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Биыл Тәуелсіздік алғанымызға 30
жыл толады. Ел тарихындағы маңыз-
ды мерейтой қарсаңында көптеген игі
істерді жүзеге асыру жоспарланып
отыр. Ауданымызда отыз жылдыққа
орай «30 игі іс» жобасы жасақталды.
Кез-келген мемлекеттің құндылығы
мен ізгілігі балалар мен қарттарға,
мүмкіндігі шектеулі жандарға деген
қарым-қастынасымен айқындалады.
Оның ішінде біздің елімізде мүмкіндігі
шектеулі жандар қоғамнан тыс қалған
емес. Олардың барлығына бірдей
көзқарас танытуымыз қажет. Өйткені
тағдырдың маңдайға жазғаны сол
болса, одан ешкім қашып құтыла

алмайды.
Осы орайда аудан әкімінің орын-

басары Мұратбай Айдарбаев, аудан-
дық мүгедектер қоғамының төрағасы
Тыныштыбай Шалабаев, Ойыл аудан-
дық жұмыспен қамту және әлеуметтік
бағдарламалар бөлімінің басшысы
Бекболат Иманғалиев «Тәуелсіздік
таңында» дүниеге келген мүмкіндігі
шектеулі Тәуелсіздік құрдастарымен
арнайы жүздесті. Үйлеріне барып,
айтулы мерекелерімен құттықтай
келе жылы лебіздерін жеткізіп, сый-
сыяпаттарын ұсынды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

 Аудандық мәдениет үйінің фойе-
сінде Тәуелсіздіктің 30 жылдық
мерейтойына арналған «Тәуелсіздік
– мәңгілік ел тұғыры», «Тәуелсіздік
жемісі» атты Ойыл ауданының 100
жылдығына арналған «Ел тарихы –
киелі де қастерлі», Ұлттық құнды-
лықтар – ұлт қорғаны» атты Шығанақ
Берсиевтің 140 жылдығына арналған
«Шығанақ бағындырған шың» атты
қолөнер туындылары мен кітап көр-
мелері көпшілік назарына ұсынылды.
Көрмеде қолөнер шеберлерінің
шыны сынды әртүрлі заттардан
жасаған туындылары өзіндік ерек-
шелігімен көз тартты. Одан кейін
айтулы шараның шымылдығы
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз-
дігінің 30 жылдығына арналған
бейнебаянмен түрілді. Әрі қарай
аудан өнерпаздары әсем әнмен
арналған салтанатты шарада Ойыл
ауданының 100 жылдығына, Шыға-
нақ Берсиевтің 140 жылдығына
арналған бейнебаяндар көрсетіліп,
өмір жолы мен ерен еңбегі Ғабиден
Мұстафиннің «Шығанақ» романына,
неміс драмтургы Бертольд Брехттің
«Тары өсіруші» дастанына арқау
болған Шығанақ атамыздың бейнесі
сахналық қойылыммен сомдалды.
Сонымен қатар Тәуелсіздіктің 30
жылдығына арналған аудандық
орталықтандырылған кітапхана
ұжымының «Отбасымен жұлдызды
30 кітап» жобасының тұсауы кесілді.
Аталған жобаға қатысушы кітапқұмар
отбасылардың фотосуреттері бейне-
ролик арқылы көрсетіліп, қазіргі
интернет қарыштап дамыған заман-
да арамызда әлі де кітапты сүйіп
оқитын жандардың бары бізді бір
қуантып тастады. Оған қоса «Қазақ-
станның оқырман ұрпағы - 2021»
жалпыұлттық акциясы аясында ертегі

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰРДАСТАРЫНА ҚҰРМЕТ

«ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН –
ТӘУЕЛСІЗДІК!»

кейіпкерлерін сомдаған бүлдіршін-
дердің дефилесі көпшілікті сүйсін-
дірді. Одан кейін аудан басшысы
Асқар Қайырғалиұлы ғасырлар
тұғырында жыл өткен сайын асқақтай
түсетін үш бірдей мерейтойымен
барша ойылдықтарды құттықтады.
«Биыл қастерлі Тәуелсіздігімізге 30
жыл толғалы отыр. Бұл – қайта
жаңғырған қазақ мемлекеттігінің,
ата-бабаларымыз аңсаған азат-
тықтың тұғыры нығая түскенін
әйгілейтін маңызды белес. Тарих
тұрғысынан алғанда, 30 жыл – көзді
ашып жұмғандай қас қағым сәт.
Дегенмен, бұл көптеген халықтар
үшін қиындығы мен қуанышы,
дағдарысы мен дамуы алмасқан
тұтас дәуір деуге болады. Осы
орайда біздің ауданымызда да Тәуел-
сіздіктің мерейтойына орай «30 жыл
– 30 нақты іс» жобасы аясында
негізгі 5 блок бойынша 30 жоба жүзе-

Ойыл ауданы әкімдігі

ЕСЕП БЕРУ БАРЫСЫНДА АЙТЫЛҒАН ҰСЫНЫСТАР МЕН ЕСКЕРТУЛЕРДІ
ІСКЕ АСЫРУ БОЙЫНША ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

№ Айтылған ескертулер және
     ұсыныстар

Ескертулерді және
ұсыныстарды іске
асыру жөніндег іс-

шаралар мен орындалу
мерзімі

Жауапты Бақылау
(аудан әкімінің

жетекшілік ететін
орынбасары)

1. Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі Құмжарған ауылының
кіреберіс жолына орташа жөндеу
жүргізу үшін ЖСҚ жасақтау

1 тамыз 2021 жыл Ойыл аудандық  тұрғын үй,
коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

А.Кенжебаев

2. Ойыл ауылдық округі Екпетал
ауылының кіреберіс жолына
орташа жөндеу жүргізу үшін ЖСҚ
жасақтау

1 тамыз 2021 жыл Ойыл аудандық  тұрғын үй,
коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

А.Кенжебаев

3. Саралжын ауылдық округі
Тайсойған ауылының кіреберіс
жолына орташа жөндеу жүргізу
үшін ЖСҚ жасақтау

1 тамыз 2021 жыл Ойыл аудандық  тұрғын үй,
коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

М.Айдарбаев

4. Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі Қарасу ауылын газбен
қамтамасыз ету үшін ЖСҚ
жасақтау

1 желтоқсан 2021 жыл Ойыл аудандық  тұрғын үй,
коммуналдық шаруашылық,
жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі

А.Кенжебаев

5. Көптоғай ауылдық округі
Қарасуауылдық клубының
орындықтарын ауыстыру

1 тамыз 2021 жыл Ойыл аудандық ішкі саясат,
мәдениет және тілдерді дамыту
бөлімі

М. Айдарбаев

6.  Ойыл ауылдық округі Ақшатау,
Қаракемер елді мекендерін ұялы
байланыспен қамту

1 қазан 2021 жыл Ойыл ауылдық округі әкімдігі А.Кенжебаев

7. Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі Құмжарған ауылына спорт
алаңын салу

1 қыркүйек 2021 жыл Ш.Берсиев атындағы ауылдық
округі әкімдігі

М.Айдарбаев

8. Қайыңдыауылдық округі
Көсембай ауылының көшелерін
жарықтандыру

1 қыркүйек 2021 жыл Қайынды ауылдық округі әкімдігі А. Кенжебаев

9. Қайыңдыауылдық округі
Көсембай ауылына спорт алаңын
салу

1 тамыз 2021 жыл Қайынды ауылдық округі әкімдігі М.Айдарбаев

10.  Ойыл ауылдық округі Екпетал
ауылына спорт алаңын салу

1 қыркүйек 2021 жыл Ойыл ауылдық округі әкімдігі М.Айдарбаев

Өткен жұмада Ойыл аудандық мәс-
лихатының әлеуметтік-экономикалық
даму, бюджет, халықты әлеуметтік
қорғау және аграрлық сала мәселе-
лері жөніндегі тұрақты комиссиясы-
ның кеңейтілген отырысы өтті. Комис-
сия отырысына аудан әкімінің орынба-
сарлары, аудандық бөлім басшылары
қатысты.
Күн тәртібінде ауданда ауыл шаруа-

шылығы жануарларын жаю жөніндегі
аудандық кәсіпкерлік және ауыл ша-
руашылығы атқарылып жатқан жұ-
мыстары жөнінде, Қазақстан Респу-
бликасының «Жер кодексінің» талап-
тарын жүзеге асыруда аудандық жер
қатынастары бөлімінің атқарған жұ-
мыстары жайында мәселелер көтеріл-
ді. Бірінші мәселе бойынша аудандық
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы Сүйіндік Өскін-
баев, келесі мәселе бойынша  аудан-
дық жер қатынастары бөлімінің бас-
шысы Жасұлан Ержанов баяндама
жасады. Соңғы жылдары ауданымыз-
да қуаңшылық салдарынан кейбір
ауылдық округтерде шөптің шығымы-
ның төмендегені байқалады. Қазір
шаруа қожалықтарды айтпағанның
өзінде жеке тұрғындардың да малда-
рының саны өсіп келеді. Ауылдан өріп

шығатын мал санының көбеюіне бай-
ланысты жайылымдық жерлер тозып
жатыр. Тіпті ауылдың ішінде мыңғыр-
ған малдарымен отырған шаруа
қожалықтар да жоқ емес.

«Қараша, желтоқсан мен сол
бір-екі ай —

Қыстың басы бірі ерте, біреуі жәй.
Ерте барсам жерімді жеп қоям деп,
Ықтырмамен күзеуде отырар бай»,

- деп Абайша айтсақ, ата-бабалардың
ұстанымына көшетін кезге келдік-ау.
Өйткені жер тозса, шаң-тозаңнан
ауруға шалдығарымыз шындық. Сон-
дықтан комиссия отырысында осы
мәселе кеңінен талқыланды. Аудан-
дық мәслихат хатшысы Сәкен Зай-
молдин қозғалған мәселелерді бірле-
сіп шешуге шақырып, шаруа қожалық-
тарымен түсінік жұмыстарын жүргізу
керектігін баса айтты. Сондай-ақ ау-
дандық мәслихат депутаттары қозғал-
ған мәселе бойынша ұсыныс-пікір-
лерін жеткізді.

P.S. Түстен кейін Ойыл аудан-
дық мәслихатының тұрақты
комиссиясының кеңейтілген
отырысы «Білім, мәдениет, ден-
саулық сақтау, құқық тәртібі
және жастар саясаты» мәселе-
лері бойынша жалғасты.

КОМИССИЯНЫҢ КҮН ТӘРТІБІНДЕ –
МАЛДЫҢ АЗЫҒЫ МЕН ЖАЙЫЛЫМЫ

«22» ақпан 2021 жыл №1     Ойыл ауылы
Аудандық мәслихаттың кезекті
екінші сессиясын шақыру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының 10 бабының 2 тармағына сәйкес  ШЕШІМ ЕТЕМІН:
Жетінші шақырылған аудандық мәслихаттың  кезекті екінші сессиясы 2021

жылдың 10 наурызы күні сағат 11.00-де аудан әкімдігінің мәжіліс залында
шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне мына мәселелер енгізілсін:
1. Аудан әкімі орынбасарының ауданда агроөнеркәсіптік кешенді және

ауылдық аумақтарды дамыту мәселелері жөніндегі есебі
Баяндамашы: Кенжебаев А.К. - аудан әкімінің орынбасары
2. Ауданда ветеринариялық бақылауды және қадағалауды жүзеге асыру

жұмыстары туралы
Баяндамашы: Қожағалиев Ө.С. - ҚР АШМ Ветеринариялық бақылау және

қадағалау комитеті Ойыл аумақтық инспекциясының басшысы
3. Аудандық мәслихаттың атқарған жұмысы жөніндегі аудандық мәслихат

хатшысының есебі
Хабарламашы: Займолдин С.Ғ. - аудандық мәслихат хатшысы
4. Аудандық мәслихаттың 2020 жылғы 24 желтоқсандағы №467 «2021-2023

жылдарға арналған Ойыл аудандық бюджетін бекіту туралы» шешіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Хабарламашы: Ұлықпанов Қ.Ж. -  аудандық экономика және бюджеттік

жоспарлау  бөлімінің басшысы
5. Басқа да мәселелер
Аудандық мәслихаттың
сессия төрағасы:                                                      И.Ш.Берғалиев

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТЫ
СЕССИЯСЫ ТӨРАҒАСЫНЫҢ ШЕШІМІ

Ел іші болғасын дау болмай тұр-
майды. Туындаған дауларды бітіммен
шешу жолдары, татулықтың кепілі
болып, ашу-араздықтың жойылуына
себебін тигізеді. Дауларды бітіммен
шешу жолдарын реттейтін Қазақстан
Республикасының 2011 жылғы 28
қаңтардағы «Медиация» туралы Заңы
бар. Осы аталған Заңның мақсаты -
тараптардың дауласушылық деңгейін
төмендету. Медиация Заңының
қолданылу саласы, егер Қазақстан
Республикасының заңдарында өзге-
ше белгіленбесе, жеке және заңды
тұлғалар қатысатын азаматтық,
еңбек, отбасылық және өзге де
құқықтық қатынастардан туындайтын,
сондай-ақ қылмыстық теріс қылықтар,
онша ауыр емес және ауырлығы
орташа қылмыстар бойынша медиа-
ция арқылы бітімге келуге болады.
Осы аталаған медиацияны медиа-

торлар жүргізеді. Медиатор дегеніміз
- дауласушы тараптарды басқарушы,
ол қорғаушы немесе заңгер емес.
Тараптардың ешбірінің мүддесін
қорғамай, дауласушы тараптарды
ортақ мәмілеге келтіріп, келіссөз
жүргізуші болып табылады.
Қазақстан Республикасының 2001

жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
Республикасындағы жергілікті мемле-
кеттік басқару және өзін-өзі басқару
туралы» Заңының35-бабының 22-
тармақшасына және Қазақстан
Республикасының «Медиация» тура-
лы Заңның 16-бабына сай аудан,
ауылдық округ әкімдері кәсіпқой емес
медиаторлар тізілімін жүргізеді
делінген. Осы аталған заң талаптары
бойынша ауылдық округ әкімдерімен,
Ойыл ауданы аумағында 2021 жылға
кәсіби емес негізінде медиацияны
жүзеге асыратын кәсіпқой емес

медиаторлардың тізілімі жүргізілген.
Яғни, Ойыл ауылдық округі бойын-

ша Булаева Гулжан Сагидоллақызы
және Ғаббасова Меруерт Сахиқызы,
Кемер ауылдық округі бойынша
Нұғыманова Нұржамал Аққайдауқызы
және Өмірғали Аманғали Исағалиұлы,
Қайынды ауылдық округі бойынша
Алманов Қайырғали Арынғазыұлы
және Қосбаева Күләш Аманбекқызы,
Қараой ауылдық округі бойынша
Құлымжанова Нұрсұлу және Ұбашова
Есенгүл Орынбасарқызы, Сарбие
ауылдық округі бойынша Әлжанова
Канипа Ақсейілқызы, Ш.Берсиев
ауылдық округі бойынша Қауметова
Шекер Жолдыбайқызы және Байма-
нова Лаззат Ғұмарқызы, Көптоғай
ауылдық округі бойынша Ниязов
Ермек және Еспенбетова Айман
Жұмашқызы енгізілді.
Медиаторға жүгіну азаматтар үшін

қолайлы. Себебі медиаторға жүгіну
арқылы азаматтар уақытын үнемдеп,
туындаған дауды бітімгершілікке келу
арқылы шеше алады. Медиация дауға
кім кінәлі немесе жеңіске жету емес,
шешімнің құрылымдық іздестірілуіне
бағдарланады. Медиация кезінде
шешілген даулардың келісімдері берік
әрі нақты болады. Себебі дауласушы
тарап медиация кезінде екеуара
келісімге келіп, дауды шешу жолында
бір-біріне өзіндік келісімдерін береді
және бұл тетіктің ең басты ерекшелігі
- медиация дау туындағаннан кейін
тараптардың өзара қарым қатынасын
сақтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар Қазақстан Респуб-

ликасы Азаматтық процестік кодек-
сінің 174-бабына сәйкес, сот тарап-
тардың татуласуы үшін шаралар
қолданады, дауды процестің барлық
сатыларында реттеуде оларға

МЕДИАЦИЯ - БІТІМГЕРШІЛІККЕ БАСТАЙДЫ
жәрдемдеседі. Тараптар татуласу
келісімін, дауды медиация тәртібімен
реттеу туралы келісімді немесе дауды
партисипативтік рәсімдер тәртібімен
реттеу туралы келісімді жасап, атал-
ған Кодексте белгіленген тәртіппен
өзге де тәсілдерді пайдалана отырып,
дауды өзара талаптардың толық
көлемінде не бір бөлігінде реттей
алады.
Даулы мәселе бойынша азаматтар-

дың бір-біріне деген ашу-араздығын
тудырмау және медиация заңының
қолдану аясын кеңейту мақсатында
аудандық сотпен бірқатар шаралар
атқарылуда. Соның ішінде аталған
заң аясында Ойыл аудандық сотымен
2020 жылдың 12 айында 8 қылмыстық
іс және 6 азаматтық істер бойынша
тараптар өзара ымыраға келіп,
медиация тәртібін қолдану арқылы
өндірістен тоқтатылды.
Сонымен қатар медиация, дау-

ларды сотқа дейінгі реттеу тәртібі
бойынша мекемелер мен халық
арасында түсіндіру жұмыстары ұдайы
жүргізілуде. Бұл аталған шаралардың
атқарылуы, даулы мәселені шешуде
адамдардың бір-біріне деген
сыйластықты бұзбай, өзара ымыраға
келтіріп, татулықты нығайта түсері
анық.
Даулы мәселеден туындаған ашу-

араздықтан ағайынның арасынан
сыйластық кетеді. Қазақ халқы
осындай мәселені болдырмау мақса-
тында дау-дамайды келісіммен шешіп
отырған. Сонымен қатар дауларды
бітімгершілікпен шешу жолдары
тыныштықты сақтап, татулықты
мығым етері сөзсіз.

А.ҚЫДЫРҒАЛИЕВ,
Ойыл аудандық сотының

бас маманы.

ОЙЫЛ ЖҰРТШЫЛЫҒЫ ҮШІН
БИЫЛҒЫ ЖЫЛ АЙТУЛЫ ЖЫЛ
БОЛЫП ОТЫР. БИЫЛ
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ 30 ЖЫЛДЫҚ
МЕРЕЙТОЙЫМЕН ҚАТАР
АУДАНЫМЫЗДЫҢ 100
ЖЫЛДЫҒЫ МЕН ЕРЕН ЕҢБЕГІ
МЕН ЕЛ-ЖҰРТҚА ЕСІМІ МӘШҺҮР
БОЛҒАН АҚ ТАРЫНЫҢ АТАСЫ
ШЫҒАНАҚ БЕРСИЕВТІҢ 140
ЖЫЛДЫҒЫН АТАП ӨТПЕКШІ.
ОСЫ ОРАЙДА ӨТКЕН ЖҰМА КҮНІ
АУДАНДЫҚ МӘДЕНИЕТ ҮЙІНДЕ
«ЕЛІМНІҢ БАҚЫТЫН ТЕРБЕТКЕН
– ТӘУЕЛСІЗДІК» АТТЫ МЕРЕЙЛІ
ЖЫЛДЫҢ МЕРЕКЕЛІК АШЫЛУ
САЛТАНАТЫ ӨТТІ.

ге асырылады.
Құрметті жерлестер! «Береке

басы - бірлік» деген дана халқымыз.
Ендеше, берекеміз бен бірлігіміз
жарасқан еліміздің еңсесі биік,
болашағы жарқын болуына барлы-
ғымыз бір кісідей жұмылып, еңбек
етуіміз қажет. Баршаңызға ел
келешегі жолындағы еңбектеріңізге
табыс тілеймін», - дей келе Қазақ-
стан Республикасы Парламенті
Мәжілісі мен барлық деңгейдегі
мәслихат депутаттарының сайлауын
өткізу кезінде сайлау заңнамасы мен
халықаралық стандарттарды сақтай
отырып, жоғары кәсібилік және
ұйымдастырушылық шеберлігі үшін

ауданымыздағы учаскелік сайлау
комиссияларының төрайымдары мен
төрағаларын Қазақстан Республи-
касы Орталық сайлау комиссия-
сының алғыс хатымен марапаттады.
Одан кейін «Nur Otan» партиясы
сайлауалды штабының төрағасы
Сәкен Займолдин Қазақстан Респуб-
ликасы Парламенті Мәжілісі мен
барлық деңгейдегі мәслихат депутат-
тарын сайлау кезінде белсенді
атсалысқан бірқатар азаматтарға
партиясы төрағасының бірінші
орынбасары Бауыржан Байбектің
алғыс хатын табыстады.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.



Доходы 22 298
1 Налоговые поступления 1 300

01 Подоходный налог 20
2 Индивидуальный подоходный налог 20

04 Налоги на собственность 1 280
1 Налоги на имущество 12
3 Земельный налог 48
4 Налог на транспортные средства 1 220

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 20 928

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 20 928
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 20 928

Кірістер 22 298
1 Салықтық түсiмдер 1 300

01 Табыс салығы 20
2 Жеке табыс салығы 20

04 Меншiкке салынатын салықтар 1 280
1 Мүлiкке салынатын салықтар 12
3 Жер салығы 48
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 220

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 20 928

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 20 928
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 20 928

С
ом

ас
ы

(м
ы
ң

те
ңг
е)

С
ан
ат
ы

С
ы
ны

бы

Кі
ш
і

сы
ны

бы

Атауы С
ум

м
а

(т
ы
с.
те
нг
е)

Ка
те
го
ри

я

Кл
ас
с

П
од

кл
ас
с

Наименование

Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы
30  желтоқсандағы № 480 шешіміне 16 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН САРБИЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

Приложение 16 к решению Уилского
районного маслихата от 30 декабря 2020 года №480

БЮДЖЕТ САРБИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

Затраты 22 298
01 Государственные услуги общего характера 17 591

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 17 591

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        17 591
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 17 591
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 4 707

3 Благоустройство населенных пунктов 4 707
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          4 707

008 Освещение улиц в населенных пунктах 1 187
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 250
010 Содержание мест захоронений и погребение безродных 100
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 3 170

Шығындар 22 298
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17 591

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 17 591

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 591
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17 591
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 4 707

3 Елді-мекендерді көркейту 4 707
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 4 707

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 1 187
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 250
010 Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу 100
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 3 170
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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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Таза бюджеттік кредиттеу 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

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

2 23 ақпан 2021 жыл

Доходы 20 373
1 Налоговые поступления 1 155

01 Подоходный налог 20
2 Индивидуальный подоходный налог 20

04 Налоги на собственность 1 135
1 Налоги на имущество 8
3 Земельный налог 32
4 Налог на транспортные средства 1 095

2 Неналоговые поступления 85
01 Доходы от государственной собственности 80

5 Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 80
06 Прочие неналоговые поступления 5

1 Прочие неналоговые поступления 5
4 Поступления трансфертов 19 133

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 19 133
3 Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 19 133

Кірістер 20 373
1 Салықтық түсiмдер 1 155

01 Табыс салығы 20
2 Жеке табыс салығы 20

04 Меншiкке салынатын салықтар 1 135
1 Мүлiкке салынатын салықтар 8
3 Жер салығы 32
4 Көлiк құралдарына салынатын салық 1 095

2 Салықтық емес түсімдер 85
01 Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер 80

5 Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер 80
06 Басқа да салықтық емес түсімдер 5

1 Басқа да салықтық емес түсімдер 5
4 Трансферттердің түсімдері 19 133

02 Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер 19 133
3 Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 19 133
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Ойыл аудандық мәслихатының 2020 жылғы
30  желтоқсандағы № 480 шешіміне 19 қосымша

2021 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГ БЮДЖЕТІ

Приложение 19 к решению Уилского
районного маслихата от 30 декабря 2020 года №480

БЮДЖЕТ КАЙЫНДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД

Затраты 20 373
01 Государственные услуги общего характера 17 163

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления 17 163

124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа        17 163
001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,

села, поселка, сельского округа 17 163
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 210

3 Благоустройство населенных пунктов 3 210
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа          3 210

008 Освещение улиц в населенных пунктах 458
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 250
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 502

Шығындар 20 373
01 Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 17 163

1 Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi,
атқарушы және басқа органдар 17 163

124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 17 163
001 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін

қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 17 163
07 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 3 210

3 Елді-мекендерді көркейту 3 210
124 Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты 3 210

008 Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру 458
009 Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 250
011 Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 2 502
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323 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 №218
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.

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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ҚР Мемлекеттік қызмет істері агент-
тігінде «Мемлекеттік қызмет көрсетуді
бақылау - қызметтердің халыққа
қолжетімділігі» тақырыбында брифинг
өтті. Мемлекеттік қызмет істері агент-
тігі қызметінің басым бағыттарының
бірі халыққа сапалы мемлекеттік қыз-
мет көрсетуді қамтамасыз ету болып
табылады.
Агенттіктің мемлекеттік көрсетілетін

қызметтер департаменті директоры
Ильдар Үйсімбаевтың айтуынша
Мемлекет басшылығының тапсыр-
масын іске асыру шеңберінде тізілім-
дегі мемлекеттік қызметтердің жалпы
санының 90% - дан астамы электрон-
дық форматқа ауыстырылды.

«Соңғы жылдары электрондық
нысанда көрсетілген мемлекеттік
қызметтердің үлесі екі есеге өсті
(2017 жылғы 53,1% - дан 2020 жылы
82,9% - ға дейін). Мемлекеттік қыз-
мет көрсету рәсімдерін бұзу саны 3
еседен астам азайды (370 мыңнан
114 мыңға дейін)»- деді Ильдар
Үйсімбаев.
Бұл ретте, осы бағыттағы оң өзге-

рістерге қарамастан, Агенттік қызмет-
терге қолжетімділік мониторингі
шеңберінде «электрондық үкімет»
порталында қолжетімсіз 54 қызметті
анықтады.
Анықтама ретінде: жұмыс істемей-

тін қызметтердің көпшілігі келесі
мемлекеттік органдардың құзыретіне
тиесілі:СІМ (45,5%), Еңбекмині
(21,4%), БҒМ (20,8%), ДСМ (16,2%),
ІІМ (12,8%), МСМ (11,5%), АШМ
(10,5%), Қаржымині (8,7%), ЦДИАӨМ
(7,7%), ҰЭМ (7,1%), ЭМ (5%),
Әділетмині (3,8%), РРФР (3%), ЭГТРМ
(2,4%), ИИДМ (0,9%).

«Мысалы, дәрігердің қабылдауына
жазылу, міндетті мемлекеттік тір-
кеуге жатпайтын жылжымалы мүлік
кепілін тіркеу сияқты және т.б мем-
лекеттік қызметтерді алу бойынша
тиісті портал техникалық тұрғыда
қолжетімсіз болған»- деді Ильдар
Үйсімбаев.
Қызмет алушылардың өтініштерін

сапалы қарау және олардың бұзылған
құқықтарын қалпына келтіру Агент-
тіктің басым бағыттарының бірі болып
табылады. 2020 жылы Агенттікке және
оның аумақтық бөлімшелеріне 1442
өтініш келіп түсті. Көрсетілетін
қызметті берушілердің жер қатынас-
тары (30%), Әлеуметтік сала (14%)
және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-
шылық (11%) салаларындағы заңсыз
іс-әрекеттеріне жиі шағым жасалады.
Орталық мемлекеттік органдар ара-
сында көрсетілетін қызметті алушы-
лар «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы (16%
немесе 141), полиция (5% немесе 47)
және еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау (2,2% немесе 20) қызмет-
керлерінің әрекеттеріне жиі шағым-
данады.
Жергілікті атқарушы органдар қыз-

меткерлерінің әрекетіне 520 өтініш
келіп түскен(түскен өтініштердің
жалпы санының 36%).

«Агенттік тек өтініштердің негі-
зінде 266 жоспардан тыс тексеру
жүргізді, қорытындысы бойынша
мемлекеттік органдардың 207 қыз-
меткері тәртіптік жауапкершілікке
тартылды. 33 лауазымды тұлға
әкімшілік жауапкершілікке тартыл-
ды. 90% жағдайда қызмет алушылар-
дың құқықтары қалпына келтірілді»-
деп атап өтті Ильдар Үйсімбаев.
Жалпы, өткен жылы Агенттік бақы-

лау функциялары шеңберінде 646
тексеру іс-шараларын жүргізді. Мем-
лекеттік қызмет көрсету саласында
анықталған заң бұзушылықтарды,
оларды жасауға ықпал ететін себеп-
тер мен жағдайларды жою жөнінде
446 нұсқаулық енгізілді. Тексеру
нәтижелері бойынша қызмет беру-
шілердің 646 қызметкері тәртіптік
жауапкершілікке тартылды (әкімдік-
тер – 434, орталық мемлекеттік
органдар мен олардың ведомство-
лары – 212), оның ішінде 25,5% (165)
қызмет көрсетушілердің басшылық
құрамына келеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету сала-

сында 114 мыңнан астам заң бұзушы-
лық анықталды, оның ішінде орталық
мемлекеттік органдар мен олардың
ведомстволары заңнама талаптарын
сақтамауда 87,5 мың фактіге, жергілік-
ті атқарушы органдар 26,5 мың фак-
тіге жол берген. Анықталған олқылық-
тардың 80,5% -ы (91,8 мың факт)
көрсетілетін қызметті алушылардан
артық құжаттарды талап ету болып
табылады. Рұқсат беру мерзімдерін,
тәртібін бұзғаны, сондай-ақ оларды
беруден негізсіз бас тартқаны үшін
әкімшілік құқық бұзушылық туралы
410 хаттама толтырылды. Қарау нәти-
желері бойынша 174 лауазымды тұлға
құқық бұзушылықтарға жол бер-ген
(ОМО қызметкерлері – 148, ЖАО
қызметкерлері - 26).
Мемлекет кірісіне айыппұл түрінде

10,5 млн. теңге өндірілген. Агенттіктің
ұсынысы бойынша азаматтық қоғам-
ның белсенді өкілдерінің қатысуымен
«қоғамдық бақылау» институты енгі-
зілді. Қоғам өкілдері бақылауды
визуальді түрде қарау, мемлекеттік
органдар мен ұйымдарға келушілер-
мен әңгімелесу арқылы жүзеге асы-
рады.

2020 жылы азаматтық қоғам өкіл-
дері мемлекеттік қызмет көрсететін
300 – ден астам нысандарда бақылау-
ды жүзеге асырып, нәтижесінде олқы-
лықтарды жою жөнінде 287 ұсыным
енгізіліп, 9 лауазымды тұлға тәртіптік
жауапкершілікке, 1-і әкімшілік жауап-
кершілікке тартылды. Атқарылған 245
ұсыным қорытындысы бойынша
қоғам өкілдері пост-бақылауды жүзеге
асырды, қазіргі кезеңде 42 ұсыным
орындалу процесінде. Өз ұсынымда-
рында қоғам өкілдері қызмет көрсету-
шілерді өз қызметін азаматтардың әл-
ауқатының деңгейін арттыруға, мем-
лекеттік қызметтердің ашықтығын
күшейтуге, олардың адамдар мен биз-
нестің қажеттіліктері мен мүдделерін
ескеруге шақырады.

В Агентстве РК по делам государс-
твенной службы состоялся брифинг
на тему «Контроль за оказанием гос-
услуг - доступность населению».
Одним из приоритетных направлений
деятельности Агентства по делам
государственной службы является
обеспечение качественного оказания
государственных услуг населению. По
словам директора Департамента
государственных услуг Агентства
Ильдара Уйсумбаева, в рамках реали-
зации поручения руководства страны,
более 90% услуг от общего количес-
тва услуг в Реестре переведены в
электронный формат.

«За последние годы доля государс-
твенных услуг, оказанных в элек-
тронной форме, выросла в два раза
(с 53,1% в 2017 году до 82,9% в 2020
году). Более чем в 3 раза снизилось
количество нарушений процедур
оказания госуслуг (с 370 тыс. до 114
тыс.)»,- отметил И.Уйсумбаев. При
этом, несмотря на положительные
сдвиги в данном направлении, Агентс-
твом в рамках мониторинга доступ-
ности услуг выявлены 54 госуслуги,
недоступныедля получения на
портале «электронного правитель-
ства».
Справочно: большинство нерабо-

тающих услуг в МИД (45,5%), МТСЗН
(21,4%), МОН (20,8%), МЗ (16,2%),
МВД (12,8%), МКС (11,5%), МСХ
(10,5%), МФ (8,7%), МЦРИАП (7,7%),
МНЭ (7,1%), МЭ (5%), МЮ (3,8%),
АРРФР (3%), МЭГПР (2,4%), МИИР
(0,9%). «К примеру, по востре-
бованным услугам, таким как запись
на прием к врачу, регистрация залога
движимого имущества, не подле-
жащего обязательной государствен-
ной регистрации и др.  портал перио-
дически выдает технические сбои»,-
отметил Ильдар Уйсумбаев.
Качественное рассмотрение обра-

щений услугополучателей и восста-
новление их нарушенных прав также
является одним из приоритетных
направлений Агентства. За 2020 год
в Агентство и его территориальные
подразделения поступило 1442 обра-
щения. Наиболее часто обжалуются
неправомерные действия услугода-
телей в сферах земельных отношений
(30%), социальной сфере (14%) и
жилищно-коммунального хозяйства
(11%). Среди центральных госорганов
услугополучателями наиболее часто
обжалуются действия сотрудников
Госкорпорации «Правительство для
граждан» (16% или 141), полиции (5%
или 47) и труда и социальной защиты
населения (2,2% или 20). На действия
сотрудников местных исполнитель-
ных органов поступило 520 обра-
щений (36% от общего количества
поступивших обращений). «На
основании только обращений Аген-

тством проведено 266 внеплановых
проверок, по итогам привлечены к
дисциплинарной ответственности
207 работников госорганов и под-
ведомственных им организаций, 33
должностных лица привлечены к
административной ответствен-
ности.В 90% случаях восстановлены
права услугополучателей»,- добавил
И.Уйсумбаев.
В целом же за предыдущий год

Агентством в рамках контрольных
функций проведено 646 проверочных
мероприятий. Внесено 446 предпи-
саний по устранению выявленных
нарушений законодательства в сфере
оказания госуслуг, причин и условий,
способствующих их совершению. По
результатам проверок к дисципли-
нарной ответственности привлечены
646 работников услугодателей (аки-
матов – 434, центральных госор-
ганов и их ведомств – 212), из них
25,5% (165) приходится на руково-
дящий состав услугодателей. Выяв-
лено свыше 114 тыс. нарушений зако-
нодательства в сфере оказания гос-
услуг, из них центральными госор-
ганами и их ведомствами допущено
87,5 тыс. фактов несоблюдения
требований законодательства, мест-
ными исполнительными органами –
26,5 тыс. 80,5% выявленных нару-
шений (91,8 тыс. фактов) являются
истребованием излишних документов
у услугополучателей. За нарушения
сроков, порядка выдачи разрешений,
а также необоснованные отказы в их
предоставлении составлено 410 про-
токолов об адм. правонарушениях, по
результатам рассмотрения которых
привлечено 174 должностных лица
(сотрудники ЦГО – 148, МИО - 26).
В доход государства в виде штра-

фов взыскано 10,5 млн. тенге. По
рекомендации Агентства, внедрен
институт «общественного контроля»
с участием активных представителей
гражданского общества. В 2020 году
представителями гражданского об-
щества осуществлен контроль в
свыше 300 объектах, оказывающих
госуслуги, внесены 287 рекомендаций
по устранению нарушений, привле-
чены к дисциплинарной ответствен-
ности 9 должностных лиц, к админис-
тративной ответственности – 1. По
итогам исполненных 245 рекомен-
даций, представителями обществен-
ности осуществлен пост-контроль, 42
рекомендации находятся на испол-
нении.
В своих рекомендациях, предста-

вители общественности призывают
услугодателей ориентировать свою
деятельность на повышение уровня
благосостояния граждан, усиление
открытости государственных услуг, их
«отзывчивости» на потребности и
интересы людей и бизнеса.

ҚАЗАҚСТАНДА КӨРСЕТІЛЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ
90% - ДАН АСТАМЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ФОРМАТҚА КӨШІРІЛДІ

БОЛЕЕ 90% ГОСУСЛУГ В КАЗАХСТАНЕ
ПЕРЕВЕДЕНЫ В ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Қазақстан халқына Жол-
дауында: «Азаматтарымыз жария-
құқықтық дауларда билік органда-
рының шешімдері мен әрекеттеріне
қатысты шағым түсіру кезінде көп
жағдайда теңсіздік ахуалында қалып
жатады. Олардың мүмкіндіктерін
мемлекеттік аппараттың ресурс-
тарымен салыстыруға келмейді. Сон-
дықтан осындай теңсіздіктерді бол-
дырмау мақсатында дауларды шешу-
дің ерекше тетігі ретінде әкімшілік
әділет құрылымын енгізу қажет», -
деген болатын. Әкімшілік әділет
«Халыққа құлақ асатын мемлекет»
тұжырымдамасына сәйкес келеді.
Жаңа Әкімшілік рәсімдік-процестік

кодексі (ӘРПК) 2021 жылдың бірінші
шілдесінен бастап күшіне енеді. Соған
байланысты, Қазақстан Республи-
касының «Әкімшілік рәсімдер туралы»
және «Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарау тәртібі туралы»
Заңдарының күштері жойылады.
Жаңа Кодекс мемлекеттік орган-

дардың ішкі әкімшілік рәсімдерін, әкім-
шілік рәсімдерді жүзеге асыруға
байланысты қатынастарды, сондай-
ақ әкімшілік сот ісін жүргізу тәртібін
реттейді.
Бұл Кодекске сай жария-құқықтық

даулар арнайы соттармен жаңа сипат-
тағы әкімшілік сот өндірісінің мәні мен
қағидаларына сай қаралады. Яғни,
арнайы осы әкімшілік басқарушылық
дауларды қарайтын, өзіңдік процес-
суалдық ерекшеліктер мен міндетке
ие өндіріс болып табылады. Ол әкім-
шілік сот өндірісінде: азаматтар мен
заңды тұлғадардың құқықтары, бос-
тандықтары, заңды мүдделерінің
толық жүзеге асуын, бұқаралық
құқықтық қатынаста жеке және қоғам-
дық мүдделердің сәйкестенуін, мем-
лекеттік басқаруда тиімділік пен
ашықтықтың болуын, бұқаралық құ-
қықтық салада заңдылықтың ны-
ғаюын, бұқаралық құқықтық қатынас-
та әкімшілік даулардың әділ, объек-
тивті, уақытылы шешілун қамтамасыз
етпек.
Бұқаралық құқықтық қатынастар-

дың қатысушылары болып бір жағы-
нан мемлекеттік органдар, әкімшілік
органдар мен лауазымды адамдар
болса, екінші жағынан жеке тұлғалар
мен заңды тұлғалар болып табылады,
яғни олар құқықтық тең емес тұлғалар
екенін көруге болады.
Әкімшілік дауда даудың нысанасы

болып әкімшілік акт - жария-құқықтық
қатынастарда әкімшілік орган, лауа-
зымды адам қабылдайтын, белгілі бір
тұлғаның немесе жеке-дара айқын-
далған тұлғалар тобының Қазақстан
Республикасының заңдарында белгі-

ленген құқықтары мен міндеттерін
іске асыратын шешім немесе әкімшілік
әрекет (әрекетсіздік) - әкімшілік орган-
ның, лауазымды адамның жария-
құқықтық қатынастардағы, әкімшілік
акт болып табылмайтын әрекеті
(әрекетсіздігі) болып табылады.
Әкімшілік сот ісін жүргізу соттың

белсенді рөлі негізінде жүзеге асы-
рылады. Сот әкімшілік процеске қаты-
сушылардың түсініктемелерімен,
арыздарымен, өтінішхаттарымен,
олар ұсынған дәлелдемелермен және
әкімшілік істің өзге де материалдары-
мен шектеліп қана қоймай, әкімшілік
істі дұрыс шешу үшін маңызы бар бар-
лық нақты мән-жайды жан-жақты,
толық және объективті түрде зерттей-
ді, сондай-ақ өз бастамасы немесе
әкімшілік процеске қатысушылардың
уәжді өтінішхаты бойынша қосымша
материалдар мен дәлелдемелерді
жинайды, сондай-ақ әкімшілік сот ісін
жүргізу міндеттерін шешуге бағыттал-
ған өзге де әрекеттерді орындайды.
Судья әкімшілік істің нақты және

(немесе) заңды тұстарына жататын
құқықтық негіздемелер бойынша
өзінің алдын ала құқықтық пікірін
айтуға құқылы.Яғни, әкімшілік сот ісін
жүргізу үшін «соттың белсенді рөлі»
деп аталатын жаңа өміршең қағидат
бекітілді. Сонымен қатар, әкімшілік
процестің жаңашылдықтарына талап
қою түрлері, сот талқылауының шек-
тері және сот бақылауы да жатады. 
Сондай-ақ, Кодекске сәйкес, ауырт-

палық түсіретін заңсыз акт шығарыл-
ған жағдайда оның күші міндетті түрде
жойылады, ал заңсыз қолайлы әкім-
шілік актінің күшін жойған кезде әкім-
шілік рәсімге қатысушының сенім
құқығын қорғау қағидаты назарға
алынады. Бұл қағидат - қабылданған
әкімшілік актінің заңды және дәйекті
болып табылатындығының, ал мемле-
кеттік органның қателігі, егер тікелей
кінәсі болмаса, адамға зиян келтіріл-
мейтіндігінің кепілі.
Осы мақсатта республикада 21

жаңа әкімшілік сот құрылады, ал
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодекс шеңберінде істерді қарайтын
әкімшілік соттың атауы «Әкімшілік
құқық бұзушылық бойынша маман-
дандырылған аудандық сот» болып
өзгереді.  
Қорыта айтқанда, жаңадан құры-

лып келе жатқан әкімшілік әділет  мем-
лекеттік органдар алдында азаматтар
мен бизнестің, ұйымдардың құқық-
тары мен мүдделерін қорғаудың ая-
сын кеңейтеді және жаңа қарқында
жұмыс жасауына жол ашады.    

Сауле ТАНИМОВА,
Ойыл аудандық

сотының төрағасы.

ЗАҢДАҒЫ ЖАҢАШЫЛДЫҚ -
ӘКІМШІЛІК ӘДІЛЕТ
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Ойыл ауданы
Қараой ауылы

Іңірбай Аманғалиұлы
(17.02.1950-17.02.2011)

10 жыл өтті асқар тауым құлағалы,
10 жыл өтті анам іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.
10 жыл өтті бізде болдық балалы,
Суретіңе атам ғой деп – қарады...
Жұмбағы мен сырлары көп дүние-ай,
Өзегімді өртеп, бөліп барады.
Ән саламын сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші аке қара қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегім,
Жалғап келем Алла деп ізіңді.
Тәрбиеңді көріп өстім жасымнан
Ешкім сендей сипамаған басымнан.
Түсіне алмай қалдық әке артыңда,
Кетуіңде болды -ау бізге тосыннан.
Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір -ай
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.
Еске алушылар: жұбайы Тұрғанай, бала-келіні Берік-Ботакөз, қыз-күйеу
балалары Жарас-Гүлмира, Гүлнар, Берк-Лена, Асылхан-Нина, Аманбай-
Әйгерім, немере-жиендері Мөлдір, Ақжан, Бекжан, Айдана, Мирас,
Нұрсұлтан, Нұрай, Айсана, Адина.

ЕСКЕ АЛУ
Бисенов Талғат Дауылович
(23.02.1984 ж – 29.06.2020 ж)

Өмір бізге ұсынғандай қатал сын,
Пешенеңе жазылғанды татарсың.
Бірде оның тартуына мәз болып,
Енді бірде мұң теңізге батасың.
Біліп пе едік дәл осылай боларын,
Өміріңнің бұлай ерте соларын.
Тепсе темір үзгендейім соғылды,
Жоқтап күнде жанарға жас толарын.
Көп еді әттең армандарың ойыңда,
Ізгі мінез басым еді бойыңда.
Сол бір күні тастап бізді кеткенің,
Жүрген кезде әрі күтіп ойымда.
Бұйрық боп көкте тәңірден,
Өттің ғой жаның өмірден.
Кетсең де көздің алдынан,
Кетпей-ақ қойдың көңілден.
Айта алмай жанға сыр ашып,
Анаң да қалды-ау құлазып.
Ару-анадай іздеп таппай жүр,
Ботасын кеткен қыр асып.
Тастап та кеттің жарыңды,
Екіге бүтін жарылды.
Іздеуде балаларың да,
Қайғы-мұң басым жүзінде.
Таппай жүр асқар тауларын,
Жаһаннан іздеп бүгінде.
Көтерген көкке ту басын,
Іздеп жүр сендей тумасын.
Ағайын-бауыр жоқтауда,
Қайтсын-ай бірге туғасын.
Көңілден бір кетпедің,
Арман боп қалды-ау өткенің.
Жас шыбықтай қиылып,
37-ге де жетпедің.
Қайтемін сабыр етемін,
Нұрлансын қабір мекенің.
Білінді-ау, бізге білінді-ау,
Қадірлі сондай екенің...
Сағынышпен еске алушылар: Анасы, жұбайы, балалары, бауырлары.

Есенгарин Сакен Маратович
Алипов Аманбек Шабанович
Есенгарин Марат Сагиевич

Даулеталин Махсот Габдрахманович
Рахатов Мухтар Жетписбаевич
Толеушов Жарас Елубаевич

Дабылов Жаркынбай Кесикбаевич
Луцева Любовь Васильевна
Дабысов Мереке Шалабаевич
Иманов Кайдар Кабдуахитович

Ажниязов Сарсен
Дуйсенгалиев Куат
Қойшина Баян

Сагиев Батырбек Зейноллаулы
Оспанов Есенгелди Жолдасгалиевич
Қалыбаев Алтынбек Мұқанбетжанұлы

Сисенгалиев Оралбай
Ташпенов Сериккали Омирбекович

Қалыбаев Алтынбек Мұқанбетжанұлы
Дабысов Мереке Шалабаевич
Нурмаганбетов Амангали

Конаев Ерболат Корбанович
Шакенова Жанар Изтургановна

Омаров Анел
Сагиев Батырбек Зейноллаулы

Муханбетова Орал Базаргалиевна
Бактыгереев Бакыт Зулкарович

Имаханов Сисенбай Кенжебекович
Конаев Жанибек Корбанович
Тнеев Сапарбек Амантаевич
Дуимбаев Адилхан Сариевич
Тнеев Сапарбек Амантаевич

Жакипов Бакдаулет Такешович
Доскалиев Берик Нурдаулетович
Жумашев Ерболат Саматович

Абишев Сисенбай Самиголлаевич
Базаров Берик Сабирович
Шотанов Абат Елемесович

Сүйеуғалиева Қарлығаш Қонысбайқызы
Бөлтеков Сәндібек Салықұлы
Тулеубаева Гулпира Емеловна

Елемесұлы Серік
Ысымгалиева Нурлы Буркитовна
Досымбаев Миржан Бауыржанович

Әлібаев Мирасбек Әлібайұлы
Жылқышы Исатай Жылқышыұлы

Султанов Максат Ешимович
Есенгалиев Канжарбек Жалгасбаевич

Айдаров Мереке Шыгырбаевич
Ақылбаев Еркебұлан Айбекұлы
Карасаев Шернияз Аманкосович
Доскалиев Берик Нурдаулетович
Қайдаров Артур Әмірғалиұлы

Кубышев Мейрамбек Орынгалиевич
Қонашқызы Лунара

Каттыгарина Нургайша Самархановна
Нургалиева Гульнар Жанабаевна
Дошаев Алтынбек Бекмуханович

Мауленова Алтынгул Жубаниязовна
Батиров Умаргали Жалгасович
Айдаров Мереке Шыгырбаевич

Бергалиева Алтынай
Дуйсенгалиев Куат

Мухамбеталин Ерлан Кажигалиевич
Қойшина Баян

Толесинова Клара Торехановна
Сабитов Ильмир Шамильевич

Гильматдинов Мубарак
Бақтыгереев Нұржан Бақытұлы
Дуимбаев Адилхан Сариевич
Кенжегалиев Максат Куанаевич
Қаттығарин Ерлан Темірханұлы
Бактыгереев Бакыт Зулкарович
Сулейменов Аскербай Бекулы

Шалмұханов Нұрболат Аққұсұлы
Ярошенко Екатерина Степановна
Толеуова Канипа Сагынгалиевна

Шотанова Айман
Шотанова Айман

Мұхамбетқалиев Назарбай Мұхамбетқалиұлы
Есенгалиев Канжарбек Жалгасбаевич

Балапашова Айсулу Атрауовна
Шакенова Жанар Изтургановна
Ақылбаев Еркебұлан Айбекұлы

Оспанов Есенгелди Жолдасгалиевич
Нургалиева Гульнар Жанабаевна
Ташпенов Сериккали Омирбекович

Гильматдинов Мубарак
Конаев Жанибек Корбанович

Кенжегалиев Максат Куанаевич
Әлібаев Мирасбек Әлібайұлы
Қайдаров Артур Әмірғалиұлы

Қонашқызы Лунара

Ойыл ауданының тұрғыны
Ғазиз Ғасырбекті

23 ақпандағы 25 жас туған күнімен құттықтаймыз!
Жаңарған жас жаңа қуаныш, жаңа бақыт, жаңа шаттық әкелсін! Алға қойған
мақсаттарына жете бер!
Тілеймін бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
Той-думан болсын өмірің сарқылмайтын,
Бақыт берсін ешқашан таусылмайтын.
Тілейміз сізге саулық, ұзақ ғұмыр,
Орындалсын ой-арман тілегіңіз.
Көктемнің күлімдеген күні болшы,
Өмірдің шешек атқан гүлі болшы,
Қуанышты, көңілді өмір сүріп,
Өмірде ең бақытты жандардың бірі болшы!
Үзілмесін өміріңнің жыр – әні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.
Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Тілек білдіруші: Ата-анасы Қарасай-Айсара, бауырлары Аңсаған,
Еркебұлан, Мейірбек.

ҚұттықтауҚұттықтау

Ойыл селосы бойынша жер, мүлік салығына бережақ тұрғындар тізімі
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Ш.Берсиев атындағы Ойыл аудандық өнер және өлке тарихы музейінің
ұжымы музейдің экскурсия жетекшісі Құлмұханов Медет Ерниязұлына
нағашысы

Баймұратов Базарбай Мұқашұлының
кенеттен қайтыс болуына байланысты, қайғысына ортақтасып көңіл
айтады.

Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп-гимназиясының ұжымы мен бастауыш
кәсіподақ ұйымы мектеп-гимназияның кіші қызметкері Жанар Әлихановаға
ағасы

Мереке Әтенұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

Кәсіпкерлік негіздеріне тегін оқыту-
дан өңірдің 1 200 тұрғыны өте алады.
Өткен жылдағыдай «Atameken Acade-
my» онлайн-платформасы арқылы
қашықтықтан оқыту қарастырылған.
Кәсіпкерлік қызмет негіздерін оқыту

бірнеше кезеңнен тұрады. Қатысушы-
ларға топтарда практикалық оқыту,
бизнес-жобаны таныстыруға дайын-
дық жүргізіледі.

«Бизнес-жоспар құру, салықты
түсіну және сатуды көбейту идеясын
анықтау — мұның бәрі бастапқы кезде
кәсіпкер үшін оңай емес. Сондықтан
кәсіпкерлікке оқыту бойынша «Бастау
Бизнес» жобасы бизнесті бастауға
көмектеседі. Жоба сәуір айының бірін-
ші онкүндігіне басталады деп жоспар-
ланған. Ағымдағы жылы елдегі күр-
делі эпидемиологиялық жағдайға бай-
ланысты курс өткен жылдағыдай он-
лайн-форматта өтеді. Оқуға жұмыс-
сыздар, еңбекке жарамды мүгедектер,
жастар, соның ішінде NEET санатын-
дағы қыз-жігіттер, аз қамтылған және
немесе көп балалы отбасылардың
мүшелері, зейнет жасына жетпеген
ауыл шаруашылық кооперативтерінің
мүшелері, шаруа мен фермерлік
қожалықтар, оның ішінде якорлық
кооператив мүшелері, тарихи отанына
қоныс аударғандар мен қандастар
қатыса алады», - деп атап өтті ӨКП

ҚКО қаржылық емес қолдау бөлімі
бастығының м.а. Лаззат
Жаманқұлова.
Айта кету керек, мемлекеттік қыз-

меткерлер кәсіпкерлік қызметпен ай-
налыса алмайды, сәйкесінше курсқа
қатыспайды. Сонымен қатар бала
күтімімен демалыста жүрген аналар
мен орта арнайы оқуорындары мен
ЖОО студенттері де курсқа қатыса
алмайды.
Оқуға өтініш беру үшін:
- жұмыспен қамту орталығына

хабарласу керек, онда мамандар сіз-
дің мақсатты аудаторияға сәйкес
келуіңізді тексереді. Оқуға жолдама
беріледі. Жұмыспен қамту орталы-
ғына жеке куәліктің көшірмесін апару
керек.

- қатысуға өтінімді atameken.co
сайтына жолдап, жеке басты куәлан-
дыратын құжаттың көшірмесі мен
жұмыспен қамту орталығы берген
жолдаманы жүктеу керек.

«Бастау Бизнес» оқу ұзақтығы - 21
күн. Аралық тестілеу қамтылған 50
бейне топтама + консультациялар мен
бизнес-тренермен кері байланыс
жоспарланған. Сабақ материалда-
рына қол жеткізу үшін кәсіпкерлік тура-
лы біліктілікті анықтайтын 15 сұрақтан
тұратын тестіден өту керек. Тест нәти-
жесі оқуға әсер етпейді. Қорытынды

тестіден сәтті өткеннен кейін тыңдау-
шы бизнес-жоспар конструкторына
қол жеткізе алады. Жасалған бизнес-
жоспарды бизнес-тренер және тәуел-
сіз сарапшы қарастырады.
Тестілеу сәтті өтіп, бизнес-жоспар

әзірленген соң тыңдаушы курс аяқтал-
ғаны жайында сертификат алады,
сертификат арқылы бизнес бастауға
грант алуға мүмкіндік қарастырылған.
Егер бизнес-жоспарыңыз тәуелсіз
сарапшының бағалауынан өтпей
қалса, қажетті бал жиналмай қалса,
сізге бағдарламаға қатысқаны туралы
сертификат беріледі. 
Курс бағдарламасы:
1-модуль. Бизнеске арналған

әлеуетті нишалар мен жобалар
2-модуль. ҚР-да стартап, ШОБ-ты

қолдау шаралары
3-модуль. Табысты кәсіпкердің ой

өрісі мен дағдылары
4-модуль. Бизнес-идеяны таңдау
5-модуль. Бизнес-жоспарлау.

Маркетингтік зерттеу
6-модуль. Маркетинг негіздері
7-модуль. Қаржы сауаттылығы
8-модуль. Бизнесті құқықтық сүйе-

мелдеу
9-модуль. Салық салу
10-модуль. Бизнеске арналған

электронды қызметтер
11-модуль. Жобалар бойынша

біліктілікті қалыптастыру
12-модуль. Жобаны таныстыру
Естеріңізге сала кетейік, кәсіпкерлік

негіздеріне оқытуды «Атамекен» ҰКП
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы
аясында 2017 жылдан бастап жүзеге
асырып келеді. «Бастау Бизнес»
жобасын іске асыру жылдарында
Ақтөбе облысында барлығы 9 345
адам оқытудан өтті. 2020 жылы
«Бастау Бизнес» оқуымен өңірдің 1
404 тұрғыны қамтылды, олардың 1
006-ы өз жобаларын іске асыруда.

«Бастау Бизнес» жобасын іске

асыру сәтінен бастап 2017 – 2021
жылдарға арналған «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіп-
керлікті дамыту мемлекеттік бағдар-
ламасының екінші бағыты шеңберінде
Ақтөбе облысында 9345 адам оқы-
тылды, жалпы сомасы 3 767 млн.
теңгеге 2009 (41%) жоспары кезінде
2831 бизнес-идея іске асырылды.
Пандемияға байланысты былтыр

«БастауБизнес» жобасы маусым
айында онлайн режимде басталды.
1404 тыңдаушы оқытылды. 1006 тың-
даушы жалпы сомасы 1036,0 млн.тең-
геге қаржыландырылды (оның ішінде
кредит -565,0 млн. теңге, гранттар
471,4 млн. теңге).

4 жыл ішінде Ақтөбе облысында
2831 кәсіпкерлік субъектісі құрылды,
ШОБ өсімі 4,5% - ды құрады.
Іске асырылған жобалардың негізгі

үлесі:
- 2296 жоба ауылшаруашылығы

саласындағы жобаларға тиесілі, бұл
мал шаруашылығы және ет-сүт
өнімдерін өндіру;

- 1047 қызмет көрсету саласы
(ателье, сұлулық салондары, қоғам-
дық тамақтану және спорт объек-
тілері, фото-бейнеқызметтер, репети-
торлық қызметтер және т. б.);

- 350 өзге де өндірістер.
«Бастау Бизнес» жобасы бойынша

2017 жылдан бастап 2020 жылға
дейінгі кезеңде салық түсімдері 211,2
млн. теңгені құрады, 2 мыңнан астам
жұмыс орны құрылды.
Жобаға қатысу бойынша толық

ақпарат алу үшін қалалық және
аудандық Кәсіпкерлерге қызмет
көрсету орталықтарына және Ақтөбе
облысының Кәсіпкерлер палатасына
мына мекен-жай бойынша хабарла-
суға болады: Ақтөбе қаласы, Сәңкібай
батыр даңғылы, 22К, «Қазына» БО, 1
қабат. Анықтама телефоны: +7 (7132)
744-615, 744-616.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА «БАСТАУ БИЗНЕС» ЖОБАСЫ СӘУІР АЙЫНДА БАСТАЛАДЫ

Қазақстан Республикасының Пре-
зидентінің 2020 жылғы 31 желтоқсан-
дағы №485 Жарлығымен «Жекелеген
мемлекеттік саяси лауазымдарға
қойылатын біліктілік талаптарын бе-
кіту туралы» арнайы біліктілік талап-
тары бекітілді. Мемлекеттік саяси
қызметшілердің қызметі саяси – ай-
қындаушы сипатқа ие, саяси мақсат-
тар мен міндеттерді жүзеге асыруға
жауаптылықта болатын лауазымды
тұлғалар болып табылады.
Бүгінгі күні Ақтөбе облысы бойынша

20 саяси қызметші еңбек етуде (облыс
әкімінің орынбасарлары, қала, қала-
аралық аудан және аудан әкімдері).
Мемлекеттік саяси лауазымдарға
қабылданатын кандидаттарға білімі,
құзыреттері және жұмыс тәжірибесі
бойынша төмендегі талаптарды қам-
титын болады.
Білімі бойынша талаптар: Мемле-

кеттік саяси лауазымдарға орналасу
үшін кандидаттардың жоғары білімінің
болуы талап етіледі.
Құзыреттер бойынша талаптар:

Мемлекеттік саяси лауазымдарға
орналасу үшін ғаламдық пайымдау,
тиімді коммуникациялық дағдылар,
стратегиялық ойлау және көшбасшы
қабілетінің болуы талап етіледі.
Жұмыс тәжірибесі бойынша та-

лаптар: Жұмыс тәжірибесі еңбек заң-
намасына сәйкес еңбек өтілі және
(немесе) мемлекеттік қызмет туралы
заңнамасына сәйкес мемлекеттік
қызмет өтілі және (немесе) мемлекет-
тік және мемлекеттік емес ұйымдар-
дағы жұмыс өтілін қамтиды.
Біліктілік талаптары салалық

министрлігі мен облыс әкімінің белгілі
бір салаға жетекшілік ететін орынба-
сарларына, сондай-ақ қала, қала-
аралық аудан және аудан әкімдеріне

МЕМЛЕКЕТТІК САЯСИ ЛАУАЗЫМДАРҒА
ЖАҢАДАН ҚАБЫЛДАНАТЫН ТҰЛҒАЛАРҒА

АРНАЙЫ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАРЫ ҚАБЫЛДАНДЫ
қолданылатын болады.
Мәселен, үміткерлерге аудан әкімі

лауазымын иелену үшін 11 талаптың
біріне сай болуын қажет етеді. Солар-
дың бірін атап айтсақ:

- еңбек өтілі 5 жылдан кем емес,
оның ішінде мемлекеттік қызметте 2
жыл және кейбір санаттағы төмен
емес (С-3, D-3, C-O-3 - облыстық дең-
гейдегі басқарма басшысы, C-R-1 -
аудандық деңгейдегі басқарма бас-
шысы, D-O-2 - облыстық басқарма
басшысының орынбасары, Е-2 - аудан
әкімі аппаратының басшысы, Е-R-1 -
бөлім басшысы) басшы лауазым-
дарда 1 жыл тәжірибесі бар болуы.

- еңбек өтілі 3 жылдан кем емес,
оның ішінде басшы лауазымдарда 1
жыл тәжірибесі бар және білім, ғылым,
мәдениет және спорт саласындағы
әлемдік деңгейдегі жарыстарда ең
жоғары жетістіктерге ие болған
жағдайда;

- еңбек өтілі 4 жылдан кем емес,
оның ішінде басшы лауазымдарда

2 жыл тәжірибесі және ғылыми
дәрежесі бар болуы.
Қорыта айтқанда, әрбір басшы

төменнен бастап барлық басқару
сатыларынан өтіп, мемлекеттік саяси
қызметтің лауазымдарына қойылатын
біліктілік талаптарының күшейтілуі
білікті мемлекеттік саяси қызмет-
шілердің сапалық құрамының жасақ-
талуына маңызды оң әсерін тигізеді.
Жоғарыда айтылған барлық талап-

тарды басқа да БАҚ-нан толық мағлұ-
мат алуға болады.

Гүлмира БИРДАГАЛЕЕВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет

істері агенттігінің Ақтөбе
облысы  бойынша департаменті

мемлекеттік қызмет
басқармасының бас маманы.

Өрт – «тілсіз жау». Ол айтып кел-
мейді. Кешіксең, кешірмейді. Сәл
тосылсаң, ол тажал әп-сәтте-ақ айна-
ласын жалмап тынады.Сондықтан
ондай жаумен күресу үшін төрт
қаруың түгел, сақадай сай болуың
қажет.
Ал бүгінгі таңда автокөліктерде өрт

қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздік ережелері
сақталмай отыр. Өрт қауiпсiздiгiн
қамтамасыз ету адамдардың өмiрi
мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық
байлық пен қоршаған ортаны қорғау
жөн iндег i мемлекетт iк қызметт iң
ажырамас бөл iгi. Көбінесе тілсіз
жаудың шығуы, автокөліктің электр-
сымдарының қысқа тұйықталуынан,
ТҚС-да тұрған автокөліктерге жөндеу
жұмыстарын жүргізген кезде өрт-
техникалық қауіпсіздігін сақтамаудан
пайда болады. Сонымен қатар,
автокөлік ішінде шылым шегуден де
өрт оқиғалары жиі пайда болады.
Ойыл ауданында 2020 жылы

автокөліктердегі 2 өрт оқиғасы
тіркелген. Негізгі себебі - электр
сымдарының қысқа тұйықталуынан
болған. Сондықтан, біз сақтық
ережелерін тағы да автокөлік иеле-
рінінің есіне салуды жөн кқріп отыр-
мыз!
Ең бірінші, автокөлік иелері көлік-

терін дер кезінде техникалық байқау-
дан өткізуі керек. Үнемі көліктің

жұмысын қадағалап, әсіресе электр-
сымдарға баса назар аудару қауіптің
алдын-алудың кепілі екенін ұмыт-
пағаны абзал. Көлікте әрқашанда өрт
сөндіргіш құралы қолжетімді жерде
болуы тиіс. Тәжірибе көрсеткіші
бойынша өрт сөндіру кезінде авто-
көлігіңізге көмір қышқылды өрт
сөндіргіш пайдаланған тиімді.
Егер автокөлікте өрт пайда болған

жағдайда, дереу өрт сөндіру бөліміне
хабарласып, оқиға болып жатқан
мекен-жайды нақты айтуы қажет. Сол
сәтте дереу көлікті тоқтатып, өрт
сөндіргіш құралын алып, капотқа
жақындатып шашуы керек. Негізінен
көліктегі өрттің 90%-ы электр-
тізбектердің бұзылуынан болады.
Егер өрт сөндіргіш құралымен сөндіру
мүмкін болмаса, әрі қарай қарды
немесе құм мен топырақты пайдалан-
ған дұрыс. Жанып жатқан кезде
мүмкіндігінше есік пен терезені ашық
қалдырмаңыз. Көліктің есігін мықтап
жаппасаңыз, өрт шарықтап кетуі
мүмкін. Жанармай төгілген жағдайда,
лапылдап жанып кетпес үшін оны су
мен қар немесе топырақ, көбік сеуіп
тастау керек. Егер көліктен өрт шықса,
мүмкіндік болса, ең бірінші аккуму-
ляторды ажыратып тастаған дұрыс.
Өрт шыққан жағдайда дереу 101, 112
нөміріне қоңырау шалуды да ұмыт-
паңыз!

Алайда соңғы кездегі тұрғындардың
мамандардың кеңесіне құлақ аспауы
аудандағы жағдайды ушықтырып
отыр. Әсіресе, өткен аптадағы қауіпті
аурудың балалардың арасында
тіркелуі бізді алаңдатады. Әрине, бұл
дертте емделеді. Бірақ, оның салдары
қандай болады? Ол жағын ойлап жат-
қан ешкім жоқ. Мәселен, аудан бойын-
ша ақпан айының 17-22 аралығында
U-07,1 COVID-19 ауруының 7 жағдайы
тіркелді. Оның 4-уі бала, оның ішінде
3-уі 14 жасқа да толмаған. Ауырған 4-
баланың 3-уі Ж. Жүсібалиев Ойыл
қазақ орта мектебінің оқушылары.
Аталған оқу орны Ойыл ауданының
бас мемлекеттік санитариялық дәрі-
герінің қаулысымен 14-күнге каран-
тинге жабылып, оқушылар онлайн
форматта оқуға көшірілді.

Сондықтан, аудан тұрғындарын
эпидемиологиялық ахуалдың күрде-
ленуіне байланысты Қазақстан Респу-
бликасының бас мемлекеттік санита-
риялық дәрігерінің қаулысының
талаптарын орындауға шақырамын.
Ол үшін, ұжымдық іс-шаралар,

оның ішінде отбасылық естеліктер,
садақа, той, мерейтойларды өткізбеу
керек. Нысандарда жұмыс уақыты
(регламент) сақталуы тиіс. Әлеуметтік
қашықтықты сақтап, бетперде киіп
жүру керек. Жеке бас гигиенасын
сақтау, қолды жиі сабындап жуу,
антисептик құралдарын пайдалану да
аурудың таралуын шектейді.

Ғ.ҚҰБАЕВ,
Ойыл аудандық

 СЭББ басшысы.

АРҚАНЫ КЕҢГЕ САЛУҒА ӘЛІ ЕРТЕ!
БҮКІЛ ӘЛЕМДІ ӘБІГЕРГЕ САЛЫП, ДҮРЛІКТІРГЕН ДЕРТ ӘЛІ ДЕ АЙЫЛЫН

ЖИҒАН ЖОҚ. ЖАЗ АЙЛАРЫНДА АХУАЛ БІЗДІҢ АУДАНДА ДА КҮРДЕЛІ
БОЛДЫ. ШЕКТЕУЛЕР МЕН КЕШЕНДІ ЖҰМЫСТЫҢ НӘТИЖЕСІНДЕ
АУРУДЫҢ ТАРАЛУЫН ТЕЖЕДІК.

Ойыл ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі

КӨЛІКТЕН КЕЛЕР
ҚАУІП КӨП!

ЕСКЕ АЛУ


