісім бойынша), Ақтөбе
облысының санитариялық-эпидемио-
логиялық бақылау департаментінің
аумақтық басқармаларының басшы-
ларына қамтамасыз ету:

2.1.шектеу, оның ішінде карантинді
іс-шараларын енгізу кезеңінде объек-
тілердің жұмысына қойылатын сани-
тариялық-эпидемиологиялық талап-
тармен танысу үшін InfoKazakhstan.kz
сайтының жұмысы туралы халықты,
жеке және заңды тұлғаларды ақпарат-
тандыруды;

2.2.кәсіпкерлермен бұзушылық-
тарды уақытылы жою шараларын
қабылдау мақсатында шағымдарды
және карантин режимін бұзу факті-
лерін орналастыру үшін InfoKazak-
hstan.kz сайтын пайдалануды;

2.3.кәсіпкерлік субъектілерін шек-
теу, оның ішінде карантинді іс-шара-
ларын енгізу кезеңінде объектілердің
жұмысына қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптардың сақ-
талуына тексеруді жүзеге асыратын
инспекторлардың, аудиторлық ұйым-
дардың тізімін InfoKazakhstan.kz
сайтында орналастыруды;

2.4.InfoKazakhstan электрондық
порталының жұмысы іске қосылған-
нан кейін, объектілер белгіленген
талаптарға сәйкес келген жағдайда
бизнес объектілерінің қызметін қайта
қосылуына арналған актіні электрон-
дық беруді.

3. Ақтөбе қаласы және Ақтөбе
облысының аудан әкімдеріне, Ақтөбе
облысының полиция департаментіне,
Ақтөбе облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау департа-
ментінің аумақтық басқармаларының
басшыларына қамтамасыз ету: қыз-
метіне рұқсат берілген объектілерде
карантиндік шаралардың, санитария-
лық-дезинфекциялық режимнің сақта-
луын бақылауды қамтамасыз етсін.
Бұзушылықтар анықталған жағдайда
2014 жылғы 05 шілдедегі «Әкімшілік
құқық бұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексіне сәйкес
тиісті әкімшілік шаралар қолданыл-
сын.

4.Ақтөбе қаласы және Ақтөбе
облысының аудан әкімдеріне, Ақтөбе
облысының білім басқармасына, мен-
шік нысанына қарамастан кәсіпкерлік
субъектілеріне 2017 жылғы 16 тамы-
зындағы №611 «Білім беру объек-
тілеріне қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санита-
риялық қағидаларын сақтай отырып,
жұмыс істеуін қамтамасыз етсін:
1)2020-2021 оқу жылының үшінші

тоқсанынан бастап контингенті 300
оқушыға дейін, сыныптардағы бала-
лар саны 15 адамға дейін қалалық
және ауылдық мектептерде дәстүрлі
форматта оқытуды жалғастыру;

2) 2020-2021 оқу жылының үшінші
тоқсанынан бастап ата-аналардың
өтінішімен сыныптардың жинақта-
луын 15 баладан асырмай, жалпы
білім беретін мектептерде 1-5 сынып-
тарды қоса алғанда, халықаралық
мектептерде 7 сыныпты қоса алғанда
кезекші сыныптарда оқытуды жалғас-
тыру;

3) арнайы, мамандандырылған
ұйымдар, ерекше білім беру қажет-
тіліктері бар балаларға арналған
арнайы мектеп-интернаттар (оның
ішінде ата-анасының қамқорлығын-
сыз қалған жетім балаларға), жалпы
типтегі мектеп- интернаттар және
дарынды балаларға арналған мектеп-
интернаттар;

4)2020-2021 оқу жылының үшінші
тоқсанынан бастап оқу бітіретін
сыныптар (9, 11 (12) сыныптар) үшін
аптаның 6 күні ішінде аралас оқытуға:
пәндердің 70%-ын штаттық режимде,
30%-ын қашықтықтан оқытуға (сы-
ныпта 15 адамнан артық емес, әлеу-
меттік қашықтықты сақтау, 1 сынып –
1 кабинет қағидаты бойынша оқыту,
бір уақытта мектепте жобалық қуат-
тың 30%-ынан аспайтын адамның
болуы, санитариялық-дезинфекция-
лық режимді, маска режимін күшейту);

5)2020-2021 оқу жылының үшінші
тоқсанынан бастап білім беру меке-
месі әкімшілігінің шешімі бойынша
сабақтан тыс уақытта топтарда 5
адамнан аспайтын оқушыларды жеке
оқытуға рұқсат беруді;

6) екінші семестрден бастап кол-
ледждер мен жоғары оқу орындары-
ның I курс студенттері үшін штаттық
оқытуға рұқсат беруді;

5. Ақтөбе облысының ішкі саясат
басқармасы қамтамасыз етсін:

5.1.БАҚ және әлеуметтік желілер
арқылы Ақтөбе облысының аумағын-
дағы қатаң шектеу және карантиндік
шараларды кезең-кезеңімен жұмсарту
туралы халықты жаппай хабардар
етуді;

5.2.Өзгеріп отырған жағдайды және
сырқаттанғандар санының өсуін
ескере отырып, БАҚ жұмысын бірың-
ғай үйлестіру мен орталықтандыруды.

6. Ақтөбе қаласының және Ақтөбе
облысы аудандарының Бас Мемле-
кеттік санитариялық дәрігерлері тиісті
аумақта қалыптасқан эпидемиоло-
гиялық жағдайға байланысты каран-
тиндік шараларды күшейту туралы
шешім қабылдауға құқылы.

7. Қаулы меншік нысанына қара-
мастан барлық жеке және заңды тұл-
ғалардың орындауы үшін міндетті.

8. Осы қаулының қосымшасына
сәйкес Ақтөбе облысының Бас мем-
лекеттік санитариялық дәрігерінің кей-
бір қаулыларының күші жойылды деп
танылсын.

9.Осы қаулының орындалуын бақы-
лауды өзіме қалдырамын.
10.Осы қаулы қол қойылған күнінен

бастап күшіне енеді.

Ақтөбе облысының Бас
Мемлекеттік

санитариялық дәрігерінің
м.а.   Г.Даулетова.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ АУМАҒЫНДАҒЫ ШЕКТЕУ КАРАНТИНДІК ШАРАЛАРЫ ТУРАЛЫ ІНДЕТПЕН КҮРЕСТІҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІ:
ҚАЗАҚСТАНДА ЕКІ АПТАДАН КЕЙІН

ВАКЦИНАЦИЯ БАСТАЛАДЫ
Індетпен күресіп өткен 2020 жылдың ізін ала қым-қуыт әлем үрей мен үмітке

толы 2021 жылға аяқ басты. Бұған дейін сөйлеген сан сарапшының пессимистік
болжамы орындалған сыңайлы, себебі қазіргі таңда індеттің әуресі мен азабын
Азияның оңтүстік-шығысынан басқа бүкіл әлем көріп жатыр. Әлемде індетті
жұқтырған адамның саны 100 миллионға тақап қалған. Осындай жағдайда
«сары» аймақта орналасқан Қазақстан қандай іс-шараларды қолға алып,
індеттің бетін қайтармақ? Бұл сұрақтың 2021 жылы жаңадан жасақталған
Үкіметтің алғашқы отырысында талқылаған ең бірінші мәселесіне айналуы да
заңды еді.

БЕС ОБЛЫС, БІР ҚАЛА
«ҚЫЗЫЛ» АЙМАҚТА

Үкіметтің кешегі отырысында Ден-
саулық сақтау министрі Алексей Цой
елдегі эпидемиологиялық ахуалға күн
сайын талдау жүргізіліп отырғанын
мәлім етті. Министрдің айтуынша, жыл
басталғалы «сары» аймақтан «қы-
зыл» аймаққа үш өңір, Қостанай, Пав-
лодар облыстары мен Нұр-Сұлтан
қаласы өткен. Ал «жасыл» аймақтан
«сары» аймаққа Алматы мен Қараған-
ды облыстары кірген. Осылайша, 19
қаңтардағы жағдай бойынша «қызыл»
аймақта 6 өңір тұр. Олар: Ақмола,
Павлодар, Атырау, Қостанай, Сол-
түстік Қазақстан облыстары мен Нұр-
Сұлтан қаласы. «Сары» аймақта үш
өңір бар: БҚО, Алматы мен Қарағанды
облыстары. «Қалған 8 өңір «жасыл»
аймақта» дейді Алексей Цой. Вирус-
тың мутацияға бейімділігін ескере
отырып, Денсаулық сақтау минис-
трлігі тұрақты түрде Қазақстанда
коронивирустың анықталуы мүмкін
штамдарына күн сайын молекуляр-
лық-генетикалық зерттеу жұмыстарын
жүргізіп келеді. Талдау жұмыстары
зерттелген сынамалар генетикалық
тұрғыда Германияда, Испанияда,
Украина, Ресей, АҚШ пен Қытайда
анықталған штамдармен ұқсас екенін
көрсеткен. Аурудың симптомды және
симптомсыз формалары, сонымен
қатар вирустың таралуы мен аурудың

ауырлығы вирустың қандай да бір
генетикалық желіге тиесілі екеніне
тәуелді емес. Анықталу жиілігі жоғары
мутациялар айқындалды. Зерттелген
сынамаларда коронавирустың бри-
тандық штамы анықталмаған. «Жал-
пы республикада өткен жылдың
қара-ша айынан бастап коронавирус
инфекциясын жұқтырған азамат-
тардың көбейгені байқалады. Қазан
айымен салыстырғанда қарашада
жұқтыру деңгейі 4,5 есе, қараша
айымен салыстырғанда желтоқсан-
да 1,2 есе өскен. Жұқтыру деңгейінің
арту тенденциясы қаңтар айында
да сақталуда. Бұған желтоқсан және
қаңтар айларындағы мерекелер
кезінде халықтың алдын алу шара-
ларын сақтамауы себеп болып отыр.
Ал жыл басталғалы 19 күннің ішінде
коронавирус инфекциясын 14 625
адам жұқтырды. Жұқтыру деңгейінің
артуы Шығыс Қазақстаннан басқа
барлық аймақта байқалуда. Осы
жылдың 19 қаңтарындағы жағдай
бойынша инфекциялық және жан
сақтау төсек орындарының толым-
дылығы 23 және 32 пайызды құрап
отыр. Мониторинг мәліметтері
бойынша, төсек орындары қорының
толымдылығы қадағаланатын
деңгейде», - деп атап өтті Алексей
Цой.

Үкімет отырысында Алексей Цой
басты жаңалықтардың бірін айтты.
Оның сөзінше, Қазақстанда корона-
вирус инфекциясына қарсы вакцина-
ны 1 ақпаннан бастап егу жоспарла-
нып отыр. «Коронавирус инфекция-
сына қарсы вакцина егу шаруасын
жеделдету мақсатында келесі бағыт-
та жұмыс жүргізілуде: 2021 жылғы 19
қаңтарда Спутник V вакцинасының 20
мың дозасын әкелу жөнінде Қараған-
ды фармкешені мен РФ тікелей инвес-
тиция қоры келісімге келеді. 20 қаң-
тарда бұл вакциналарды «СҚ-Фар-
мация» компаниясына арнайы тәртіп
бойынша бір рет әкелуге рұсқат беру
көзделген. Осыдан кейін халықтың
бұған дейін белгіленген топтарына 1
ақпаннан бастап коронавирус инфек-
циясына қарсы вакцина салу жоспарл-
ануда», - деді Алексей Цой. Министр-
дің айтуынша халыққа екпе жұмыста-
ры вакцинаның жеткізілу мөлшеріне
қарай салынады. Контингент келесі
тәртіпте белгіленген: бірінші кезеңде

инфекциялық ауруханалардың меди-
цина қызметкерлеріне, жедел жәрдем
қызметінің мамандарына, жан сақтау
бөлімінің, алғашқы медициналық-
санитарлық көмек қызметінің, ауру-
ханалардың қабылдау бөлімінің, сани-
тарлық-эпидемиологиялық қызметтің
мамандарына, нақтырақ айтқанда 100
мыңға тарта азаматқа вакцина салы-
нады. Екінші кезеңде жалпы білім
беретін мектептердің мұғалімдеріне,
ЖОО оқытушыларына, ведомстволық
медицина қызметінің мамандарына,
нақтырақ айтқанда наурыз айынан
бастап шамамен 150 мың адамға екпе
егіледі. Үшінші кезеңде мектеп-интер-
наттарының педагогтеріне, балалар
мен мектепке дейінгі мекемелердің
қызметкерлеріне, студенттерге,
созылмалы аурулары бар азамат-
тарға (сәуірден бастап шамамен 600
мың адам) вакцинациялау жүргізіледі.
Осылайша, жыл соңына дейін 6
миллионға жуық қазақстандық аза-
матқа вакцина салу көзделген.

Денсаулық сақтау министрлігінің
болжау жөніндегі жұмыс тобы 2021
жылдың соңына дейін шектеу шара-
лары күшінде болғандағы эпиджағ-
дайдың дамуына болжам жасаған
екен. Алексей Цой соған сүйеніп,
індетті жұқтыру деңгейі осы жылдың
наурыз айының соңында көп тіркелуі
мүмкін екенін айтады. Оптимистік
сценарий бойынша тәулігіне 3 мың
жағдайға дейін күтілуде, ал төсек
қорының барынша қамтылуы 24
мыңға дейін жетуі мүмкін. Дегенмен,
аталған сценарий кезінде қатаң
карантин талаптарын енгізу жоспар-
ланып отырған жоқ. Министр сонымен
қатар реалистік және пессимистік
сценарий бойынша күн сайын 6 және
9 мың адам індет жұқтыруы мүмкін
екенін айтады. Ал төсек қорының
қамтылуы 45 мыңға дейін жетеді. Яғни
КВИ-мен ауыратын науқастарға
қолжетімді 52 мың төсектен аспайды,
бірақ денсаулық сақтау жүйесіне
шамадан тыс жүктеме түсірмей, сапа-
лы медициналық қызметті қамтама-
сыз ету үшін қатаң карантин талапта-
рын енгізу қажет болады. «Бірінші
кезеңде 2 миллион адамды вакцина-
лау эпидемияның дамуына оң әсер
етеді. Біздің есептеуімізше, 2 миллион
адамды вакциналау тіркелген жағдай-
лардың санын 40 мыңға азайтады.
Тиісінше, вакцинамен қамту неғұрлым
жоғары болса, КВИ-мен сырқаттану-
шылық пен өлім-жітім азаяды, шектеу
шаралары мен локдаунсыз өмірге
оралу ықтималдығы артады. Панде-
мияның дамуының осы кезеңінде
бүкіл әлем өзін-өзі оқшаулау мен
карантинге жалғыз балама – вакци-
налау екенін түсінді», - дейді ол.
Үкімет отырысында «қызыл» ай-

мақтағы өңірлердің әкімдері жағдай
бақылауда екеніне сендіргісі келге-
німен, ҚР Премьер-Министрдің орын-
басары Ералы Тоғжанов бұған келі-
суге болмайтынын айтады. «Корона-
вирус инфекциясы таралуының өсуі
бүгінде барлық өңірде тіркеліп отыр.
Сонықтан, жаңа Атырау облысының
әкімі айтқандай, өңірлердегі жағдай
тұрақты деген сөзге келісуге бол-
майды. Әсіресе, бұл Павлодар, Ақмо-
ла, Қостанай, Солтүстік Қазақстан
облыстарына тікелей байланысты», -
деді ол. Сол себепті Үкімет басшы-
сының орынбасары өңірлердегі эпие-
дмиологиялық жағдайға қарай каран-
тиндік шектеу шараларын күшейту
қажет деп санайтынын баса айтты.
«Біріншіден, «қызыл» аймаққа кірген
өңірлер әкімдеріне Денсаулық сақтау
министрлігімен бірге қосымша каран-
тиндік шараларды қатаңдатуды, екін-
шіден, «сары» аймақтағы өңірлер
эпидемиологиялық жағдайды ескере
отырып, карантиндік шектеулерді

ЕКІ АПТАДАН КЕЙІН ЕКПЕ БАСТАЛАДЫ

МИНИСТРЛІКТІҢ БОЛЖАМЫ:
НАУРЫЗДЫҢ СОҢЫНДА КВИ ЖҰҚТЫРҒАНДАР ТІПТІ АРТАДЫ

күшейту бойынша нақты ұсыныстар
енгізуді және оған дайындықты пысық-
тауды, үшіншіден, барлық өңірлер
инфекцияны жұқтырған және олармен
байланыста болған адамдарды оқ-
шаулау шараларының тиімділін арт-
тыруды қолға алуы керек», - деді
Ералы Тоғжанов. Орынбасарының
бұл сөзіне байланысты Үкімет басшы-
сы инфекциялық ауруханалар мен
бастапқы медициналық-санитария-
лық көмек ұйымдарындағы жеке
қорғаныш құралдары мен коронави-
русқа қарсы дәрілердің қорына реви-
зия жүргізуді тапсырды. «Эпидемио-
логиялық жағдайды ескеріп, өңірлер-
дегі жағдайды тұрақтандыру үшін
шұғыл шаралар қабылдау қажет.
Осыған байланысты мынадай тапсыр-
ма беремін. Бірінші. Денсаулық сақтау
министрлігі әкімдіктермен бірге меди-
цина ұйымдарының 1 ақпаннан бас-
тап халықты жаппай вакциналауды
бастауға дайын болуын қамтамасыз
етсін. Егу пункттерінде вакцинаны
сақтауға арналған қажетті жабдық
болуы тиіс. Сонымен бірге медицина
қызметкерлерін оқыту қажет. Бір апта
мерзімде егу пункттерінің әзірлігін
және вакцинамен тұрақты қамтама-
сыз ету мәселелерін шешуді тапсыра-
мын», - деді Асқар Мамин Үкімет оты-
рысында. Екіншіден, Үкімет басшысы
өңірлердің әкімдеріне эпидемиология-
лық жағдай нашарлайтын болса,
шектеу шараларын қабылдауды,
халық пен бизнес субъектілерінің бел-
гіленген санитариялық нормаларын
қатаң сақтауын қамтамасыз етуді
тапсырды. «Сонымен қатар бір апта
мерзімде инфекциялық ауруханалар
мен бастапқы медициналық-санита-
риялық көмек ұйымдарындағы жеке
қорғаныш құралдары мен коронави-
русқа қарсы дәрілердің қорына реви-
зия жүргізсін. Үшінші. Ішкі істер минис-
трлігі әкімдіктермен бірге мониторинг
топтарының жұмысын күшейтсін.
Ақпарат министрлігімен бірге түсіндіру
жұмыстарын күшейту қажет. Өңірлер-
де бақылау мен санитариялық-эпиде-
миологиялық нормалардың қатаң
сақталуы қамтамасыз етілсін. Ералы
Лұқпанұлы, жалпы бақылау сізде», -
деді Асқар Мамин орынбасары Ералы
Тоғжановқа қарата. Сонымен қатар,
ол қазіргі таңда халыққа жаппай
вакцина салуды ұйымдастыру ең
маңызды міндет болып саналатын-
дығын баса айтты. «Өздеріңізге мәлім,
отандық вакцина клиникалық сынақ-
тардың III кезеңінен өткізіліп жатыр
және де «Спутник V» вакцинасының
сапасы аттестациялануда. GMP
стандарты бойынша вакциналар
шығаратын биофармзауыт құрылысы
жүргізіліп жатыр», - деп түйді Асқар
Мамин.
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ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ ХАТШЫСЫНЫҢ 2021 ЖЫЛДЫҢ
І, II - ТОҚСАНДАРҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Байланыс
телефоны

2-13-70

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

«Ойыл аудандық
мәслихатының
аппараты» ММ

Займолдин Сәкен
Ғазизұлы,

 аудандық мәслихат
хатшысы

Қаңтар -  6, 13,20,27 күндері
Ақпан  -  3,10,17,24 күндері
Наурыз – 3,10,17,31 күндері
Сәуір – 7,14,21,28 күндері
Мамыр – 5,12,19,26 күндері
Маусым – 2,9,16,23 күндері
Уақыты:сағ.- 10:00 ден -12:00 ға дейін.

Ойыл селосы
Құрманғазин
көшесі № 43

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Байланыс
телефоны

8(71332)
21204

Аты-жөні Қызметі Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Тумышов Жанулан
Маденбаевич

Бөлім басшысы Әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі
күндері: сағат 9.00-12.30

Ойыл селосы
Құрманғазин көшесі
№43, аудан әкімдігі

ғимараты

Мекеме қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлыққа байланысты фактілер анықталған жағдайда «Ойыл аудандық
ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2-18-79 сенім телефонына хабарласуына
болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз – шағымдарға арналған жәшік орнатылған.

Қызметі Жеке және заңды тұлғаларды
жеке қабылдау жүргізетін уақыты

мен күні

Орналасқан жері Байланыс
телефоны

Бөлім басшысы Әр аптаның бейсенбі күні сағат
10:00 – 12:30

Ойыл ауылы
Көкжар көшесі

№ 68 үй

8/71332/
2-18-79

№ Аты- жөні

1 Атагалиев
 Нурлан Аманович

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ІШКІ САЯСАТ, МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ БАСШЫСЫ Н.А.АТАГАЛИЕВТЫҢ 2021 ЖЫЛҒА

ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Ойыл аудандық сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа
қарсы фактілер анықталған жағдайда төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 2-12-04
нөмірінде орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс – пікір салу үшін жәшік орнатылған.

Байланыс
телефоны

8-(71-332)
73-6-01

Мемлекеттік
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Ойыл ауданы Қараой
ауылдық округі әкімі-
нің аппараты» ММ-сі

Сұлтанов Айбек
Өтегенұлы,
округ әкімі

Әр аптаның бейсенбі күні.
Уақыты:Сағат: 10:00 – 12:00

Еңбеккерлер
көшесі №6

Мекеме қызметкерлер тарапынан сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған жағдайда «Ақтөбе облысы
Ойыл ауданы Қараой  ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 73-6-01 сенім телефонына хабарласуына
болады. Мекемеде ұсыныс – пікір, арыз-шағымдарға арналған жәшік орнатылған.

2021 ЖЫЛДЫҢ І - ТОҚСАНЫНА ҚАРАОЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІНІҢ
АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Байланыс
телефоны

8(71332)
 2-20-79

Бөлім
басшысының
аты-жөні, тегі

Қызметі Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

Мұхамбетқали
Бақберген
Жәрдемұлы

Бөлім басшысының
міндетін уақытша

атқарушы

Әр аптаның сәрсенбі, жұма күндері:
Сағат 9.00 – 12.30

Ойыл селосы
Көкжар көшесі
№ 56 Кабинет 4

 «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІНІҢ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

«Ойыл аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер
анықталған жағдайда  төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны 2-20-79 нөмірінде
орнатылған. Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

«Ойыл аудандық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызметшілері тарапынан жемқорлық, құқық
бұзушылық фактілері анықталған жағдайда, «Сенім телефоны» 2-10-70, 2-10-61 нөмірлеріне хабарлау сұралады. Сонымен
қатар, мекемеде арыз-шағымдарға арналған жәшік орналасқанын хабарлаймыз.

Байланыс
телефоны

2-10-70
2-10-61

Жергілікті атқарушы
органның атауы

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

Азаматтарды қабылдау күні мен
уақыты

Мемлекеттік
мекеменің

орналасқан жері

«Ойыл аудандық
қаржы бөлімі»

мемлекеттік мекемесі

Әділханов Болатбек
бөлім басшысы

әр аптаның жұмасы күні сағ.15-00-
ден 17-00-ге дейін

Ойыл селосы,
Құрманғазин көшесі,

43 үй

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН «ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСШЫСЫНЫҢ ЖЕКЕ ЖӘНЕ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қабылдау күндері:мемлекеттік қызметшілерді  апта сайын әр бейсенбіде:
сағ.14:00-ден 17:00-ге дейін
өзге тұлғаларды 2 және 4 апта бейсенбісінде.
Жұмыс телефоны-932072
Кабинет нөмірі-117А
Приемные дни: государственных служащих еженедельно каждый четверг:
с 14:00 до 17:00
иных лиц в четверг 2 и 4 недели месяца.
Номер рабочего телефона–932072
Номер кабинета-117А
Омарова Ризагуль Мырзагалиевна
Ақтөбе облысы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі
Мекенжайы: Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40, кабинет № 117А, байланыс телефоны: 8-(71332)-93-20-72,
Электронды мекенжайы: r.omarova@aktobe.gov.kz

Байланыс
телефоны

2-10-70

Мемлекеттік қызметшілер-
ді және басқа да

азаматтарды қабылдайтын
тұлғаның аты-жөні, тегі

Қабылдау жүргізетін
тұлғаның лауазымы

Қабылдау күні мен уақыты Қабылдау орны

Адилханов
Болатбек

Ойыл ауданы әкімі
аппаратының Әдеп
жөніндегі уәкілі

Мемлекеттік қызметшілерді
апта сайын әр жұмада:
сағ.14:00-ден 17:00-ге дейін

Ойыл селосы,
Б.Құрманғазин
көшесі, 43 үй,
кабинет №1

ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
      ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Байланыс
телефоны

8-(71332)-
93-20-72

Мемлекеттік қызметшілер-
ді және басқа да

азаматтарды қабылдайтын
тұлғаның аты-жөні, тегі

Қабылдау жүргізетін
тұлғаның лауазымы

Қабылдау күні мен уақыты Қабылдау орны

Омарова Ризагуль
Мырзагалиевна

Ақтөбе облысы әкімі
аппаратының Әдеп
жөніндегі уәкілі

Мемлекеттік қызметшілерді
апта сайын әр бейсенбіде:
сағ.14:00-ден 17:00-ге дейін
өзге тұлғаларды 2 және 4 апта
бейсенбісінде

Ақтөбе қаласы,
Әбілқайыр хан
даңғылы, 40,

кабинет №117А

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ӘКІМІ АППАРАТЫНЫҢ ӘДЕП ЖӨНІНДЕГІ УӘКІЛІНІҢ МЕМЛЕКЕТТІК
         ҚЫЗМЕТШІЛЕРДІ ЖӘНЕ БАСҚА ДА АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

Қабылдау күндері: мемлекеттік қызметшілерді  апта сайын әр жұмада:
сағ.14: 00-ден 17:00-ге дейін
Жұмыс телефоны-2-10-70
Кабинет нөмірі-1
Адилханов Болатбек
Ойыл ауданы әкімі аппаратының Әдеп жөніндегі уәкілі
Мекенжайы: Ойыл ауданы, Ойыл селосы, Б.Құрманғазин көшесі, 43 үй, кабинет  №1
Байланыс телефоны: 2-10-70
Электронды мекенжайы: b.adilkhanov@aktobe.gov.kz

Аудандық мәслихаттың 2021 жылғы
14 қаңтардағы № 10 шешімімен бекітілді

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
САЙЛАУШЫЛАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

қ/с Депутаттың
фамилиясы, аты

Қабылдауға кіретін елді
мекендер және көшелер

Қабылдайтын күні,
сағаты

Қай жерде қабылдайды

1 Займолдин Сәкен
Ғазизұлы

Қайыңды ауылдық округі
бойынша

Әр айдың екінші жұмасы

Көсембай  ауылы сағат 10:00 - 12:00 Көсембай негізгі мектебі
директорының қабылдау бөлмесі

Ақжар ауылы сағат 15:00-17:00 Қайыңды  ауылдық округі әкімінің
кабинеті

2 Есқалиева Бақыт
Мүбаракқызы

Ойыл ауылдық округі
бойынша

Әр айдың екінші жұмасы

Қаракемер  ауылы сағат 10:00 - 12:00 Қаракемер мектеп-балабақшасы
директорының  қабылдау бөлмесі

Ақшатау ауылы сағат 15:00-17:00 Ақшатау орта мектебі директорының
қабылдау бөлмесі

3 Берғалиев Исатай
Шаймердинұлы

Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округі бойынша:

Әр айдың екінші жұмасы

Құмжарған ауылы сағат 10:00 - 12:00 Соркөл орта мектебі директорының
қабылдау бөлмесі

Қаратал ауылы сағат 15:00-16:00 Ш.Берсиев атындағы ауылдық округі
әкімінің кабинеті

Қарасу  ауылы сағат 17:00-18:00 Құрман бастауыш мектеп
директорының қабылдау бөлмесі

4 Омарова Мейрамгүл
Бақтығалиқызы

Көптоғай ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың екінші жұмасы

Көптоғай ауылы сағат 10:00 - 12:00 Көптоғай  ауылдық округі әкімінің
кабинеті

 Шұбарши ауылы сағат 15:00-17:00 Жақсыбайкөл негізгі мектебі
директорының  қабылдау бөлмесі

5 Жиеналин Еркін
Жұмағазыұлы

Саралжын ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың екінші жұмасы

Шиқұдық ауылы сағат 10:00-11:00 Теректі негізгі мектебі директорының
қабылдау бөлмесі

Қоңырат ауылы сағат 11:30-12:00 Қоңырат медициналық пункті
ғимараты

Кемер ауылы сағат 15:00-17:00 Саралжын ауылдық округі әкімінің
кабинеті

6 Жақып Жұмабай
Жарылғасынұлы

Сарбие ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың екінші жұмасы

Сарбие  ауылы сағат 10:00-12:00 Сарбие ауылдық округі әкімінің
кабинеті

Қаракөл  ауылы сағат 15:00-17:00 Қаракөл бастауыш мектебі
директорының  қабылдау бөлмесі

7 Нұрбаев Сәндібек
Мұхамбетжанұлы

Ойыл ауылы:Дәуленов,
Қойшығұлов,   Ержанов,
Тапалова,  Медетбаев,
Аманкелді,  Құрманғазы,
Абай көшелері

Әр айдың екінші жұмасы
сағат: 15:00-17:00

Көптоғай ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың үшінші
жұмасы

Аманкелді ауылы сағат 10:00-12:00 Аманкелді орта мектебі
директорының  қабылдау бөлмесі

«Nur Otan» партиясы аудандық
филиалының ғимараты

Қарасу ауылы сағат 15:00-17:00 Қарасу негізгі мектебі директорының
қабылдау бөлмесі

8 Сармұханов Серік
Кәдірғалиұлы

Ойыл ауылы: Жолмыр-
заев, Ш.Берсиев, Масатов,
Қарағұлов, Оноприенко,
Дүсіпов, Қлипанов, Төле-
баев көшелері

Әр айдың екінші жұмасы
сағат: 15:00-17:00

Саралжын ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың үшінші
жұмасы

Ақкемер ауылы сағат 10:00-12:00 Жамбыл мектеп-балабақшасы
директорының  қабылдау бөлмесі

Ойыл ауылдық округі әкімінің
қабылдау бөлмесі

Бестамақ ауылы сағат 15:00-17:00 Тайсойған негізгі мектебі
директорының  қабылдау бөлмесі

Екпетал ауылы Әр айдың төртінші
жұмасы

Екпетал мектеп-балабақшасы
директорының  қабылдау бөлмесі

9 Табынбаева Айдана
Төремұратқызы

Ойыл ауылы:  Кұрманға-
зин, Шернияз, Көкжар,
Құрманов және Екібаев
көшелері

Әр айдың екінші жұмасы
сағат 15.00-17.00

«Nur Otan» партиясы аудандық
филиалының ғимараты

10 Ғазез Аңсаған
Қарасайқызы

Қараой   ауылдық округі
бойынша:

Әр айдың екінші жұмасы

Қараой  ауылы сағат 10:00-12:00

Құбасай  ауылы сағат 15:00-17:00 Құбасай бастауыш мектебі
директорының  қабылдау бөлмесі

Қараой  ауылдық округі әкімінің
кабинеті

11 Дәулетқалиев
Нұрсұлтан

Құнанбайұлы

Ойыл ауылы: Желтоқсан,
Бақаев, Сәтпаев, Еркінов,
Алтынсарин, Байғанин,

Молдағұлова, Қаңтарбаев,
Тәуелсіздік көшелері

Әр айдың екінші жұмасы
сағат 15.00-17.00

«Nur Otan» партиясы аудандық
филиалының ғимараты

АТА-БАБАМЫЗ «ҚЫСТЫҢ КӨЗІ
ҚЫЛАУ», - ДЕП БЕКЕРГЕ АЙТПА-
ҒАН. МАЛ-ЖАННЫҢ АМАНДЫҒЫ
ҮШІН ҚЫСТАҒЫ АУА-РАЙЫН АС-
ПАН ДЕНЕЛЕРІНЕ ҚАРАП БОЛЖАП
ОТЫРҒАН. ТІПТІ АУА-РАЙЫН БОЛ-
ЖАП БІЛМЕЙІНШЕ, ҰЗАҚ ЖОЛҒА
САПАР ШЕКПЕГЕН. АЛ, ҚАЗІР ШЕ?
КҮНДЕЛІКТІ 112 ҚҰТҚАРУ ҚЫЗМЕТІ-
НЕН КЕЛЕТІН ХАБАРЛАМАЛАРДЫ
ҚАРАП ОТЫРЫП, ЖОЛҒА ШЫҒА-
ТЫНЫМЫЗ ШЫНДЫҚ.
Осы орайда ағымдағы жылдың 14-

ші қаңтары күні сағат 10:33 шама-
сында Ойыл ауданының №18 Өрт
сөндіру бөліміне Көптоғай ауылдық
округіне қарасты Амангелді ауылы-
ның тұрғыны Ұ.Азановтан баласы

Қуандық Бегенов «Қарасай» малшы
ауылы бағытына шығып, қатты боран-
ның салдарынан адасып кеткендігі
жөнінде хабарлама түскен. Осы
хабарлама бойынша іздестіру жұмыс-
тарына Төтенше жағдайлар бөлімі
мен №18 Өрт сөндіру бөлімі 4 адам,
полиция бөлімінен 4 адам, Ойыл
селосының мекемелерінен 10 адам,
4 техникамен шықты. Сонымен қатар
Көптоғай ауылдық округінен 10 адам,
3 техникамен іздестірген. Іздестіру
жұмыстары Көптоғай ауылының 4
бағыты бойынша жүргізілген. Нәтиже-
сінде аудандық Төтенше жағдайлар
бөлімі қызметкерлерінің мәліметіне
сүйенсек, Қуандық Бегенов Көптоғай
ауылынан шамамен 5-6 шақырым

жерден табылып, жанұясына жеткі-
зіліп, медициналық көмектің қажет-
тілігі болмаған.
Құрметті аудан тұрғындары! 112

«Құтару қызметінен» дауылды-боран
SMS хабарлама ескертпесін алған
кезде немқұрайлылықпен қарамай,
өзіңізді және қасыңыздағы адамдарды
қауіпті жағдайда қалдырмас үшін
жауапкершілікпен қараған жөн.
Есіңізде болсын: Өміріңізбен ден-

саулығыңызға қауіп төнген барлық
жағдайларда 112 Бірыңғай құтқару
қызметі және 101 номеріне қоңырау
шалыңыз.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

112 ХАБАРЛАМАСЫНА
«НЕМҚҰРАЙЛЫЛЫҚ» ТАНЫТПАЙЫҚ!
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Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және бастауыш кәсіподақ ұйымы
Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі Жұбанова Гаухар Атапкелкызына
қайын атасы

Бабасов Шабайдың
қайтыс болуына байланысты, ағайын тума-туыстарына қайғысына
ортақтасып қөңіл айтады.

Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы осы мек-
тептің мұғалімі  Берғалиев Батырханның  мезгіл-
сіз дүниеден өтуіне байланысты отбасына және
оның туыстарына орны толмас қайғыларына
ортақтасып, көңіл айтады.
Батырхан Алтайұлы 1977 жылы 15 қарашада

Ақтөбе облысы ,Ойыл ауданы ,Ойыл селосында
дүниеге келген. 1984-1995 жылдар аралығында
Ойыл қазақ орта мектебінде оқып,білім алған.
1995 жылы Ақтөбе политехникалық коллед-

жіне оқуға түсіп,1998 жылы осы аталған колледж-
дің «Кәсіптік оқу» мамандығы бойынша «Еңбек
және сызу пәнінің мұғалімі,өндірістік оқу шебері»
біліктілігін алып тәмамдаған.

2002-2009 жылдары аралығында № 2 Ойыл
кәсіптік лицейінде «өндірістік оқу шебері» болып қызмет атқарды. 2009
жылдың қыркүйек айынан бастап Ойыл қазақ орта мектебінде «Еңбек пәнінің
мұғалімі» болып еңбек етті.
Батырхан Берғалиев сабақ берумен қатар өз ісін толық меңгерген маман

ретінде,мамандығына сай шеберлігін таныта отырып, оқушыларды
қолөнерге баулыды.Осы мақсатта оқушылардың шеберлігін шыңдап ,еңбек
еткені үшін облыстық, аудандық марапаттарға ие болды.
Батырхан өз ісіне тиянақты, мінезі салмақты әрі әріптестері арасында

сыйлы бола білді. Үнемі ізденісте жүріп, шығармашылықпен жұмыс жасады.
Оқушыларды қол еңбегіне үйретуде ерінбей, ыждағаттылықпен жұмыс
жасап, еңбекке  баулыды. Батырхан Алтайұлынан тәлім алған шәкірттері
аудандық, облыстық байқауларда жұмыстары жоғары нәтиже көрсетті.
«Шебердің қолы ортақ» деп халқымыз айтқандай Батырханның қолымен
жасалған өнер туындылары мектебімізді көркейтуде өз құнын жоймайды.
Ұстаз ретінде білімімен қатар, өзінің табиғи жаратылысына тән сабырлылық,
төзімділік, ұстамдылық секілді табиғи мінезін ер балалардың бойына дарыта
білді. Ер жігітке тән салмақты мінезімен, оқушыны өзіне тартып, әр істе
тиянақты болуға дағдыландырды.
Батырхан Алтайұлы отбасында да қамқор әке, жанашыр бауыр бола білді.
Батырхан Алтайұлы еңбек еткен кездері мен жарқын бейнесі Ойыл қазақ

орта мектебі ұжымының жадында мәңгі сақталады.
Аудандық білім бөлімі, білім қызметкерлерінің кәсіподағы және

Ойыл  қазақ орта мектебінің ұжымы.

Көсембайдың басты жаңалығы
орталықтандырылған ауыз су құбы-
рының іске қосылуы. Яғни, келіндер
құдықтан қауғалап тартып, шелектеп
су тасу бейнетінен құтылды (Бұл
жұмыстарды ауылдық жерлерде
көбіне әйел адамдар атқаратыны
жасырын емес). Су құбыры әр үйге
кіріп тұр. Сонымен қатар, ауыл орта-
сына мұнараның қойылып, сапалы
ұялы байланыстың іске қосылуы,

АУДАНДАРДА АУЫЛ ӘКІМДЕР-
ІНІҢ ЕСЕБІ БАСТАЛДЫ. ІНДЕТКЕ
БАЙЛАНЫСТЫ ЕСЕП БЕРУ ЖИЫН-
ДАРЫ САНИТАРЛЫҚ ТАЛАПТАРҒА
САЙ ӨТКІЗІЛІП ЖАТЫР.
Көптоғай селолық округіне қарасты

Шұбарши елді мекені тұрғындарының
алдында өткен жылы атқарылған
жұмыстары мен биылғы жылдың енші-
сіндегі жоспарлары туралы есеп берг-
ен округ әкімі Ерлан Асылбаев ауыл
тазалығына көңіл бөлу керектігін
айтты.
Округ орталығынан 12 шақырым

жерде орналасқан Шұбарши ауылы
Атырау облысының Қызылқоға ауда-
нымен шектеседі. Ауылда 50-60 түтін
бар. Бірыңғай мал шаруашылығымен
айналысатын елді мекеннің одан
басқа табысы да жоқ. Сондықтан
әркім қолындағы малын көбейтіп, жыл
сайын тұяқтылардың саны өсуде.
Шаруа қожалықтары да тығыз орна-
ласқан өңірде өріс дауы да жоқ емес.
Әрине, мал ұстағасын оны бағу үлкен
шаруа. Бағып қана қоймай, сырғалау,
таңба бастыру, базаға енгізу, ауруға
қарсы ектіру жұмыстары да бүгінгі
күннің басты талабы. Алайда тұрғын-
дар бұған немқұрайлылық танытып
отырған сыңайлы. Малын түстеп қана
танитын ауыл тұрғындары тазалыққа
келгенде құлықсыз боп келген еді.
Арнайы бақташы болмағандықтан,
сиырлар ауылдың ішіне кез келген
уақытта кіріп-шыға беретін. Оның
бәрін реттеу — ең бірінші тұрғын-
дардың өзіне тәуелді. Бірақ өткен
жылы ауыл маңы тұрмыстық күл-
қоқыстан тазарып, көшелеріне жарық
шамдары орнатылды. Ауыл әкімінің
ұйымдастыруымен біраз шаруалар
шешімін тауып, шағын ауылдың

Алдымен ауыл әкімі Әділбек Ізбасов
округ аумағында атқарылған жұмыс-
тарға шолу жасаса, аудан әкімінің
орынбасары Аслан Кенжебаев өткен
жылы аудан көлемінде атқарылған
жұмыстарға тоқталды. Өзен суының
көтерілмеуі негізінен мал азығын
лиманды шабындықтан дайындайтын
шағын ауылдың тұрғындарын соңғы
екі-үш жылдан бері алаңдатып отыр.
Сондықтан, шаруашылық иелерінің
бірі Сансызбай Молдағұлов ауыл
әкімінен мал азығын дайындау үшін
шабындық жер сұрайды. Сонымен
қатар, тұрғындардың ауылды жарық-
тандыру мәселесі кезең-кезеңімен
шешіліп жатса, ауыз су биыл ұңғыма
құдықтың суын тұщытатын блок-
модуль арқылы шешімін тапқалы
отыр.
Құмжарғандықтардың көтеріп жүр-

ген мәселесі ұялы байланыс былтыр
шешілді. Ауылға BeeLine байланыс
жүйесі орнатылды. Тұрғындардың ен-
дігі бір тілегі – ауылдың күре жолмен

БЕРҒАЛИЕВ БАТЫРХАН АЛТАЙҰЛЫ

әсіресе ауылдағы онлайн оқып жатқан
студенттерді қуантты. Ауылдағы
медициналық пунктке күрделі жөндеу
жүргізілді. «Өңірлерді дамыту» бағ-
дарламасы арқылы Көсембайдың
көшелеріне күн сәулесінен қуат ала-
тын шамдар қойылды. Сондай-ақ,
облыс әкімінің қолдауымен мал
азығын дайындағаны үшін шаруа-
шылықтар субсидия алды. Мұның
барлығы мемлекеттік бағдарла-

малардың жемісі.
Алайда, тұрғындардың күн сәуле-

сінен қуат алатын шамдарға көңілі
толмайды. Сондықтан, тұрғындардың
талабына орай биыл Көсембайдың
көшелеріне диодтық жарық беру
шамдарын орнату көзделіп отыр.
Ауыл балалары үшін шағын футбол
алаңын салу да биылғы жылдың енші-
сінде. Қазір бұл шаруалардың жоба-
лау-сметалық құжаттарын жасау
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ауыл
тұрғындарын алаңдатып отырған
мәселе негізінен малдың өрісі. Өтесін
Айтболатов шаруа қожалықтары
ауылға тым жақын орналасқан деп
санайды. Соның салдарынан жеке
тұрғындардың малының өрісін шаруа-
шылықтардың жылқысы тапап жатыр.
Сонымен қатар, көсембайлықтар
бұралқы ит пен иесіз мысықтардың
қаптап кеткеніне де назар аударуды
сұрайды.
Кездесу соңында ауыл әкімі тұрғын-

дар тарапынан қойылған сауалдарға
жауап берсе, аудан әкімінің орын-
басары Аслан Кенжебаев тұрғындар
көтерген кейбір мәселелерге кеңірек
тоқталды. Ал, аудандық ветеринар-
лық станция директорының орынба-
сары Мәлік Жұмабаев тұрғындарға ит-
мысықтарды ұстау-бағу тәртіптерін
түсіндірді.

С.ХАМЗИН,
Ойыл-Көсембай-Ойыл.

ажары кіріп қалды.
Төрт түліктің арқасында тұрмысын

түзеп отырған ауылда мемлекет
тарапынан әлеуметтік нысандары да
жаңарды. Екі қабатты жаңа мектеп
пен фельдшерлік пункт бар. Ұялы
байланыс желісі жақында қондыры-
лады.

—  Beeline ұялы байланыс желісін
қондыру үшін мұнарасын дайындап
қойдық. Оның құрал-жабдықтары
шетелден келетін болғандықтан
күтуге тура келеді. Мамандар нау-
рыз айында байланыс желісін орна-
тып боламыз деп уәде беріп отыр,
— дейді округ әкімі Е.Асылбаев.
Аудан орталығы мен көрші Атырау

облысына қатынайтын төте жол
Шұбаршидің үстімен өтеді. Сол екі
араға былтырдан бастап канадалық
әдіспен көтерме жол жасалуда. Демек
ауыл тұрғындарының округ, аудан

орталығына қатынасы жеңілдейді.
Шұбаршиліктер көгілдір отыннан әзір
үміт күтпесе де, таза ауызсудың
келгенін қалап отыр. Бірақ халық саны
аз болғандықтан, әрі қомақты қара-
жатты талап ететіндіктен бұл мәселені
басқаша шешу жолдары қарасты-
рылып жатыр.  Ол үшін бір жерден
ұңғыма құдық қазылып, одан шыққан
су арнайы сүзгіден өтіп бір нүктеден
тұрғындарға беріледі. Бұған дайын-
дық жұмыстары басталып кетті.  Бұл
шаруа осы жылдың ішінде іске аспақ.
Сонымен қатар  газ тарту үшін жоба-
лық-сметалық құжаттар дайындау
жұмыстары жүргізіледі.
Былтыр Шұбаршиде екі адам 555

мың теңгенің қайтарымсыз грантын
алып кәсіп ашты.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Шұбарши-Ойыл.

арадағы үш шақырымы. Биыл осы
жолды қатқылдандыру үшін щебень
тас төсеу жоспарланып отырғандығын
аудан әкімінің орынбасары Аслан
Кенжебаев жеткізді. Тұрғындар аты-

КӨСЕМБАЙДА ДА МӘСЕЛЕ – МАЛДЫҢ ӨРІСІ
ДҮЙСЕНБІ КҮНІ ХАЛЫҚ АЛДЫНДА ЕСЕП БЕРУ КЕЗЕГІ ҚАЙЫҢДЫ

АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ ЫРҒЫЗБАЙ ҚОСДӘУЛЕТОВКЕ ДЕ КЕЛДІ.
ӘКІМ ӨТКЕН ЖЫЛЫ АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫ АЛДЫМЕН
КӨСЕМБАЙ АУЫЛЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫНА ТАНЫСТЫРДЫ.

ӨТКЕН АПТАДА КӨПТОҒАЙ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘКІМІ
ЕРЛАН АСЫЛБАЕВ ОКРУГКЕ
ҚАРАСТЫ ҚАРАСУ, АМАНГЕЛДІ
ЕЛДІ МЕКЕНДЕРІНІҢ
ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕ-СІП,
ЕСЕП БЕРУ ЖИЫНЫН ӨТКІЗДІ.
АУДАН-НАН АРНАЙЫ БАРҒАН
АУДАН ӘКІМІНІҢ ОРЫНБАСАРЫ
АСЫЛАН КЕНЖЕБАЕВ АУДАН
БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН
ЖҰМЫСТАР МЕН АҒЫМДАҒЫ
ЖЫЛЫ ЖҮЗЕГЕ АСАТЫН
АУҚЫМДЫ ИГІ ІСТЕР ЖӨНІНДЕ
АҚПАРАТ БЕРІП, АУДАН ҮШІН
БИЫЛҒЫ ҚУАНЫШТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАРМЕН БӨЛІСТІ.
Ал, келесі кезекте, округ әкімі Ерлан

Базарбайұлы Көптоғай ауылдық
округінің 2020 жылғы әлеуметтік-
экономикалық даму көрсеткіштері
жөнінде баяндама жасап, алдағы
атқарылатын басты міндеттеріне
тоқталып өтті. Айта кетсек, округ әкімі
Ерлан Базарбайұлы бір күнде екі елді
мекенге берген есебінде қос ауылдың
да тұрғындарының тілегі көгілдір отын
болды. Қарасуда өткен жиында ауыл
тұрғыны Ләззат Аманғалиева «Майт-
амдыкөл» жерінен мұнай қазылып
жатыр, оның ауыл тұрғындарына
экологиялық зардабы тимейді ме?» -
деген сауалын қойып, ауылдық клубқа
көрермен орындықтары қажет екен-
дігін айтты. Бұл сауалға аудан әкімінің
орынбасары Асылан Кенжебаев
«Майтамдыкөл» жерінде әзірше
барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр,
егер мұнай шыққан жағдайда оны
өндіру үшін жергілікті халықпен кеңес
өткізетін болады», - деп жауап берді.
Ал, орындық мәселесі шешімін
табатынын айтты. Амангелді де ауыл
тұрғы-ны шөптің бағасы мен көлемі
туралы ұсыныстарын айтып, ауылға
жедел жәрдем көлігін сұрады.
Ауыл әкімінің халыққа есеп беру

жиынының соңында тұрғындардың
жеке мәселелері бойынша қабылдау-
лар өткізілді. 

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Қарасу-Амангелді-Ойыл.

ОРЫНДЫ МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ
ОРАЙЫ ҚАШАН КЕЛЕДІ?

ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫС КЕЛІП,
ТАЗА СУ БЕРІЛЕДІ

 Ойыл аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының
төрағасы:                                                          Б.Бисекенов
Ойыл аудандық аумақтық
сайлау комиссиясының
хатшысы:                                                          Б.Бактыгереев

ЖЕТІНШІ ШАҚЫРЫЛҒАН ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫН ТІРКЕУ ТУРАЛЫ

ХАБАР
Жетінші шақырылған Ойыл аудандық мәслихатының депутаттарының кезекті

сайлауының  қорытындылары  бойынша 2021 жылдың 13 қаңтарында келесі
депутаттар тіркелген:

1) Қазақстан Халық партиясының партиялық тізімі бойынша:

Ғазез Аңсаған
Қарасайқызы

1994 ж.т., Ойыл аудандық жастар ресурсы
орталығының маманы, Ойыл ауылында тұрады.

2) «Nur Otan» партиясының партиялық тізімі бойынша:

Берғалиев Исатай
Шаймерденұлы

1977 ж.т., «Жастық» шаруа қожалығының
басшысы,  Ойыл ауылында тұрады

Дәулетқалиев Нұрсұлтан
Құнанбайұлы

1994 ж.т., Ойыл қазақ орта мектебінің мұғалімі,
Ойыл ауылында тұрады

Есқалиева Бақыт
Мүбаракқызы

1967 ж.т., Қаракемер негізгі  мектебінің директоры,
Қаракемер ауылында  тұрады

Жақып Жұмабай
Жарылғасынұлы

1968 ж.т., «Жақып» шаруа қожалығының
басшысы, Сарбие ауылында тұрады

Жиеналин Еркін
Жұмағазыұлы

1973 ж.т., Ойыл аудандық мәслихатының
хатшысы, Ойыл ауылында тұрады

Займолдин Сәкен
Ғазизұлы

1974 ж.т., «Nur Otan»  партиясы Ойыл аудандық
филиалы төрағасының бірінші орынбасары, Ойыл
ауылында тұрады

Нұрбаев Сәндібек
Мұхамбетжанұлы

1973 ж.т., Ойыл аудандық ауруханасының бас
дәрігері, Ойыл ауылында тұрады

Омарова Мейрамгүл
Бақтығалиқызы

1974 ж.т., «Айгөлек» бөбек-бақшасының
меңгерушісі, Көптоғай ауылында тұрады

Табынбаева Айдана
Төремұратқызы

1990 ж.т., Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-
гимназияның мұғалімі, Ойыл ауылында тұрады

3)«Ауыл» Халықтық-демократиялық патриоттық  партиясының  партиялық
тізімі бойынша:

Сармұханов
Серік Кәдірғалиұлы

1987 ж.т., Ойыл аудандық ветеринарлық
стансасының директоры Ойыл ауылында тұрады

Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудан-
дық өнер және өлке тарихы  музейінің
ұйымдастыруымен өткен жұма күні
«Шұғыла» мәдени-демалыс орталы-
ғында «Архив 2025» жобасы аясында
Ойыл ауданының 100 жылдығына
орай «Өлкетанушылық – азаматтық
ар – ожданға тәрбиелеу мектебі»
тақырыбында кездесу шарасы өткі-
зілді.   Шараға аудан жастары, «Өлке-
танушы» клубының мүшелері, мектеп
тарихшылары қатынасты. Кездесу
кешінің құрметті қонағы Нұрлан
Нұрымжанұлы «Өлкетанушылық –
азаматтық ар-ожданға тәрбиелеу
мектебі» тақырыбындағы кездесудің
негізгі - мақсаты, мұраты бір, «өз туған
жерім - өзіме мысыр» деп ойлайтын,
дүниеге адам болып келген соң,
артыма арымды, таза жүрегімді қал-
дырайын деген ниетте ұйымдасты-
рылғанын баса айтты. Ал аудан әкімі-
нің орынбасары  Мұратбай Болатұлы
«Жас келсе-іске» дейді халқымыз.

Жастар – қашанда тың идеялардың
қайнар көзі, оң өзгерістердің қозғаушы
күші екенің айта отырып ауданымыз-
дың тарихын жинақтауға бір кісідей ат
салысуға шақырды. Өлкетанушылар
клубының мүшелері өлке тарихын
жинақтауға атсалысатындығын айтып
қолдау білдірді. Ал музей директоры
Балқия Рысбаева: «Адам баласы
дүниеге патриот болып келмейді. Ол
білім мен тәрбие алып, әлеуметтік
ортамен араласып, азаматтық болмы-
сын қалыптастыру кезінде патриотқа
айналады. Өзінің жеке мақсат-мүдде-
лері қоғам игілігімен үндесіп, елінің
дамуына елеулі үлес қосып жатқанын
жан-жүрегімен сезінген адам нағыз
бақытқа кенеледі» - деп кездесу кешін
қорытындылады.

Дулат ИСАБАЕВ,
Ш.Берсиев атындағы Ойыл

аудандық өнер және өлке тарихы
музейінің ғылыми қызметкері.

«ӨЛКЕТАНУШЫЛЫҚ –
АЗАМАТТЫҚ  АР – ОЖДАНҒА ТӘРБИЕЛЕУ МЕКТЕБІ»

ҚАРАСУ – ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВ АТЫН-ДАҒЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГКЕ
ҚАРАСТЫ ШАҒЫН АУЫЛ. МЕДИЦИНАЛЫҚ ПУНКТІ МЕН БАС-ТАУЫШ
МЕКТЕБІ БАР АУЫЛДАҒЫ ӨНДІРІС КӨЗІ – МАЛ. ШАРУАҒА ЖАЙЛЫ
МЕКЕННІҢ ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ СОҢҒЫ ЖЫЛДАРЫ АЛҒА ТАРТЫП ЖҮРГЕН
НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕСІ – АУЫЗ СУ. ЕНДІ ІРГЕДЕГІ ОКРУГ ОРТАЛЫҒЫ –
ҚАРАТАЛ АУЫЛЫНА КӨГІЛДІР ОТЫН ТАР-ТЫЛАДЫ ДЕГЕНДІ ЕСТІП, ГАЗҒА
ИЕК АРТЫП ОТЫР.

нан сөз алған Мақсат Жабасов ауыл
әкімінің жұмысын сынға алды. Әсі-
ресе, ауылда мал бағу мәселесі ұйым-
дастырылмаған. Тіпті әкім, бұл мәсе-
лені тұрғындармен кездесіп, талқыла-
мапты. Көшенің жарығына да көп сын
айтты. Ауыл жанындағы күл-қоқыс
полигонының да төңірегі «келісіп
тұрған жоқ». Сонымен қатар, ардагер
ұстаздың көтерген мәселесі – мектеп-
тің жылуы мардымды емес. Оған
жиыннан соң аудан әкімінің орынба-
сары Аслан Кенжебаев бастаған топ
арнайы барып, көз жеткізді. Аудан-
дағы сұйық отынмен жылытылатын
санаулы мектептің бірі болғанымен,
мектептегі жылу қалыпты нормаға
жетпей отыр. Класс бөлмелеріндегі
жылу небәрі 15-16 градус. Сол күнгі
ауа-райын ескерсек (-2 градус), қатты
аяз күндері мектептің жылуы қандай
болатынын болжау да қиын емес.
Сонымен қатар, ауыл тұрғындары

айналадағы мал өрісінің тарылып
бара жатқандығын тағы да алға тарт-
ты.
Құмжарғандағы кездесуді қорытын-

дылаған Аслан Кенжебайұлы ауыл
әкіміне тұрғындардың ұсыныстарын
мерзімінде орындауға міндеттеді.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл-Қарасу-Құмжарған-Ойыл.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ
ТІЛЕГІ КӨГІЛДІР ОТЫН

Жылу беру маусымында да өрт оқи-
ғасымен өрттен тараған көмір қышқыл
газының улы екендігі айтылып, жазыл-
ғанымен әлі де болса немқұрайлық-
пен қараудамыз. Атап айтсақ, 2020
жылдың желтоқсан айы мен 2021 жыл
қаңтар айының өткен кезеңінде ауда-
нымызда тұрғын үйлердің өртену
дерегінің 3 жағдайы тіркелді. Өрттер-
дің себебі тұрғын үйдегі электр желі-
сінің қысқа тұйықталуынан, жылыту
пешінің қыздырылатын бөліктеріне
жанғыш заттар мен материалдардың
орналастырылуынан және жылыту
пешінің жанғыш конструкциялардан
нормаларда белгіленген өртке қарсы
бөлгіштермен (жылжытқыштармен)
қамтамасыз етілмегендігінен орын
алып отыр.  Сондықтан, тұрғындардан
қазіргі кезден өрт қаупінің алдын
алып, оны болдырмаудың мүмкін-
діктерін жасауды сұраймыз.
Жылу беру маусымында орында-

луы тиіс талаптар:
1. Жылу беру маусымында пештер

мен түтіндіктерді күйеден тазарту
керек, жылу пештері үш айда бір рет,
үздіксіз қозғалыстағы ошақ пен
пештер екі айда бір рет, үздіксіз жағы-
латын ас үй плиталары мен басқа
пештер айына бір рет тазартылуы
тиіс.

2. Қатты отынмен жұмыс істейтін
пештерінде алдына 0,5 х 0,7 м кем
болмайтын өлшемдегі металл табақ-
пен қорғалған болуы тиіс.

3. Жылыту пештері ақаусыз есіктер-
мен және жанғыш конструкциялардан
нормаларда белгіленген өртке қарсы
бөлгіштермен (жылжытқыштармен)
қамтамасыз етілуі қажет.

4. Жанғыш заттарды, материал-
дарды, бұйымдар мен жабдықты пеш-
тердің оттықтарының саңылауларына
дейін кемінде 1,25 м және пештердің
басқа қыздырылатын бөліктеріне
дейін кемінде 0,7 м қашықтықта
орналастыруға жол берілмейді;

5. Пешпен жылытуды пайдалану
кезінде:

- от жанып жатқан пешті қараусыз
қалдыруға, сондай-ақ оларды қадаға-
лауды балаларға тапсыруға;

- жағу үшін дайындалған отынды,
сондай-ақ басқа да жанғыш заттар
мен материалдарды пештің алдын-
дағы табаққа орналастыруға;

- қатты отын жағылатын пештерді
жағу үшін тез тұтанатын және жанғыш
сұйықтықтарды қолдануға;

- көмірге, коксқа және газға арнал-
маған пештерді осы отын түрлерімен
жағуға;

- үй-жайларда жиналыстар мен
басқа да көпшілік іс-шаралар өткізу
уақытында пештерді жағуға;

- пештерді шамадан тыс қыздыруға;
- жанғыш заттар мен материал-

дарды (аяқ киімді, киімді, ағашты)
пештер мен түтіндіктердің бетінен 0,5
м кем қашықтықта кептіруге;

- ысырмаларды (жаппаларды)
жобалау нормаларында көзделген
ойықтарсыз қолдануға;

- ақаулары, сызаттары мен саңы-
лаулары бар пештерді жағуға жол
берілмейді.
Біз жоғарыда от жағу маусымы

кезеңіндегі қарапайым өрт қауіпсіздігі
талаптарының сақталуын келтірдік.
Сондықтан ауданымыздың әрбір
тұрғынына  өрттерден түрлі зардаптар
келмес үшін, сақтық шараларын
орындау кезек күттірмейтін мәселе
екендігін ескерткіміз келеді.
Есіңізде болсын! Өрт кезінде

салқынқандылық танытыңыз, өрт
сөндіру бөліміне «101» немесе
«112» телефоны бойынша хабар-
ласыңыз!

Ойыл ауданының төтенше
жағдайлар бөлімі

ОТ – ЖЫЛУ,
ОТ – ҚАУІП!


