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Өткен жылғы есеп беру кездесулер-
де тұрғындардың көтерген автокөлік
жолдарын және әлеуметтік нысандар-
ға жөндеу жүргізу, материалдық-
техникалық базасын нығайту мәселе-
лерi жөнінде 10 мәселе аудан дең-
гейіндегі іс-шаралар жоспарына енгі-
зілген болатын.
Оның ішінде, аудандық маңыздағы

«Ойыл-Қараой», «Ойыл-Көптоғай»
автокөлік жолдарын жөндеу жұмыс-
тары былтыр басталып, ауылдық елді
мекендерді қосымша жарықтандыру,
Қараой ауылындағы мектеп жанын-
дағы балабақша ғимаратын жөндеу,
Қайыңды, Сапақкөл ауылдық клубта-
рының материалдық-техникалық
базалары нығайту мәселелері шешіл-
ді. Ш.Берсиев, Ақкемер, Тайсойған
ауылдық клуб ғимараттарын жөндеуге
жобалау-сметалық құжаттары дайын-
далып, қаржыландыруға ұсынылды.
Әсіресе, Ойылға «Жұмыспен қамту-
дың жол картасы бағдарламасының»
тигізген иігілігі көп. Бір ғана мысал, осы
бағдарлама шеңберінде жөндеу
жұмыстары жүргізілген 12 әлеуметтік
нысанда, жолдарды жөндеу және
құрылыс жұмыстарында жұмыспен
қамту орталығы арқылы 108 адам
жыл бойы табыс тапты.
Сонымен қатар, осы бағдарлама

аясында республикалық бюджеттен
бөлінген қаржыларға Саралжын,
Берсиев, Жекенді дәрігерлік амбула-
ториялары мен Көсембай дәрігерлік
пунктіне күрделі жөндеу жұмыстары
жүргізілсе, Қараой мектеп-балабақ-
шасының балабақша ғимараты мен
Құрман және Сапақкөл орта мектеп-
терінің жаңаруына да осы бағдарла-
маның септігі тиді. Ал, «Ауыл ел
бесігі» аясында Ш. Бекмұхамбетова
атындағы мектеп-гимназияның ескі
ғимаратына күрделі жөндеу жұмыс-
тары жүргізілді.
Соңғы жылдары тұрғындардың

көтеріп жүрген негізгі мәселелерінің
бірі – жол қатынасы. Бұрнағы жылы
Ойыл мен Қараталдың арасындағы
автокөлік жолына орташа жөндеу
жұмыстары жүргізілсе, былтырғы

басталған «Ойыл-Қараой» жолына
күрделі жөндеу жұмысы биыл да
жалғасын табады. Сондай-ақ, Көпто-
ғай, Шұбарши ауылдарына жол құры-
лысы басталды. «Саралжын - Қайың-
ды», Сарбие ауылына кіреберіс 16
шақырым автомобиль жолдарын ор-
таша жөндеу бойынша жобалау-
сметалық құжаттары дайындалып,
жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп
отыр. Бестамақ, Ақкемер, Ойыл,
Кемер, Қаракемер, Құмжарған, Екпе-
тал ауылына кіреберіс және Ақшатау-
Қаракемер автокөлік жолын орташа
жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін
жобалау-сметалық құжаттары жасақ-
талуда.

«Жұмыспен қамтудың жол карта-
сы» және «Ауыл ел бесігі» мемлекет-
тік бағдарламалары аясында бюджет-
тен қаржы бөлініп, Ойыл селосындағы
Көкжар, Желтоқсан, Бақаев, Молда-
ғұлова, Аманкелді, Шернияз көшеле-
ріне асфальттау  жұмыстары жүргізіл-
ді. Алдағы жылға 9 көшеге асфальт
төсеуге жобалау-сметалық құжаттары
жасақталды.

2021 жылдан бастап, ауылдық округ
орталығы көшелеріне жөндеу жұмыс-
тарын жүргізу үшін Көптоғай ауылдық
округінде 2,9 км 4 көшеге, Сарбиеде -
3,35 км 4 көшеге, Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округінде 2,4 км 2 көшеге,
Қараой ауылдық округінде 3,2 км 3
көшеге орташа жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін жобалау-сметалық құ-
жаттары жасақталды.
Аудан тұрғындарын сапалы ауыз

сумен қамтамасыз ету деңгейі қарқын
алып, Мемлекеттік бағдарламалар
аясында республикалық және облыс-
тық бюджеттен былтыр 159, 853 млн
теңге бөлініп, Ойыл селосындағы
жаңа тұрғын-үй құрылысы алаңына
ауыз су құбыры тартылса, Қайыңды
ауылдық округі Көсембай елді меке-
нінде 221,5 млн. теңгеге, Ойыл ауыл-
дық округі Ақшатау елді мекенінде
361,5 млн. теңгеге, Қаракемер елді
мекенінде 287, 2 млн. теңгеге, Сарал-
жын ауылдық округі Ақкемер елді
мекенінде 259,8 млн. теңгеге орталық-

тандырылған ауыз су құбыры құры-
лысы жүргізіліп, пайдалануға берілді.
Яғни, бүгінгі таңда аудан халқының
92,6% сапалы ауыз сумен қамтама-
сыз етілді. Тұрғындар саны аз шағын
5 елді мекенді суды тазартудың
кешенді блоктық модулін орнату арқы-
лы сапалы ауыз сумен қамтамасыз
ету жоспарланып, Қаракөл және
Шұбарши елді мекендері бойынша
жобалау-сметалық құжаттары дайын-
далып жатса, Қоңырат және Құбасай
елді мекендерінде жер асты ауыз су
қорына іздестіру-барлау жұмыстарын
жүргізуге ұсыныс берілді. Бестамақ
елді мекенінде жалпы сметалық құны
241,4 млн. теңге тұратын орталықтан-
дырылған ауыз су құбырын жүргізу
үшін жобалау-сметалық құжаттары
жасақталып, 2021 жылы құрылыс
жұмыстарына 234 млн. 569,0 мың
теңге бөлініп отыр.
Облыстық энергетика және тұрғын

үй-коммуналдық шаруашылық бас-
қармасымен бірлесіп жалпы смета-
лық құны 547 млн. 778,0 мың теңге
тұратын «Қаратал ауылына жеткізуші
және ауылішілік газ құбырының құры-
лысы» жобалық-сметалық құжатта-
масы дайындалып, мемлекеттік са-
раптаманың оң қорытындысы алы-
нып, 2021 жылы құрылысты бастауға
облыстық бюджеттен 50,6 млн. теңге
қаржы бөлініп отыр. Аталған жоба
бойынша ауданның Екпетал, Аман-
келді, Көптоғай, ауылдарын газдан-
дыру үшін жобалау-сметалық құжат-
тарын дайындауға 51,9 млн. теңге
қаржы бөлінді.
Өткен жылы «Цифрлы Қазақстан»

мемлекеттік  бағдарламасы аясында
оптикалық-талшықты интернет желісі-
нің құрылыс жұмыстары жалғасып,
Қараой, Сарбие ауылдарында мемле-
кеттік мекемелер жоғарғы жылдам-
дықты интернет желісіне қосылды.
Жергілікті бюджеттен қаржы бөлініп,
Құмжарған, Шұбарши, Ақкемер, Қара-
су, Қаракемер, Ақшатау елді мекен-
деріне мобильді байланыс үшін мұна-
ралар орнатылып, Ақжар және Кемер,
Ақкемер, Қараой, Сарбие, Көсембай,
Құмжарған, Аманкелді елді мекен-
дерінде 3G KСell, Beeline ұялы бай-
ланыстары іске қосылды. Алда 250
адамнан артық тұратын Қарасу
(Көптоғай), Шұбарши, Ақшатау, Қара-
кемер елді мекендерін ұялы байла-
ныспен толық қамту шаралары қа-
былдануда.
Мемлекеттік бағдарламалардың

игілігі мұнымен шектелген жоқ. Осы
бағдарламалар арқылы қолдау көрсе-
тіліп, 26 шаруашылық 910 бас мүйізді
ірі қара сатып алса, 16 шаруашылық
2459 бас қой сатып алды.
Аудан шаруашылықтарында 1125

бас асыл тұқымды мүйізді ірі қара, 10
шаруа қожалығында 7065 бас асыл
тұқымды қой-ешкі, 4 шаруашылықта
231 бас асыл тұқымды жылқы өсірі-
луде. Тек былтырдың өзінде аудан-
дағы мал басы 310 бас асыл тұқымды
мүйізді ірі қарамен толықты.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамту-
ды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың  2017 – 2021 жылдарға арналған
бағдарламасының «Жаппай кәсіпкер-
лікті дамыту» жобасы аясында 51
жоба бойынша 237,5 млн. теңге несие

Екпе 18 жастан асқан адамдарға ар-
налған. Екпе алдында дәрігер паци-
енттерді міндетті түрде тексереді.
Қандайда да бір ауру түрлері байқал-
са, сауыққанға дейін медициналық
көрсетілім бойынша екпе кейінге
шегеріледі. Сондай-ақ әр адам вакци-
наның құрамы мен өндірушісі туралы
ақпаратпен танысуға құқылы. Аудан
бойынша бүгінгі күні 3143 адамға екпе
жасау жоспарланған, бірінші кезекте
тізімге короновирус індетін жұқтыру
қаупі жоғары мамандар жатқызылған.
1) Медицина, санитариялық-эпиде-

миологиялық қызмет мамандары.
2) Педогогтар.
3) Учаскелік полицейлер.
4) Студенттер.
5) Әлеуметтік нысандар, жабық

балалар үйі қызметкерлері.
6) ІІБ, ТЖБ, ҰҚК мамандары.
7) Мемлекеттік қызметкерлер.
8) Созылмалы аурулары бар адам-

дар (қант диабеті, созылмалы өкпе
аурулары, жүрек қан тамырлары
аурулары).
Аурудың алдын-алуда екпе (вакци-

нация) ең тиімді қорғаныс құралы,
сондықтан вакцинаға қол жеткізген

алынды.
«Қарапайым заттар экономикасы»

бағдарламасы аясында аудан кәсіп-
керлері 6 жоба бойынша 173,0  млн.
теңге несие алып, шаруашылықтарын
ұлғайтты. Сондай-ақ, аталған бағ-
дарлама аясында өткен жылы құжат-
тарын тапсырған 2 шаруа қожалы-
ғының 51,0 млн. теңге несие алуына
көмек берілді.
Ауыл шаруашылығы техникаларын

сатып алуға мемлекеттік қолдау жал-
ғастырылып, 18 шаруа қожалығына
151 млн. 324,0 мың теңгеге лизингтік
жүйемен 15 трактор мен шөп шабу
агрегаттарын алуға көмек  берілсе, 25
шаруа қожалығы өз қаржылары есебі-
нен 48 млн. 815,0 мың теңгеге шөп
дайындауға қажетті агрегаттар сатып
алып, материалдық базаларын ны-
ғайтты.
Ауыл шаруашылық құрылымдарын

Үкімет тарапынан мемлекеттік қолдау
жалғастырылып, мал шаруашылығын
дамыту жұмыстары үшін 66 шаруа
қожалығына 124 млн. 340 мың теңге
көмек қаражат – субсидия берілді.
«Тәжібай Агро» ЖШС суармалы
жеріне жетіспейтін инфрақұрылым-
дарды жеткізу жобасы (жоба құны
150,0 млн.т) бойынша облыстық бюд-
жеттен 50,0 млн.теңге қаржы бөлу
мақұлданды.
Жаңа бизнес идеялар жүзеге асыру

үшін 39 адамға 200 АЕК көлемінде
21,0 млн. теңгеге мемлекеттік грант-
тар беру жоспарланып еді. Тұрғын-
дардың өтініш-тілектері ескеріліп, 64
адамға 35,4 млн. теңгеге мемлекеттік
гранттар берілді. Алдағы уақытта
«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
бағдарламасы аясында шағын кәсіп-
керлікті дамыту мақсатында бөлінген
несиелерді бірінші кезекте өнім өңдеу
мен тұрмыстық қызмет көрсету сала-
ларында жаңа жұмыс орындарын
ашуға бағыттап, ауданда дәстүрлі
емес кәсіпкерлік саласын одан әрі
дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету
көзделіп отыр.
Тек мемлекеттік бағдарламаларға

иек артпай, аудан кәсіпкерлері де
ауданның экономикасын көтеруге,
көркейтуге өз үлестерін қосып жатыр.
Мәселен, «Туған жерге тағзым!»
жобасының аясында демеушілік
жұмыстар жалғасып, былтыр 91 млн.
362,0 мың теңгеге 44 жоба жүзеге
асырылды. Оның ішінде аудан орта-
лығында аудандық аурухана ғима-
раты алдында «Денсаулық аллеясы»
жасақталып, Ақшатау ауылында 80
орындық ауылдық клуб ғимаратын
салу ұйымдастырылуда. Аудан орта-
лығында демеушілік қаржы есебінен
аумағы 500 шаршы метр Музыка мек-
тебі салынып, пайдалануға берілді.
Тікелей эфирдегі онлайн есептен

соң, Асқар Қайырғалиұлы тұрғындар
тарапынан қойылған сұрақтарға
жауап берді. Тұрғындар негізінен
интернет байланысының жылдам-
дығы, ауылдарға ауыз су, газ құбырын
тарту туралы сұрады.
Р.S Аудан әкімінің әлеуметтік

желіде жүргізілген есебін тікелей
эфир арқылы 306 адам тыңдады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

алғашқы елдердің бірі болғанымызға
қуануымыз керек. Жеке өзім вакцина
арқылы медицина мамандарын, тұтас
халықты қорғай алатынымызға сене-
мін. Вакцинаның бірінші дозасын
алғаннан кейін карантинге оқшаулау-
дың қажеті жоқ. Короновирусқа қарсы
вакцина 21-күндік аралықпен екі кезең
жасалады. Бірінші доза антидене-
лердің аз мөлшерін өндіруге байла-
нысты қысқа қорғаныс әсерін береді.
Екінші дозасы біріншісінің дозасын
күшейтеді және нығайтады, адам
ағзасындағы антиденелер саны арта-
ды. Вакцинациялау арқылы ең алды-
мен өзіңізді қорғайсыз, өз ағзаңыздың
вирус жұқтыру мүмкіндігін азайтасыз.
Кезең-кезеңімен аудан халқының 50-
70 пайызын вакцина егумен қамтысақ,
халық арасында иммундық қабат
пайда болып, осылайша шектеусіз,
карантинсіз қалыпты өмірге орала
алатынымызды жеткізіп,  вакцинация-
лаудың ең басты мәселесі осы бола-
тынын атап өткім келеді.

  Ғ.ҚҰБАЕВ,
  Ойыл аудандық
СЭББ басшысы.

ОЙЫЛДАҒЫ ОНЛАЙН ЕСЕП
ИНТЕРНЕТТІҢ ИГІЛІГІ

ӨТКЕН СӘРСЕНБІ АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ САНИТАРЛЫҚ
ТАЛАПТАРҒА САЙ, ӨЗІНІҢ АУДАН ХАЛҚЫНЫҢ АЛДЫНДАҒЫ
ҚОРЫТЫНДЫ ЕСЕБІН АЛДЫН-АЛА ХАБАРЛАНҒАНДАЙ, АУДАН
ӘКІМДІГІНІҢ ИНСТАГРАММ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІСІНДЕГІ ПАРАҚШАСЫНДА
ТІКЕЛЕЙ ЭФИРДЕ ӨТКІЗДІ.

ЕКПЕ САЛУ -
ҚАУІПТІҢ АЛДЫН-АЛУ!

Ойыл аудандық жастар ресурстық
орталығы Тәуелсіздіктің 30 жылды-
ғына орай «30 игі іс» эстафетасын
бастады. Осы эстафета аясында
Ойыл ауылдық округінің және «Nur
Oran» партиясы Ойыл аудандық фи-
лиалының «Jas Otan» жастар қанаты-
ның жастары «Тегін такси» акциясын
ұйымдастырды.
Сауапты іске аудандық жастар ре-

сурстық орталығы ұйытқы болып,
акцияға ерікті түрде Ойыл ауданының
жастары, мектеп мұғалімдері қатысып
аудан тұрғындарына, қарт адамдарға,
тегін қызмет көрсетті. Атап айтсақ,
Ойыл қазақ орта мектебінің матема-

тика пәнінің мұғалімі Арсен Аққалиев,
физика пәнінің мұғалімі Жеңіс Зейнол-
лин, Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл
қазақ орта мектебінің социологі
Бекзат Ұлықпанов, дене шынықтыру
пәні мұғалімі Нұрлан Ешимов, Ойыл
аграрлық коледжінің оқытушы Шүкір
Орынбасаров жеке көліктерімен ак-
цияға атсалысты. Қоғамға жастарды
қайырымдылық, игі іс жасауға бағыт-
талған шара шеңберінде аты аталған
азаматтар тұрғындарды діттеген жері-
не көк тиын алмай жеткізді. Ал, үлкен-
дер болса, өз кезегінде осындай ша-
раға мұрындық болған және атсалыс-
қан жастарға алғыстарын жаудырды.

Осыдан тура үш жыл бұрын ойыл-
дықтар үшін «Түнгі кітапхана» жұмы-
сын бастағаны баршаға мәлім. Әлеу-
меттік желі арқылы кітапхана ұжымы
оқырманды кітап оқуға шақырды. Бұл
бастама жұмыстан қолы босамай,
кітап оқуға уақыт жеткізе алмай жүр-
гендер үшін тиімді болды. Алайда
«Түнгі кітапхана» коронавирус панде-
миясы кезінде жұмысын тоқтатқан
болатын. Қазір жағдай қалыпты. Сон-
дықтан санитарлық талаптарды сақ-
тай отырып, «Түнгі кітапхана» жұмы-
сын қайта бастады. Әр аптаның бей-
сенбісінде кешкі 10-ға дейін Ойыл
аудандық орталықтандырылған кітап-
хананың есігі оқырмандарына айқара
ашық.
Осы орайда өткен бейсенбіде «Түн-

гі кітапхана» акциясы аясында XIX
ғасырдың дәстүрлі өнер өкілі, компо-
зитор Құрманғазының шәкірті, күй
өнерінің һас шебері Дина Нүрпейіс-
ованың 160 жылдық құрметіне орай
Ойыл аудандық орталықтандырылған
кітапхана ұжымы «Домбыра дастан»
атты әдеби кешке арқау болды. Шара
кезінде Дина анамыз шығарған күй-
лерінің тарихы мен күйді орындау
шеберлігі жайында естеліктер айтыл-
ды. Сонымен қатар айтулы кешке

аудандық музыка мектебі ұжымы
арнайы келіп күйден маржан төкті.
Алдымен Мұратхан Таңатарұлы кітап-
хана ішін домыраның қоңыр үнімен
жаңғыртса, Назгүл Төрешова оқыр-
мандарға Дина анамыздың «Партия»
күйін тарту етті. Әрі қарай Гүлнара
Сағатова Дина Нүрпейісованың күйл-
ерінің жинақтарын оқырмандарға
таныстырса, Салтанат Мерғалиева
«Тойбастар» күйімен кешті аяқтады.
«Түнгі кітапхананың» оқырманы ретін-
де біз айтулы кеш оқырмандар жүре-
гінен орын тапқанын байқадық. Қазір
кітап оқитын жандар жоқтың қасы де-
сек те, әлі де болса арамызда кітап-
құмар жандардың барына көз жеткіз-
дік. Әрине қазіргідей интернеттің желі
гулеп тұрған шақта, жастарымыздың
көпшілігі кешкі уақытын текке өткізіп
жүр деуден аулақпыз. Себебі ауданы-
мызда білімге құштар, кітапқұмар
жастардың барына куә болып келеміз.
Ендеше бізде осындай жастардың
алдында өмірдің материалдық жағын
ғана ойлаудан бойымызды аулақ
ұстап, рухани байлықты ұмыт қалдыр-
мауымыз керек.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігінің «Қазгидро-
мет» РМК шаруашылық қызмет пен
климаттың өзгеруі жағдайында Жем
мен Ойыл өзендері ағынының өзге-
руіне талдау жүргізді.
Талдауға сәйкес шаруашылық қыз-

метке климаттық факторлардың өзге-
руін енгізу нәтижесінде шартты-табиғи
кезеңмен салыстырғанда Жем өзенін-
дегі ағынның орташа жылдық көлемі
201 млн текше метр (58%-ға), Ойыл
өзені бойынша 233 млн текше метрге
(25%-ға) дейін төмендеді.
Генезисі бойынша Қазақстанның

жазық өзендері қармен қоректенетін
өзендерге жатады. Сондықтан қысқы
кезеңдегі жауын-шашын мөлшерінің
ұзақ мерзімді динамикасы талданып,
оған сәйкес соңғы 20 жылда жауын-
шашынның азаюы байқалғаны анық-
талды. Бұл ретте өзендердің екі бас-
сейнінде де ауаның орташа жылдық
температурасының жоғарылауы бай-
қалады. Бұл өз кезегінде су тасқыны
басталатын уақыттың неғұрлым ерте
мерзімге ығысуына әкеледі, осылай-
ша аталған кезеңнің ұзақтығын арт-
тырады.
Бүгінде шағын өзендер ағынының

азаю себептерін анықтауды ары
қарай зерттеу және оның экожүйесін
сақтау үшін ұсыныстар әзірлеу маңыз-
ды міндеттердің бірі. Бұл үшін Қаз-
гидромет Жем және Ойыл өзендері
бассейндерінің қазіргі жағдайын
зерттеу мен ағынның өзгеру себепте-

рін анықтау бойынша экспедициялық
іс-шаралар өткізуді жоспарлап отыр.
Жем мен Ойыл өзендерінің бас-

сейндерінде гидрометриялық бақы-
лаулар 1935 жылдан бері жүргізіліп
келеді. Өткен ғасырдың елуінші
жылдарының ортасында Жем өзені
ағынының орташа жылдық көлемі 474
млн текше метр, Ойыл өзенінде 310

млн текше метрді құраған. Жайылма
суару мен шағын гидротехникалық
құрылыстар үшін бөгеттер жүйеле-
рінің пайда болуынан ағынның орташа
жылдық көлемі 18%-ға қысқарды және
Жем өзені бойынша 388 млн текше
метрді, Ойылда 253 млн текше метрді
құрады.
Осындай өзгерістер еліміздің басқа

«ТӘУЕЛСІЗДІКТІҢ 30 ЖЫЛДЫҒЫНА» АРНАЛҒАН
«30 ИГІ ІС» ЭСТАФЕТАСЫ БАСТАЛДЫ

ЖЕМ МЕН ОЙЫЛ ӨЗЕНДЕРІНІҢ АҒЫНЫ АЗАЙДЫ

өңірлерінде де орын алуда. Өз кезе-
гінде ірі су объектілерінің салаларын
қоректендіретін шағын өзендердің
осы іспетті мәселелерін зерделеу тек
Қазгидромет мамандары үшін емес,
сонымен бірге су қауіпсіздігі саласын-
дағы бүкіл ғылыми қоғамдастық үшін
бірінші кезектегі маңызды міндет
болып саналады.

«ТҮНГІ КІТАПХАНА»
ЖҰМЫСЫН ҚАЙТА БАСТАДЫ



Кірістер 28 871
1 Салықтық түсiмдер 1 705

01 Табыс салығы 40
2 Жеке табыс салығы 40

04 Меншiкке салынатын салықтар 1 665
1 Мүлiкке салынатын салықтар 30
3 Жер салығы 80
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 555

2 Салықтық емес түсімдер 207
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 176

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 176
06 Басқа да салықтық емес түсімдер 31

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 31
4 Трансферттердің түсімдері 26 959

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 26 959
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 26 959

Затраты 80 319
01 Государственные услуги общего характера 43 604

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 43 604

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        43 604
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 43 604
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 31 099

3 Благоустройство населенных пунктов 31 099
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        31 099

008 Освещение улиц в населенных пунктах 9 419
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 795
010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 20 785

12 Транспорт и коммуникации 3 859
1 Автомобильный транспорт 3 859

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          3 859
013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного

значения, селах, поселках, сельских округах 3 859
14 Обслуживание долга 1 757

1 Обслуживание долга 1 757
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          1 757

042 Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села,
поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по
 займам из районного (города областного значения) бюджета 1 757

Шығындар 80 319
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 43 604

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 43 604

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 43 604
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 43 604
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 31 099

3 Елді-мекендерді көркейту 31 099
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 31 099

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 9 419
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 795
010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 20 785

12 Көлiк және коммуникация 3 859
1 Автомобиль көлiгi 3 859

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 859
013 Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда,  кенттерде, ауылдық

округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 3 859
14 Борышқа қызмет көрсету 1 757

1 Борышқа қызмет көрсету 1 757
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 1 757

042 Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің,
ауылдық округ әкімі аппаратының аудандық (облыстық маңызы бар қаланың)
бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу
бойынша борышына қызмет көрсету 1 757

Доходы 80 319
1 Налоговые поступления 10 999

01 Подоходный налог 830
2 Индивидуальный подоходный налог 830

04 Налоги на собственность 10 169
1 Налоги на имущество 286
3 Земельный налог 445
4 Налог на транспортные средства 9 438

2 Неналоговые поступления 328
01 Доходы от государственной собственности 293

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 293
06 Прочие неналоговые поступления 35

1 Прочие неналоговые поступления 35
4 Поступления трансфертов 68 992

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 68 992
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 68 992

Кірістер 80 319
1 Салықтық түсiмдер 10 999

01 Табыс салығы 830
2 Жеке табыс салығы 830

04 Меншiкке салынатын салықтар 10 169
1 Мүлiкке салынатын салықтар 286
3 Жер салығы 445
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 9 438

2 Салықтық емес түсімдер 328
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 293

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 293
06 Басқа да салықтық емес түсімдер 35

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 35
4 Трансферттердің түсімдері 68 992

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 68 992
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 68 992

Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
Дефицит (профицит) бюджета 0
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0
Бюджет тапшылығы (профициті) 0
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0

2 9 ақпан 2021 жыл
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Наименование

2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 480
Ойыл аудандық мәслихатының шешіміне 1 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ОЙЫЛ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

Приложение 1 к решению Уилского районного
маслихата от 30 декабря 2020 года № 480

БЮДЖЕТ УИЛСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД
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5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0
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7 Қарыздар түсімдері 0
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 0

2 Қарыз алу келісім-шарттары 0

16 Қарыздарды өтеу 0
1 Қарыздарды өтеу 0
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Чистое бюджетное кредитование 0

5 Погашение бюджетных кредитов 0
01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 0
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7 Поступление займов 0
01 Внутренние государственные займы 0

2 Договоры займа 0
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16 Погашение займов 0
1 Погашение займов 0
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Наименование

Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы
30 желтоқсандағы №480 шешіміне 4 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

Приложение 4 к решению Уилского районного
маслихата от 30 декабря 2020 года №480

БЮДЖЕТ САРАЛЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

Доходы 28 871
1 Налоговые поступления 1 705

01 Подоходный налог 40
2 Индивидуальный подоходный налог 40

04 Налоги на собственность 1 665
1 Налоги на имущество 30
3 Земельный налог 80
4 Налог на транспортные средства 1 555

2 Неналоговые поступления 207
01 Доходы от государственной собственности 176

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 176
06 Прочие неналоговые поступления 31

1 Прочие неналоговые поступления 31
4 Поступления трансфертов 26 959

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 26 959
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 26 959



Доходы 24 449
1 Налоговые поступления 1 912

01 Подоходный налог 40
2 Индивидуальный подоходный налог 40

04 Налоги на собственность 1 872
1 Налоги на имущество 42
3 Земельный налог 95
4 Налог на транспортные средства 1 735

2 Неналоговые поступления 70
01 Доходы от государственной собственности 65

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 65
06 Прочие неналоговые поступления 5

1 Прочие неналоговые поступления 5
4 Поступления трансфертов 22 467

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 22 467
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 22 467

39 ақпан 2021 жыл

Газет Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және Даму

министрлігі Байланыс, Ақпараттандыру
және Ақпарат комитетінде

2016 жылдың 21 қаңтарында
тіркеліп,

№15790-Г куәлігі берілген.

Меншік иесі: «Ойыл газеті» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Директоры-Редактор Серікбай Қойбағаров

Мекен-жайы: 030900, Ойыл селосы, Көкжар көшесі, №69, 3 қабат
Байланыс телефоны: 8 (71332) 2-11-07.

Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1767 дана. Тапсырыс №158
Көлемі 1 баспа табақ, индексі 65525

«Хабар-Сервис» ЖШС-нің
баспаханасында басылды.

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

көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

Затраты 28 871
01 Государственные услуги общего характера 23 869

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 23 869

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        23 869
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 23 869
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 002

3 Благоустройство населенных пунктов 5 002
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          5 002

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 090
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 412

Шығындар 28 871
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 23 869

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 23 869

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 23 869
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 23 869
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 002

3 Елді-мекендерді көркейту 5 002
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 002

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 090
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 412

Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
Приобретение финансовых активов 0
Дефицит (профицит) бюджета 0
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо 0
Қаржы активтерін сатып алу 0
Бюджет тапшылығы (профициті) 0
Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) 0
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5 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0
01 Бюджеттік кредиттерді өтеу 0

1 Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу 0
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7 Қарыздар түсімдері 0
01 Мемлекеттік ішкі қарыздар 0

2 Қарыз алу келісім-шарттары 0

16 Қарыздарды өтеу 0
1 Қарыздарды өтеу 0
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Чистое бюджетное кредитование 0

5 Погашение бюджетных кредитов 0
01 Погашение бюджетных кредитов 0

1 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 0
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7 Поступление займов 0
01 Внутренние государственные займы 0

2 Договоры займа 0
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16 Погашение займов 0
1 Погашение займов 0
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Кірістер 24 449
1 Салықтық түсiмдер 1 912

01 Табыс салығы 40
2 Жеке табыс салығы 40

04 Меншiкке салынатын салықтар 1 872
1 Мүлiкке салынатын салықтар 42
3 Жер салығы 95
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 735

2 Салықтық емес түсімдер 70
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 65

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 65
06 Басқа да салықтық емес түсімдер 5

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 5
4 Трансферттердің түсімдері 22 467

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 22 467
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 22 467
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Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы
30 желтоқсандағы №480 шешіміне 7 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН КӨПТОҒАЙ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

Приложение 7 к решению Уилского районного
 маслихата от 30 декабря 2020 года №480

БЮДЖЕТ КОПТОГАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

Затраты 24 449
01 Государственные услуги общего характера 19 351

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 19 351

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        19 351
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 19 351
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 5 098

3 Благоустройство населенных пунктов 5 098
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          5 098

008 Освещение улиц в населенных пунктах 856
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500
010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 60
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 682

Шығындар 24 449
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 19 351

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 19 351

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 19 351
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 19 351
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 5 098

3 Елді-мекендерді көркейту 5 098
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 5 098

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 856
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 500
010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 60
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3682

С
ом

ас
ы

 (м
ы
ң 
те
ңг
е)

Ф
ун
кц
ио

на
лд

ы
қ

то
п

Ф
ун
кц
ио

на
лд

ы
қ

кі
ш
і т
оп

Б
ю
дж

ет
ті
к

ба
ғд
ар

ла
м
ал

ар
ды

ң
әк
ім
ш
іс
і

Б
ағ
да

рл
ам

а

Атауы С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ф
ун
к.

 гр
уп
па

Ф
ун
к.

 п
од

гр
уп
па

А
дм

ин
ис
тр
ат
ор

П
ро

гр
ам

м
а

НАИМЕНОВАНИЕ

(Жалғасы келесі санда)



4 9 ақпан 2021 жыл

«Бүгін мен бір жағымсыз түс көрдім,
бәрібір сіздер мені атасыздар. Сон-
дықтан, қалай жауап берсем де, маған
бәрібір. Мен және менің жанұям жетім-
дік көрсін. Басқа жазықсыз адам-
дарды жетім еткім келмейді».
Қарапайым халық үшін өзін ғана

емес, сүйікті жары мен жанұясын,
бауыр еті баласын да құрбан етіп, тер-
геуде берген бір жауабында осылай
деген қайсар рухты азамат Сағидолла
Ізтілеуовтің аты Ахмет Байтұрсынов,
Әлихан Бөкейханов сынды арыс-
тармен қатар аталуы тиіс еді. Алайда,
«дін – апиын» делінген заманда
«халықтың жауы» атанған оның
өнегелі өмірі жайлы деректер әлі де
бұлыңғыр. Тіпті мұрағатта да оның
бірде-бір суреті сақталмаған. Сақтал-
са да, ондағы сұлбасы сызылып,
мұқият жасырынған. Көзі ашық, білім-
ді болғаны үшін ғана кеңестік билікке
жақпай, жер аударылған азамат
жылдар бойына жазықсыз темір торға
қамалды. Ол аз болса, оны Кеңес
үкіметіне қарсы көтеріліс ұйымдас-
тырмақшы болды деп қаралай айып-
тады. Қазақ қаны бір өзге қандаста-
рының қысым көрмеуін қалаған ол
осалдығынан да, опасыздығынан да
емес, керісінше ұлтжандылығынан
тергеуде берген бір жауабында өзін
амалсыз кінәлі деп мойындауға мәж-
бүр болады. Дәрігерлік актіде «...
жасының ұлғаюына және жүрек соғы-
сының тоқтауына байланысты қайтыс
болды» - деп көрсетілсе де, ойылдық
Сағидолла Ізтілеуовтің есімі Қазақ
автономиясын құру жолында шейіт
болғандардың бірі ретінде еске түседі.

МӘДИНАДА ДІНИ БІЛІМ
АЛҒАН САҒИДОЛЛА

Ойыл өңірінің тумасы Сағидолла
1871 жылы ауқатты да, зиялы молда
отбасында дүниеге келген. Бірнеше
рет қажылыққа барып, ұлы құлшы-
лықты атқарып келген атасы мен әкесі
Ізтілеу де орта арнаулы діни оқу
орнын бітірген, дініне берік жандар
болған. Сәйкесінше ұлы Сағидолланы
да мешіт жанындағы мектепте оқы-
тып, мұсылманшылық тәрбие берген.
1902 жылы қос қасиетті шаһардың бірі
Мәдинадағы діни оқу орнына түскен
Сағидолла оны төрт жылда тәмамдап
шығады. Жоғары діни білім алып,
туған жеріне оралған соң білімінің
зекетін беруге кіріседі. Ойыл ауданы-
ның 17-ауылындағы мешітте молда
болып, көп ұзатпай осыннан сауат-
тандыру мектебін ашады. Бірі медре-

се, енді бірі мектеп-мешіттер деп
атаған бұл білім ордаларындағы ағар-
ту жұмыстары әсіресе жәрмеңкелерге
жақын орналасқан аймақтарда жедел
дамыған көрінеді. Соның ішінде,
Ойылдағы Көкжар жәрмеңкесін, одан
бөлек Қаратөбе, Қараөткел, Теке,
Астрахан Қиғаш бойындағы жәрмең-
келерді айтуға болады. Алайда, сола-
қай саясаттың салдарынан, бұл кезде
жоғары діни білімі бар сауатты адам-
дар зиялылар қатарына жатқызыл-
мады. Ал 1920 жылғы санақта қазақ
халқының бар болғаны 2 пайызы ғана
сауатты деп көрсетілген еді. Дінге
қысым көрсетілген осынау алма-
ғайып заманда да ата сенімінен
ажырамай, мұсылманшылық мектеп
құрған Сағидолла жан-жақты білімдар
кісі болған. Студент кезінен Орынбор,
Қазан, Уфа қалаларында шығатын
басылымдармен тығыз байланыста
болып, оқуын аяқтаған жылы Орын-
бордағы татар тілінде шығатын «Ува-
кит» газетінде тілші болып жұмыс та
жасаған. Мұнда Патшалық Ресейдің
ішкі-сыртқы саясаты, ондағы ұлттар
арасындағы қарым-қатынастары
жайлы материалдар жазып, мұсыл-
мандық тағылым-тәрбиенің насихат-
талуына қатты көңіл бөлген.
АЗАТТЫҚТЫ АҢСАҒАН АЛАШ
ҰЛДАРЫМЕН КЕЗДЕСУІ

1917 жылы дәл осы «Увакит» газе-
тінде алаштықтар Ахмет Байтұрсы-
нов, Әлихан Бөкейхановтармен кез-
десудің орайлы сәті түсіп, бұл кездесу
одан әрі берік бауырластыққа ұласқан
көрінеді. Ортақ басқосуларында Алаш
баласының болашағы, елдің азаттығы
турасында пікірлерін білдіріп, сұхбат-
тасқан олар кейіннен Күнбатыс Алаш-
орда ұйымының жұмысында бірге бас
көтеріп, осы мақсатта арнайы съездер
ұйымдастырылған. Сағидолла сол
жылы сәуірде Орал қаласында, мау-
сымда Көкжарда, 1918 жылдың қаң-
тар айында Қаратөбеде өткен съез-
дердің барлығына да қатысып, онда
талқыланған Қазақ автономиясын
құру мәселесі туралы өз пікірін білді-
реді. Съездерге қатысқан әр қандасы-
мыздың, әр зиялы азаматымыздың
көкейінде дәл сол кезде елдің жарқын
болашағын құру, елдікке қол жеткізу
сынды асқақ армандар жатқан еді.
Алайда бұны Кеңес үкіметін құлатуға
қарсы қадам деп түсінген биліктегілер
ұйымның барлық мүшелерін тұтқын-
дайды. Билікке қарсы әрекет еткен
бүлікшілердің бірі ойылдық Сағидол-

Заң көмегі – Қазақстан Республи-
касы Конституциясының 13-бабы-
ның 3-тармағында бекітілген әркімнің
білікті заң көмегін алу құқығын іске
асыруды қамтамасыз етуге, оның
ішінде Қазақстан Республикасының
заңдарында белгіленген тәртіппен ар-
найы заң білімі мен дағдыларын пай-
далана отырып қамтамасыз етуге ба-
ғытталған қызмет. Заң көмегінің
нысандары:
1) өтеулі негізде көрсетілетін заң

көмегі;
2) мемлекет кепілдік берген заң

көмегі;
3) кешенді әлеуметтік заң көмегі.
Заң көмегін сұрап өтініш жасаған

кезінен бастап Қазақстан Республика-
сының заңдарында көзделген тәртіп-
пен іс бойынша қорытынды құқықтық
шешім қабылданғанға (құқықтық
жағдай шешілгенге) дейін құқықтық
қолдап отыруды білдіретін өтеусіз заң
көмегін шартқа сәйкес көрсету кешен-
ді әлеуметтік заң көмегі болып табы-
лады. Кешенді әлеуметтік заң көмегін
көрсету көлемі мен тәртібін заң кон-
сультанттарының палаталары, Рес-
публикалық адвокаттар алқасы белгі-
лейді. Кешенді әлеуметтік заң көмегін
көрсету көлемі мен тәртібі туралы
мәліметтер уәкілетті органға жібері-
леді.
Кешенді әлеуметтік заң көмегін

көрсету әлеуметтік жауапкершілікті
іске асыру нысандарының бірі болып

ҚҰТЫРУ АУРУЫ  - ЕЖЕЛДЕН
КЕЛЕ ЖАТҚАН БАРЛЫҚ СҮТ ҚОРЕК-
ТІЛЕРГЕ, ЕТҚОРЕКТІ ЖАБАЙЫ
АҢДАРҒА ЖӘНЕ АДАМҒА ОРТАҚ
ЖІТІ ӨТЕТІН АУРУ.
Қоздырғышы вирус - рабдовирус

негізгі айырмашылығы бұл вирус
орталық нерв жүйесінің жасушала-
рында өсіп көбейеді. Ауру малдың
сілекейінде, көздерінің жас бездерінде
көп концентрацияда жиналады. Сырт-
қы ортада тұрақтылығы: 60 градуста
10 минутта, 100 градуста-тез залал-
сызданғыш. Салқын температурада
айлап, жануарлар өлімтігінде 2-3 апта
сақталады. Химиялық залалсыздан-
дыру ерітінділерінің қатарына1-2 %
лизол, сілтілер, 2-3 %-тік формалин,
хлорамин ерітінділері жатады.
Негізгі ауру тарататын көзі (резерву-

ары): Қаңғыбас ит, мысық және жа-
байы етқоректілер, жыртқыш аңдар.
Негізгі көзі топырақ, ит, мысыққа
жыртқыш аңдар мен тышқан сияқты
тағы да басқа кеміргіштерден жұғады.
Вирус құтұрған иттің сілекейінде
клиникалық белгілері байқалғаннан
кейін 54-90 % дейін жиналады. Сон-
дықтан ит клиникалық белгілері бай-
қалғанша қапқан болса, 18 күн оқшау-
лау керек. Сол уақытта итте белгі бол-
маса қорқынышты емес. Сондықтан
шаруашылықтағы, жеке қожалықтағы
сол сияқты ауылдық жердегі  иттер
есепке алынып, жылда құтыруға

табылады және ерікті түрде жүзеге
асырылады.
Кешенді әлеуметтік заң көмегі

мыналарға:
1) «Арнаулы әлеуметтік қызметтер

туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес өмірлік қиын жағдайда
жүрген адамдарға;

2) атаулы әлеуметтік көмекке құқы-
ғы бар адамдарға;

3) Ұлы Отан соғысының қатысушы-
ларына және жеңілдіктер бойынша
Ұлы Отан соғысының қатысушы-
ларына теңестірілген адамдарға;

3-1) басқа мемлекеттердің аумағын-
дағы ұрыс қимылдарының ардагер-
леріне;

4) бірінші және екінші топтардағы
мүгедектерге;

5) жасына байланысты зейнеткер-
лерге;

6) қарттар мен мүгедектерге арнал-
ған жалпы типтегі медициналық-әлеу-
меттік мекемелерде (ұйымдарда)
тұратын қарттар мен мүгедектерге;

7) қиын әлеуметтік және қаржылық
жағдайда жүрген өзге де адамдарға
көрсетілуі мүмкін.
Кешенді әлеуметтік заң көмегі

азаматтық сот ісін жүргізу шеңберінде
кәсіпкерлік қызметке байланысты
даулар бойынша көрсетілмейді.
Мемлекет кешенді әлеуметтік заң

көмегін көрсетуге елеулі үлес қосуды
Қазақстан Республикасының Үкіметі
бекітетін тәртіппен ынталандырады.

қарсы егіліп тұруы керек. Сырттан
келген ит болса, егілгендігі туралы
құжаты болуы керек. Егілген уақыты
нақты көрсетіліп, есепке алу қажет.
Жануарлардың құтырумен ауруы,
қалай өтеді және қандай белгілері
бар? Инкубациялық уақыты 7-8 күн-
нен бір айға дейін созылуы мүмкін.
Вирустың ауру шақыру уақыты жа-
нуардың жарақат алған жеріне бай-
ланысты. Клиникалық белгілері: құты-
руға тән агрессивтік мінез көрсетеді.
Малдардың құтыру ауруы көбінесе

қысты күндері, құрғақшылық, қуаңшы-
лық мезгілдері, қара күзде, қыс мезгілі
қарсыз болған кездерде жиі кездеседі.
Қар жамылғысына жасырылмай қал-
ған құтырған кеміргіштерден жұғады.
Ашыққан жыртқыштардың малды
ауылдарға жақын келіп араласуынан
болады. Құтыру ауруы тек құтырған
аңның малды немесе үй аңдарын
тістеу арқылы жалғаса береді.
Құтыру ауруын лаборатория анық-

тамасының шешіміне қарап, күдік ту-
ған жердің эпизоотологиялық жағ-
дайына, оқиға болған жердің сипа-
тына қарай, ауру көзінің клиникалық
суреттемесіне қарай анықталады.
Егер құтыруға ауруына күдік туған

жерде адам жарақат алса, жедел
түрде жергілікті атқарушы органдарға,
медицина қызметі мен мал шаруашы-
лығымен айналысатын органдарға
хабарлануы керек!

2020 жылдың 12 айында Ойыл ау-
дандық сотының өндірісіне 20 қыл-
мыстық іс, соның ішінде 16 іс элек-
трондық форматта түсіп, аталған қыл-
мыстық істер толығымен қаралды.
Қаралған қылмыстық істерден 9
тұлғаға қатысты 8 іс бойынша айыптау
үкім шығарылып, 8 қылмыстық іс
Қазақстан Республикасының Қыл-
мыстық кодексінің 68-бабының 1-бөлі-
гіне сәйкес, яғни медиация тәртібімен
сотталушы мен жәбірленушінің тату-
ласуларына байланысты өндірістен
тоқтатылды. Сондай-ақ, санкциялау
бойынша 13 жадығат қаралды.
Азаматтық істер бойынша 57 іс аяқ-

талды, оның ішінде 19 сот бұйрығы,
24 шешім қабылдаумен қаралып, 7 іс
(оның ішінде 6 іс тараптардың медиа-
ция тәртібімен татуласуларына байла-
нысты) өндірістен қысқартылды, 6 іс
қараусыз қалдырылып, 1 іс сотты-
лығы бойынша жолданды.
Осы мерзімде 239 адамға қатысты

239 әкімшілік іс қаралып, оның ішінде
38 әкімшілік іс өндірістен қысқар-
тылып, 201 әкімшілік іс бойынша жаза
тағайындаумен қаралды, яғни 20 іс
бойынша «ескерту», 55 іс бойынша
«әкімшілік айыппұл», 120 іс бойынша
«әкімшілік қамақ», 6 іс бойынша
«арнайы құқығынан айыруды» қол-

дану жөнінде қаулы шығарылды.
Аудандық соттың жұмыс жоспа-

рына және сот жүйесіндегі жаңашыл-
дықтармен заңнамаларды түсіндіру
мақсатындағы түрлі тақырыпта аудан-
дық және республикалық баспасөз
құралдары арқылы 17 мақала жарық
көрді.
Сонымен қатар, 2020 жылдың 16

наурызынан бастап дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымының жаңа
COVID-19 коронавирусын пандемия
деп жариялануына байланысты аза-
маттардың өмірі мен денсаулығын
қорғау мақсатында Қазақстан Респу-
бликасында төтенше жағдайды енгі-
зуіне сәйкес барлық істер бойынша
тараптар сот ғимаратына келмей,
онлайн режимінде «Truconf» және
«WhatsApp» мобильдік қосымша
арқылы қатысып қаралды.
Қазақстан Республикасының Жо-

ғарғы Сотымен 2021 жылды «Болжам-
ды әділеттілік және әкімшілік сот төре-
лігін құру жылы» - деп жариялануына
байланысты сот ісін жүргізуді оңай-
лату және сот шешімдерінің сапасын
арттыру бойынша жұмыстарды жал-
ғастырып, еліміздің сот жүйесінің
тәуелсіздігі мен тиімділігінің кепілдігін
нығайтуға және сот билігінің имиджін
арттыру үшін шаралар жоспарланды.

Дүкен іші заманауи құрал-жабдық-
тармен қамтамасыз етілген. Жаңа
заман талабына сай ашылған азық-
түлік маркеті 24 сағат жұмыс жасайды.
Сондай-ақ, шағын маркеттің бір ерек-
шелігі интернет арқылы тапсырыс
қабылдайды. Интернет арқылы сауда
жасаған ауыл тұрғындарының зат-
тары үйіне тегін жеткізіліп беріледі.
Енді кемерліктер үйде отырып-ақ сау-
да жасай алады. Ал, ауылдық округке
қарасты елді мекен тұрғындары бірі-

гіп, 50 мың теңге көлемінде сауда
жасаса, оларға да тегін жеткізілім бар.
«Бақыт» азық-түлік маркетінде алко-
гольдық ішімдіктер сатылмайды. Есе-
сіне азық-түлікпен қоса тұрмысқа
қажетті заттардың барлығы дерлік
дүкен сөрелерінде толып тұр. Тұтыну-
шыларға тарту ретінде азық-түлік
маркетінің ішінде тегін шай беріледі.

ла да темір торға қамалып, 1921
жылдың 25 тамызы мен 1922 жылдың
5 сәуірі аралығында Орал қаласын-
дағы түрмеде жазасын өтейді.

ЖАЗЫҚСЫЗ ЖАЛА
Кейін кешірім беріліп, бостандыққа

босап шыққан соң тағы да мешіт-
мектептердің жұмысына ден қойған
жерлесіміз мешіттің хазіреті болып,
рухани-ағартушылық бағытта жұмыс
жасай бастайды. 1926-1930 жылдар
аралығында бір ғана Ойыл ауданында
11 діни мектеп, 20 мешіттің жұмысын
қалпына келтіріп, оларды діни маман-
дармен қамтамасыз етуге күш салған.
Уфадағы Орталық діни басқармамен
тығыз байланыста жұмыс жасап,
басқарманың мүшесі ретінде съезде-
ріне қатысып тұрған.
Отызыншы жылдары байлардың

мүлкін тәркілеп, діни қайраткерлерді
жаппай қудалаған солақай саясат
тағы да күшіне мініп, өзге зиялылар
секілді Сағидолла да сот үкімімен
қамауға алынады. 1930 жылдың 8 нау-
рызында Ойылдың халық соты
РСФСР кодексінің 79-бабының 1-
тармағына сәйкес жеке меншігіндегі
малын талан-таражға салғаны және
діни бағытта жұмыс жасағаны үшін
оған 2 жыл бас бостандығынан айыру
жазасын береді. Оған қоса 5 жылға
жер аударылып, 2 жылға сайлауға
қатысу құқынан айырылады. Мал-
мүлкі де тәркіленіп, тастан салынған
үйі клуб орнына пайдалануға беріледі.
Алғашқыда жазасын Ойыл, Ақтөбе
түрмелерінде өтеген Сағидолла Ізті-
леуов 1931 жылдың аяғында Мұғал-
жардағы тас өндіру кәсіпшілігіне, одан
кейін Алматыдағы лагерьге ауысты-
рылады.

АНКАРАДАҒЫ
МҰСЫЛМАН СЪЕЗІ

Соттың берген жазасын өтеп, бос-
тандыққа шыққан арыстай азамат
бәрібір де дінге қызмет етуін тоқтат-
пайды. 1935 жылы Анкарда өтетін
мұсылмандар съезіне шақырту алып,
оған Орталық діни басқармадан жол
шығындарына деп 150 сом көлемінде
қаражат та жіберіледі. Аталмыш съез-
ге қатысу үшін әуелі Ойылдан Гурьев-
ке, кейін Жылыой-Рөкеш арқылы
кемемен Кетік деген жерге жетіп, одан
Ашхабадтан Қарабұғазға, 4 күн бойы
түйемен жолаушылатып Тегеранға
барған Сағидолла ақыры межелі жер-
ге де жетеді. Күллі мұсылман елде-
рінен 600 делегат қатысқан съезде
талқыланған тақырып турасында өз

пікірін білдіріп қана қоймай, парсы,
араб тілдерінде сөйлегендердің сөзін
түрік тіліне тәржімалайды. Осында
студенттік жылдардағы таныстарын,
«Увакит» газетіндегі бұрынғы ұжым-
дастарын жолықтырып, олармен де
біраз пікір алмасады. Діни білімдар-
лығымен ғана емес, саяси оқиғаларды
сараптап, талдау жүргізе білетін жан-
жақтылығымен танылған Сағидолла
шетелдік басылымдармен байланыс
орнатып, оларға әлем елдері арасын-
дағы шиеленістер, соғыс дүмпуі
жайында хабар беріп отырған.

АҚТАҢДАҚ ТАРИХ НЕМЕСЕ
ЕЛУ ЖЫЛДАН КЕЙІН АҚТАЛҒАН

ЕСІМ
Небір дін қайраткерлерімен сұхбат-

тас болған Сағидолла, соның ішінде
Хасан хазірет, Мұстафа Кемал паша-
мен жүздесіп, жүрген жерінде мұсыл-
маншылықты насихаттаумен болады.
Алайда, исламның жақтаушысы ретін-
де үкіметке жақпаған оның үстінен
1937 жылы тағы да іс жасақталып,
Кеңес үкіметін құлатуға әрекет етті
деген айып тағылады. Бұдан бөлек,
панисламдық ұйым құрып, Герман,
Жапон империалистерімен ауыз жа-
ласты, соларға жұмыс жасады деген
де небір негізсіз жалалар жабылады.
Үйіне тінту жүргізіліп, өзі тергеуге
алынады. Екі айдан астам уақыт
жалғасқан тергеудің нәтижесінде адал
атын ақтап ала алмайтындығынан
әбден қажып, шарасыз күйге түскен
Сағидолла 1937 жылдың 16 тамызын-
да берген жауабында былай деген
екен: «...бүгін мен бір жағымсыз түс
көрдім, бәрібір сіздер мені атасыздар.
Сондықтан, қалай жауап берсем де,
маған бәрібір. Мен және менің жанұям
жетімдік көрсін. Басқа жазықсыз
адамдарды жетім еткім келмейді».
Қазақтың өзге қарагөздерін жетім
еткісі келмеген Алаш азаматының
артында жесір болып жұбайы Айбар-
ша, жетім болып балалары Қажығали,
Сағадат және Дильшат қалды. Тағ-
дырларына «халық жауының баласы»
деген таңба басылған асылдың
сынықтарының әкелеріне тағылған
айыпқа көндікпеске шаралары болма-
ды. Арада жарты ғасыр өткеннен кейін
ғана, нақтырақ айтқанда 1990 жылы
Сағидолла Ізтілеуовтің жүз бет болып
жасақталған ісі қайта қаралып, құра-
мында қылмыстық әрекет жоқ деп
табылып, ардақты есімі ақталып
шығады.

Индира ІЗБАСҚАН.

ҮШ РЕТ СОТТАЛҒАН ДІН ҚАЙРАТКЕРІ

Сауда жасауға келген тұтынушы
бойын жазып, демін басып отыру үшін
жұмсақ жиһаздар қойылып, заманауи
үлгідегі теледидар қойылған. Осылай-
ша Спартак Төремұратов шет елдің
сауда мәдениетін шалғай ауылға алып
келді. Отбасылық кәсіпті дөңгелетіп
отырған ол алдағы уақытта наубай-
хана, тойхана, жылыжай ашуды көз-
деп отыр. Қазіргі таңда «Спарта»
шаруа қожалығында 4 адам жұмыс
жасайды. Жыл сайын қарбыз-қауы-

нымен тұтынушыларға жақсы таныс
Спарта ағамыз биыл суармалы жем-
шөп өсіруді қолға алып, 15 гектар
жерге қарбыз, қауын, қияр егу жұмыс-
тарын жандандырып, кәсібін кеңейте
түспек.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл-Саралжын-Ойыл.

Қадірменді  жерлестер! Біздің Ойыл өңірі қай заманда да, қандай формацияда
да тарихтың тағылым құбылысынан құр қалған емес. Оған дәлелдер тұрақты
табылып жатқан артефактілер мен жәдігерлер, архивтік деректер мен ел аузын-
да үзілмей айтылып жүрген дастандар. Рухани құндылықтарымызды тұрақты
іздеу, оларды сараптау, ел назарына жеткізу, ұрпағымызға мұра қылып қалдыру
жұмыстарын атқаруға арнайы топ құрылып, іске кірісіп кеткен. Әрине, көненің
көздері, ауыздары дуалы, тұла бойы шежірелі қарттарымыз азайғасын біздер
де көп жерде кібіртіктеп қаламыз... Ел тарихы – ортақ іс дегендей, осы өзіміздің
газетіміздің беттерінде тұрақты айдар ашып, сіздермен ақылдасып, пікірлесіп
отырамыз. Мәселен, Ойылдан шыққан жиырма бес алаш қайраткерлерінің тек
қана екеуі туралы мәлімет энциклопедияға енген екен. Келіңіз, ағайын,  бірге
іздеу салайық! Төмендегі суретте аты жазылған адамдарды немесе ұрпағын
танитын азаматтардың солар туралы ақпараттар жинауға қолұшын беруін
сұраймыз.

Нұрлан  ЖҰМАҒАЛИЕВ.

Ойылдың тарихы тым әріде. Асан
Қайғының жырына арқау болған
өлкені кейін зар заманы ақыны Мұрат
Мөңкеұлы «... Ойылды келіп алғаны,
Ойындағысы болғаны» - деп қызғыш-
тай қорыды. Одан кейін Көкжар жәр-
меңкесімен тасқа қашалды. Жиырма-
сыншы ғасырдың басындағы аласа-
пыран уақытта күн батыс Алашорда
көсемдерінің алқалы жиын өткізер
ордасына айналды. Осыдан тура 100
жыл бұрын аумақтық бөлініс кезінде
Ойыл ауданы құрылды. Кейіннен
көлемі уақыт ағымына орай бірнеше
рет өзгергенімен, тарихы терең өлке-
нің өткені тағылымның көзі. Әрине,
қазіргі санитарлық талаптарға сай,

атаулы датаны аудан көлемінде атап
өтпеуіміз де мүмкін. Бірақ, тарихын
құм басқанымен халқының жадынан
өшірілмеген өңірдің тойын ас та, төк
мерекемен өлшеуіміз де артық шы-
ғар... Бір ғасырлық шежірені шертетін
шараларға шектеу жоқ. Біз де оған өз
үлесімізді қосуымыз керек! «Ойыл»
ынталы тобының жетекшісі Нұрлан
Жұмағалиев бастаған азаматтар
ауданның атаулы датасына орай тың
бастаманы қолға алып отыр. Біз де
атсалысайық! Біз жыл бойы «Ойыл –
100» айдарымен мақалалар топтама-
сын жариялап отырамыз.

Редакция.

«Ойыл – 100»

АЛАШ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІН
КІМ БІЛЕДІ?

САРАЛЖЫНДА «БАҚЫТ»
АЗЫҚ-ТҮЛІК МАРКЕТІ АШЫЛДЫ
ЖУЫРДА САРАЛЖЫН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК НЫСАНДАР

ҚАТАРЫНА ЖАҢА АЗЫҚ-ТҮЛІК МАРКЕТІ ҚОСЫЛДЫ. ЖАҢА МАРКЕТТІҢ
АШЫЛУ САЛТАНАТЫНА АУЫЛ ТҰРҒЫНДАРЫ ҚАТЫСЫП, САЛТ-
ДӘСТҮРГЕ САЙ ШАШУ ШАШТЫ. «БАҚЫТ» АТТЫ АЗЫҚ-ТҮЛІК
МАРКЕТІНІҢ ИЕСІ ЖЕКЕ КӘСІПКЕР «СПАРТА» ШАРУА ҚОЖАЛЫҒЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫ СПАРТАК ТӨРЕМҰРАТОВ. БОТАКӨЗ-2 КӨШЕСІНІҢ БОЙЫНА
СӘН БЕРГЕН ДҮКЕННІҢ СЫРТҚЫ СӘУЛЕТІ КӨЗ ТАРТАДЫ.

ҚР АШМ ВБжҚК Ойыл аудандық аумақтық инспекциясы

ҚҰТЫРУ АУРУЫ

ОНЛАЙН ЖҰМЫС

Ойыл аудандық соты

СОТ САЛАСЫНДА ДА ҚОЛДАНЫЛЫП ЖАТЫР

КЕШЕНДІ ӘЛЕУМЕТТІК ЗАҢ КӨМЕГІ

Ойыл ауданаралық әділет басқармасы

Кеше Ойыл қазақ орта мектеп база-сында санитарлық норманы сақтай
отырып, офлайн түрде жалпы білім беретін пәндер бойынша Республи-калық
олимпиаданың II (аудандық) кезеңі басталды. 8 - 12 ақпан ара-лығында
Олимпиадаға қатысуға бар-лығы 12 пән бойынша 251 оқушы өтінім берді. Түске
дейін математика, физика пәндері бойынша өтіп, 14 мектептен физика пәнінен
14 оқушы, математика пәнінен 25 оқушы қатыс-са, түстен кейін химия, биология
пән-дері бойынша өткен білім байқауына химия пәнінен 14, биология пәнінен
25 оқушы бағын сынады.
Жазбаша түрде бір турдан тұратын дарынды және талантты, тапқыр және

мақсатқа ұмтылған балаларды анық-тау, оқушылардың зияткерлік және
аналитикалық ойлауын, олардың танымдық белсенділік деңгейін, тапқырлығын,
ұстамдылығы мен шыдамдылығын анықтауды мақсат тұтқан пәндік
олимпиаданы өткізу барысын Ойыл аудандық мәслиха-тының хатшысы Сәкен
Займолдин мен «Адалдық алаңы» жобасының Ойыл ауданы бойынша
жетекшісі, аудандық мәслихат депутаты Исатай Берғалиевтар бақылады.

ПӘНДІК ОЛИМПИАДА АУДАНДЫҚ КЕЗЕҢІНДЕ
251 ОҚУШЫ БАҒЫН СЫНАП ЖАТЫР


