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Құрметті аудан тұрғындары!
Жаңа жыл — өткен жылға көз жүгіртіп, жаңа бастамалар мен

ізденістерге тың қадам жасайтын, жақсылыққа ұмтылып, жаңа
жоспарлар, арман ойлар айқындалатын, қуанышқа толы ғажайып
мереке. Ендеше, Жаңа жылдарыңыз құтты болсын, ағайын!
Өтіп бара жатқан жыл еліміз үшін және біздің өңіріміз үшін де

тарихи және саяси оқиғаларға толы, табысты жыл болды. Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының тың бастамаларымен
тәуелсіз мемлекетіміз дамудың сара жолын жаңа бағыттарда
жалғастырып келеді. Тарих қойнауына енгелі отырған жыл өзінің
маңызы жағынан айрықша жыл болды. Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдық
мерекесін толымды табыстармен қарсы алдық. Мемлекетіміздің мерейі
өсіп, абыройы артты. Қазақстан — күллі әлем таныған, құрметтеп,
төріне оздырған беделді мемлекетке айналды. Мемлекет басшысының
саясаты негізінде облыс пен ауданымызда бірқатар әлеуметтік –
экономикалық маңызды мәселелер шешіліп, әлеуметтік жағдай
жақсара түсті.

Құрметті жерлестер!
2021 жыл біз үшін нәтижелі жетістіктерге, маңызды шараларға

толы болды. Аудан халқының ынтымақ – бірлігі, еселі еңбегі арқылы
биік белестер мен мақсатты межелер еңсерілді. Белгіленген жоспар
барлық сала бойынша орындалды. Жыл аралығында автомобиль
жолдарын жөндеу, елді мекендерді абаттандыру, табиғи газбен
қамту, таза ауыз су желілерін тарту, денсаулық сақтау, білім беру
мекемелерінің ғимараттарын жөндеуден өткізу бойынша көп
жұмыстар атқарылды . Ауданның агроөнеркәсіп саласында
атқарылған жұмыстары да аз емес. Әрине бұл ел егемендігінің
арқасында жүзеге асып жатқандығы сөзсіз.
Ең бастысы, бірлік пен ынтымақ болса мол табыстарға қол

жеткізетінімізге деген сенім беки түсті. Сондықтан да үмітімізді
ақтағаны, несібемізді еселегені үшін өтіп бара жатқан жылға
ризашылығымыз шексіз!
Жаңа жылдан да жаңа табыстар мен жетістіктер күтеміз. Алдағы

жылы ауданда ауыз су мәселесі түбегейлі шешілмек.
Ардақты аудан тұрғындары!

Баршаңызды жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймыз, Жаңа
жыл әр отбасына жылулық әкелетін жасампаз мереке болсын! Жаңа
жыл ынтымағы мен бірлігі жарасқан аудан халқы үшін сәтті жыл
болып, әр шаңырақта береке – бірлік, шаттық пен қуаныш орнасын!

Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі
Асқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

Өткен аптада аудан әкімі Асқар
Қазыбаев жуырда ғана ашылған ау-
дандық орталық кітапханадағы «Ко-
воркинг» орталығында Ойыл село-
сындағы бір топ еңбек ардагерімен
кездесті. «Коворкинг» орталығында
тұрғындардың демалып, кітап оқып,
болмаса компьютер арқылы интернет
желісінен ақпарат алуына барлық
мүмкіндік жасалған.

Кездесу басталғанша кітапханашы-
лар еңбек ардагерлеріне шәй ұсынып,
емен-жарқын әңгіме құруларына
мүмкіндік жасаса, аудан басшысы да
ауыл үлкендерімен кездесу үшін
осындай жолды таңдапты. «Сцена-
рийі құрылмаған» кездесуде алдымен
Асқар Қайырғалиұлы соңғы уақыт-
тағы, оның ішінде биылғы жылы аудан
бойынша атқарылған жұмысты тізбе-

леп өтті. Әрине, соңғы кездергі эпиде-
миологиялық ахуалға байланысты ау-
дан басшыларының мұндай кездесуі
үзіліп қалғаны да жасырын емес. Әсі-
ресе, қазіргі таңда ауылдық жерлер-
дегі елді-мекендерді абаттандыру жұ-
мыстарына айрықша тоқталды. Мәсе-
лен, биыл аудан бойынша 14 көшеге
асфальт жамылғысы төселсе, оның 9-
ы ауылдық округтердің орталығында.

«Шұғыла» мәдениет және демалыс
орталығында өткен айтулы шараның
шымылдығын аудан әкімі Асқар
Қазыбаев ашып, “Жастар қоғамның
қозғаушы күші. Ертеңгі елдің бек
тірегі, болашақтың бастауы, еліміз-
дің бәсекеге қабілеттілігінің негізі.
Ал, бәсекеге қабілетті болу үшін
өскелең ұрпақ ұлылардың ұлағатты
өмір жолынан үлгі алып, келешекке
кедергісіз жету мақсатында аянбай
еңбек ете білуі керек” - деп, жастарды
мерекемен құттықтады.
Аудан жастарының осы жылда

жеткен жетістіктері жиылғандарға
көрме арқылы таныстырылды. Би мен
әнге өрілген шарада әр ауылдық

Ойыл аудандық ветеринариялық
стансасы директоры Серік Сармұ-
ханов баяндама жасап, аудандағы
ветеринариялық іс-шаралар жұмыс-
тарын жүргізу барысында аудан
тұрғындарының арасында түсініс-
пеушілік, қарсылық білдіру сынды
кедергілер жасап жататындығын
айтып өтті. Сонымен қатар ауруды
жою, аурудың алдын алып, болдыр-
мау мақсатында түсіндіру жұмыстары
жүргізіліп жатқанын айтты.

Өткен аптада аудан әкімдігінде
аудандық мәслихаттың кезекті тоғыз-
ыншы сессиясы өтті.  Аудандық мәс-
лихаттың өткелі тұрған соңғы сессия-
сының күн тәртібіне «2022-2024
жылдарға арналған Ойыл аудандық
бюджетін бекіту туралы», 2022 жылға
арналған Ойыл ауданының ауылдық
елді мекендерге жұмыс істеуге және
тұруға келген денсаулық сақтау, білім
беру, әлеуметтік қамсыздандыру,
мәдениет, спорт және агроөнекәсіптік
кешен саласындағы мамандарға,
ауылдар, кенттер, ауылдық округтер
әкімдері аппараттарының мемлекеттік
қызметшілеріне әлеуметтік қолдау
көрсету туралы, Қазақстан Респуб-
ликасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі

Жуырда аудан әкімі Асқар Қазы-
баевтың төрағалығымен осындай
тақырыпта аудандық форум өтті.
Форум жұмысына аудан прокуроры
Нұрлыбек Жолаев пен аудандық
полиция бөлімінің бастығы Серік

«Азаматтық қорғау туралы» Заңының
ауданда жүзеге асырылуы туралы
мәселелер талқыланып, аудандық
мәслихаттың әлеуметтік-экономика-
лық даму, бюджет, халықты әлеумет-
тік қорғау және аграрлық сала мәселе-
лері жөніндегі тұрақты комиссиясы-
ның есебі тыңдалды. Сондай-ақ, Көп-
тоғай және Ш.Берсиев атындағы
ауылдық округтерінің елді мекендер
аумағының жер-шаруашылық орна-
ластыру жобалары үшін қосымша жер
учаскелерін бекіту туралы мәселелер
талқыланды. Сессия соңында аудан-
дық мәслихат хатшысы Сәкен Зай-
молдин бірқатар депутаттарға облыс-
тық мәслихат хатшысының алғыс
хаттарын табыстады.

Ойыл ауданында ауыз су мәселесі
толық шешімін табуға жақын.
Ал, еңбек ардагерлері болса, өз

кезегінде мал азығы, малдың күтімі,
ауылдың тазалығы туралы ойларын
ортаға салды. Ұсыныс-пікірлерін айт-
ты. Кездесу соңында аудан әкімі бір
топ еңбек ардагеріне облыстық арда-
герлер кеңесінің «Құрмет грамотасы»
мен «Алғыс хатын» табыстады.

Берекенов қатысты.
2019 жылдан бастап облысымызда

құқық бұзушылықтың алдын алу
шараларына қоғамды тартуға бағыт-
талған  іс-шара жоспары жүзеге
асырылуда.

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ ҚАЗЫБАЕВТЫҢ

АУДАН ХАЛҚЫН ЖАҢА ЖЫЛ
МЕРЕКЕСІМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

округтен келген ауыл жастары
өздерінің ізгі лебіздерін білдіріп, Ойыл
аудандық саз мектебінің өнерпаздары
әсем әндерін жолдады. Жыл қорытын-
дысы бойынша бір топ жастарға
ауданның мемлекеттік жастар саяса-
тын дамытуға қосқан зор үлесі үшін
аудан әкімінің Алғыс хатын табыс етті.
Елдің саяси және қоғамдық өміріне
белсене араласқан жас азаматтар,
түрлі салада өзінің білімімен, белсен-
ділігімен топ жарған жастар ұйым-
дастырушыларға ризашылықтарын
білдірді.

Г.АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.

КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ, АШЫҚ ӘҢГІМЕ

ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК -
ХАЛЫҚ САУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ
ӨТКЕН АПТАДА АУДАН ӘКІМІ АСҚАР ҚАЗЫБАЕВ ВЕТЕРИНАРИЯ

САЛАСЫНЫҢ МАМАНДАРЫМЕН ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ ОКРУГТЕРДІҢ МАЛ
ДӘРІГЕРЛЕРІМЕН КЕЗДЕСТІ. КЕЗДЕСУ БАРЫСЫНДА АУДАН АУМАҒЫНДА
ВЕТЕРИНАРЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР
АЙТЫП, ХАЛЫҚПЕН ТҮСІНДІРУ ІС-ШАРАЛАРЫН ЖҮРГІЗУДІ ТАПСЫРДЫ.
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ
ФИЛИАЛЫ БАС МАМАНЫ АРСЛАНБЕК АЛДИЯРОВ АУДАНДАҒЫ
ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ БОЙЫНША АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСТАРҒА ТОҚТАЛЫП
ӨТТІ.

Жиын соңында ауыл шаруашылығы
қызметкерлерінің салалық кәсіпода-
ғының ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» төс-
белгімен Қази Тайбуринді, ІІІ дәрежелі
«Еңбек Даңқы» төсбелгісімен Құдай-
берген Рамазан мен Төлепберген
Өтеғалиевтарды марапаттады. ҚР
Тәуелсіздігінің 30 жыл мерейтойына
орай «Құрмет грамотасымен» және
ауыл шаруашылығы саласына қосқан
үлесі үшін бір топ мал дәрігерлеріне
алғыс хат табыс етті.

СЕССИЯ ҮШ ЖЫЛДЫҢ БЮДЖЕТІН БЕКІТІП,
ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРДІ ТАЛҚЫЛАДЫ

Бұл жоба қоғам потенциалын пай-
далануға мүмкіндік береді. Бұл жұ-
мысты бірінші бастаған кезде жоспар
құрылған болатын. Ақтөбе облысы
әкімімен бекітілген «2021-2022 жыл-
дарға арналған бөтеннің мүлкін ұрлау-

дың алдын алуға қатысты ведомство-
аралық  іс-шаралар жоспары» мен
«2020-2025 жылдарға арналған
жұртшылықты құқықбұзушылықтар
профилактикасына тарту жөніндегі
ведомствоаралық іс-шаралар жос-
пары» аясында «2021-2022 жылдарға
Ойыл ауданында құқық бұзушылық-
тардың алдын алу бойынша іс-шара-
лар жоспары» әзірленді. Қоғамдық
көмекшілер институтын қайта жаңғыр-
ту шаралары тұрғындар тарапынан оң
қабылданды. Азаматтық қоғам күші
болмаса полиция қызметінің шамасы
жетпейді. Сынамалы тәртіпте аралау
аудандары анықталып, қоғамдық
көмекшілер рейдтік шаралар жүргізе
бастады.
Форум жұмысында алдымен аудан-

дық полиция бөлімінің бастығы Серік
Берекенов баяндама жасады. Одан
кейін жобаның жүзеге асырылу бары-
сы туралы Ойыл ауданының проку-
роры Нұрлыбек Жолаев өз ойын біл-
дірді. Форумның соңында қатысушы-
лар пікір алмасып, қоғамдық көмек-
шілер марапатталды.

«ҚОҒАМ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРТІПТІ ҚОЛДАЙДЫ!»

Газетіміздің келесі саны
2022 жылдың 6 қаңтары,

бейсенбі күні жарыққа шығады

«ЖАСТАР ЖЫЛЫНЫҢ» ЖЕМІСІ КӨП!
ЕЛІМІЗДІҢ ЕРТЕҢІ, МЕМЛЕКЕТІМІЗДІҢ ЖАРҚЫН БОЛАШАҒЫ БІЛІМДІ

ДЕ, БІЛГІР ЖАСТАРДЫҢ ҚОЛЫНДА. ЖАСТАР – КЕЗ-КЕЛГЕН ҚОҒАМНЫҢ
БОЛАШАҒЫ МЕН ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ. БҰЛ ОЙМЕН ДАУЛАСУДЫҢ ӨЗІ
АРТЫҚ. ӨТКЕН АПТАДА АУДАНДА «ЖАСТАР ЖЫЛЫНЫҢ»
ҚОРЫТЫНДЫСЫ РЕТІНДЕ ОЙЫЛ ЖАСТАР РЕСУРСТЫҚ
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУЫМЕН «ЖАСТАР ЖАЛЫНЫ» АТТЫ
АУДАН ЖАСТАРЫНЫҢ ФЕСТИВАЛЫ ӨТТІ.
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Ақтөбе облысы Ойыл ауданы әкімінің 2021 жылғы әлеуметтік-экономикалық
 даму қорытындылары және 2022 жылға арналған міндеттер туралы есебінің

ТЕЗИСІ
Құрметті аудан тұрғындары!

Елбасының  2016 жылғы 5 ақпандағы №190 Жарлығына сәйкес халықты елде
іске асырылып жатқан реформалар, өңірді одан әрі дамытудың міндеттері мен
негізгі бағыттары, түйінді мәселелер және оларды шешу бойынша жоспарлар
туралы хабардар ету мақсатында әкімдердің  дәстүрлі есеп беру кездесулері
өткізілгелі отыр.
Есептік  кездесулер - өткен жылғы атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы

жылда  аудан экономикасының дамуының тұрақтылығын сақтау арқылы
тұрғындардың әлеуметтік ауқаттылығын одан әрі арттыру жолдарын жетілдіру
жолдарын анықтау маңыздылығымен ерекшеленуде.

 Өткен жылғы есеп беру кездесулерде аудандық маңыздағы автокөлік
жолдарын жөндеу, елді мекендерді ұялы байланыспен қамту, типтік үлгідегі
спорт алаңдарын салу және әлеуметтік нысандардың материалдық-техникалық
базасын нығайту мәселелерi жөнінде 10 мәселе аудан деңгейіндегі іс-шаралар
жоспарына енгізіліп, толық орындалуда, оның ішінде 7 елді мекеннің кіре беріс
автокөлік жолдарына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалау-
сметалық құжаттары дайындалып, Ойыл ауылдық округінің Қаракемер, Ақшатау
елді мекендері ұялы байланыспен қамтамасыз етіліп, 3 елді мекенде типтік
үлгідегі жасанды-жамылғылы спорт алаңдары салынып, пайдалануға берілді.
Ауданның әлеуметтік-экономикалық одан әрі дамуы бағытындағы атқарылған

жұмыстар  Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К.Тоқаевтың  2021 жылғы
1 қыркүйектегі «СЫНДАРЛЫ ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ӨРКЕНДЕУІНІҢ НЕГІЗІ» атты Қазақстан халқына
Жолдауын насихаттау және іске асыру шараларымен жалғасты.
Аудан әкімдігі жанынан құрылған ақпараттық-насихаттау тобы, облыстық,

республикалық ақпараттық насихаттау  топтары  жыл бойы Мемлекет басшы-
сының халыққа арнаған Жолдауын кеңінен насихаттау мен түсіндіру мақсатында
елді мекендерде кездесулер мен дөңгелек үстелдер өткізіліп,  қоғамдық
тыңдаулар ұйымдастырды.

Бюджет саласы
Мемлекет басшысының алға қойған мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асыру

аудан экономикасының ілгері дамуын қамтамасыз етті.
Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі өткен жылмен салыстырғанда 105,6 %, негізгі

капиталға салынған инвестиция көлемі 174,2% өсті.
Аудан экономикасының нақты секторында жоспарлы көрсеткіштерге қол

жеткізіліп, бюджеттік қаржылардың толық игерілуі қамтамасыз етілді.
Ауданның жергілікті бюджетінің 11 айдағы кіріс жоспары 102,0 пайызға,

жергілікті бюджетке түсетін салықтардың жоспары 131,0 пайызға орындалды.
Оның ішінде 4-деңгейлі бюджет салық түсімдері жоспары 113,1 пайызға
орындалды.
Аудандық ішкі резервтерді анықтау комиссиясы арқылы салық базасын

кеңейту жұмыстары жүргізіліп, бюджетке қосымша жоспардан тыс 12,9 млн.
теңге түсірілді.

2022 жылғы мақсат:
бюджеттік тапшылықты барынша қысқарту;
бөлінген бюджеттік қаржының мақсатты да тиімді жұмсалуына тұрақты

бақылауды жалғастыру;
жергілікті бюджеттік кіріс түсімдерін ұлғайту бойынша қосымша шаралар

қабылдау;
Ауыл шаруашылығы саласында

Аудан экономикасының негізін құрайтын ауыл шаруашылығы саласында
4 түлік мал саны артып, ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы саласындағы

мемлекеттік бағдарламалар мен мал басын өсіру мен мал тұқымын
асылдандыру жөніндегі тапсырмалар толық орындалды.
Мемлекеттік бағдарламалар аясында 1435 (жоспар-1400 бас) бас мүйізді ірі

қара сатып алуға көмек беріліп, жоспар 102,5% , 2776 (жоспар 2700 бас) бас
қой сатып алуына қолдау көрсетіліп, жоспар -102,8 % пайызға орындалды. 21
шаруа қожалығы қыстағында ұңғымалы құдық қазылып,  34 шаруа қожалығына
лизингтік жүйемен 255,8 млн. теңгеге 25 ауыл шаруашылығы тракторлары мен
19 қосалқы техникаларын сатып алуына көмек берілді. 6 шаруа қожалығы өз
қаржылары есебінен 28,8 млн. теңгеге 2 трактор мен 4 қосалқы
ауылшаруашылығы техникаларын материалдық-техникалық базаларын
нығайтты.
Аудан шаруашылықтарына өткен көктемгі далалық жұмыстары үшін 13,0

тонна, күзгі далалық жұмыстары мен мал азығын дайындау жұмыстарына 213,0
тонна облыстан бөлінген дизель отынын қолайлы бағада алуына қолдау
көрсетілді.

2021-2022 жылдың қысына мал азығымен қамтамасыз ету мақсатында 220,7
мың тн. мал азығы дайындалып, жоспар толық орындалды, оның ішінде:
қыстақтарға 115,0 мың.тонна тасылып, тұрғындарға 105,7 мың тонна тасылып,
2008 аула шөппен толық қамтылды.
Ауыл тұрғындарына шөппен қамтамасыз етуге қолдау көрсету мақсатында

аудан орталығында шілде айынан бастап 1 қарашаға дейін әр сенбі сайын
жәрмеңкелер өткізілді.
Ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласында өткен жылы  Саралжын

ауылдық округінде «Ербазы» ШҚ 70 бас сауын сиырмен тауарлы сүт фермасын

ашып, Ойыл ауылдық округінде «Тұлпар» ШҚ-ы 17 бас аналық жылқымен қымыз
өндірді.
Егіс шаруашылығында егіс жоспары толық орындалды. Салада суармалы

егіс көлемін арттыруға басым бағыт берілуде. Суармалы жерлерде 100 га
картоп, 105 га көкөніс, 50 га бақша дақылары егіліп, 1200 тонна картоп, 143
тонна көкөніс, 775 тонна бақша өнімдері жиналды.
Қолданыстағы суармалы жер алқабын одан әрі ұлғайту мақсатында өткен

жылы 3 шаруа қожалығы жерлерінде 540 га суармалы алқаптың
инфрақұрылымын жасақтау жұмыстары аяқталып, шаруа қожалықтары қажетті
техникаларын алып, іске қосуға дайындық жұмыстарын жүргізуде.

«Бизнес жол картасы-2025» бағдарламасы аясында «Тәжібай-Агро» ЖШС
жоба құны 150 млн. теңге 150 га жер учаскесін суландыруға инфрақұрылым
жүргізу жобасы мемлекеттік грантқа ұсынылып, оның ішінде 50,0 млн. теңге
республикалық бюджеттен қаржыландыруға қолдау көрсетілді.
Мал дәрігерлік қамту шаралары бойынша бюджеттен 67,1 млн. теңге бөлініп,

игерілуде. Аса қауіпті ауруларға қарсы егу және қан алу жұмыстары толық
орындалды.

41054 бас  мүйізді ірі қарадан қан алынып 496 бас бруцеллез ауруына оң
нәтиже көрсеткен малдар арнайы мал сою пунктінде сойылып жойылды, 92545
бас қой-ешкіден қан алынып, оң нәтиже көрсеткен - 151 бас мал «Саулебаева»
ЖК-нің шұжық цехына өңдеуге тапсырылды.
Дегенмен, ауыл тұрғындары арасында ветеринарлық талаптарды бұзу

фактілері әлі де кездесіп, бруцеллез мүйізді ірі қара малдарын уақытылы
жоймаған тұрғындарға  аумақтық инспекция арқылы әкімшілік іс қозғалып,
айыппұл салынды.
Тұрғындардың 85 аула қора жайларына жалпы көлемі 8293,5 шаршы метр

аумаққа залалсыздандыру жұмыстары жүргізілді.
901 бас бұралқы иттер мен мысықтар ауланып жойылды.
Қараой, Қайынды ауылдық округтерінде мүйізді ірі қарадан бруцеллезге

шектеу қойылып, іс-шаралар жүргізіліп шектеу алынды.

Жер ресурстарын  басқару
Аудан  аумағында 1145686 га жер учаскелері бар, оның ішінде  ауыл шаруа-

шылығы мақсатындағы жерлер 735737 га, елді мекен жерлері 407134 га, мекеме,
кәсіпорын, өндіріс орындарының жерлері -2870 га, орман жерлері 28340 га.

2021 жылы мақсаты бойынша пайдаланылмаған және игерілмеген 22
ауылшаруашылығы субьектілерінің 10327 га жер учаскесі толықтай және  ішінара
ауданның босалқы жер қорына қайтарылып, 48 ауыл шаруашылығы субьектісіне
жер көлемі111551 га жер учаскелерін мақсатына сай пайдалануы туралы ескерту
хабарламалар жіберілді.
Ағымды жылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер конкурсқа

шығарылып, жаңадан  құрылған 1 ауылшаруашылығы субьектісіне 2000 га, 7
ауылшаруашылығы субьектілеріне қосымша 12290 га жер учаскесі табысталды.
Кәсіпкерлік мақсаттағы жер учаскелеріне жерге орналастыру жобалары

дайындалып, электронды аукцион өткізіліп, 7 жер учаскесі 231мың013 теңгеге
сатылып, бюджетке өндірілді.
Халықтың малдарының жайылымын кеңейту мақсатында Көптоғай елді

мекенінің жер көлемін 2593 га, Ш.Берсиев ауылдық округінің жер көлемін 6770
га, Саралжын ауылдық округінің жер көлемін 650 га және де Сарбие ауылдық
округінің жер көлемін 13541 га ұлғайту мақсатында жерге орналастыру
жұмыстары жүргізілуде.

2022 жылғы міндеттер:
мал шаруашылығында: мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсіпкерлік

субьектілерінің ұсынылған жобаларына мемлекеттік қолдау көрсетуді;
шаруашылықтардың мал сатып алу үшін несие алуларына, лизингтік жүйемен

жаңа техникалар алуына, малды асылдандыру жұмыстарына қолдау көрсетуді
одан әрі жалғастыру;
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу кәсіпкерлігін одан әрі дамыту,

инвесторлар іздестіру;
жұқпалы мал ауруларына қарсы ветеринариялық жұмыстар деңгейін одан

әрі жоғарылату;
Өсімдік шаруашылығында

жергілікті көкөніс, картоп, бау-бақша өнімдерімен қамтамасыз етуді одан әрі
жақсарту мақсатында суармалы тары, көкөніс алқабын ұлғайту;
шаруа қожалықтарына суару техникаларын алуға қолдау көрсете отырып,

инфрақұрылымы дайындалған 540 га суармалы алқабын іске қосу;
жылыжай ашуға тілек білдірген кәсіпкерлерге қолдау көрсету;
жер учаскелерін мемлекеттік қорғау және тиімді пайдалануын қамтамасыз

ету жұмыстарын  пәрменді жалғастыру.
Кәсіпкерлік саласы

Ауданның кәсiпкерлiк құрылымдары аудан экономикасының дамуына,
халықты жұмыспен қамту мәселесiн шешуге, қызмет көрсету саласының
кеңеюiне өз үлестерiн қосуда.
Субъектілер саны 1038 бірлікке жетіп, өткен жылдың осы кезеңімен

салыстырғанда 101 бірлікке артып, 110,4 пайызға өсті.
«Еңбек» бағдарламасы аясында «Бастау-Бизнес» жобасы бойынша 84 адам

кәсіпкерлік негіздерін оқытылып, жоспар 135,5 пайызға орындалды.  «Ауыл
шаруашылық қаржылай қолдау» қорынан 35 жоба бойынша 126млн. 715,0 мың
теңге несие алуына, жаңа бизнес идеяларды жүзеге асыру үшін 71 адамға өз
ісін ашу үшін 41млн. 420,8 мың теңге көлемінде мемлекеттік грант беріліп,
жоспар 102,8 пайызға артығымен орындалды.

«Бизнестің жол картасы 2025» бағдарламасы аясында 31 жоба бойынша
62,6 млн. теңге несие алынып, «Ойыл ауылындағы жылыжайды кеңейту»
мақсатында  ЖК «С.Мырзағалиеваға» 4,0 млн. теңге, Айдаров Дарханға алма
егісі бойынша 3,0 млн. теңге қайтарымсыз мемлекеттік грант алуына қолдау
көрсетілді.

 «Қарапайым заттар экономикасы» жобасы аясында «АгроБизнес, Іскер»
бағдарламаларымен қолдау көрсетіліп, 7 жоба бойынша 276,0 млн. теңге
көлемінде несие алынып, жоспар толық орындалды.
Ағымдағы жылы бюджеттен тыс жеке қаржылармен 853,0 млн. теңге

инвестиция салынып, 1 жанар-жағармай құю стансасы, 1 монша, 5 тамақтану
орындары-дүкендер, 1 балалар ойын орталығы салынып, іске қосылды.

2022 жылғы жоспар:
ұсынылған өндірістік және тың кәсіпкерлік жобаларға мемлекеттік қолдау

көрсету;

«Бизнестің жол картасы 2025», «Еңбек», «Қарапайым заттар экономикасы»
жобасы аясындағы «АгроБизнес», «Іскер», т.б. бағдарламалар аясында шағын
кәсіпкерлікті дамыту мақсатында бөлінген несиелелерді бірінші кезекте өнім
өңдеу мен тұрмыстық қызмет көрсету салаларында жаңа жұмыс орындарын
ашуға бағыттау;
ауданда дәстүрлі емес кәсіпкерлік саласын одан әрі дамытуға мемлекеттік

қолдау көрсету.
 Әлеуметтік салада

Жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау мәселелерiне ерекше көңiл
аударылуда.
Кешенді жоспарға сәйкес, 2401 адам жұмыспен қамту шараларымен

қамтылды.
2021 жылдың 1 қарашасына 1757 жаңа жұмыс орындары ашылып, 968 адам

жұмысқа орналастырылып белгіленген жоспар толық орындалды.
Мемлекеттік қолдау шараларын қолданбастан 1000 адам жұмысқа

орналастырылды.

 «Еңбек» бағдарламасы аясында қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға 52 адам,
кәсіптік оқытуға 42 адам оқуға жіберіліп, оқуды аяқтаған 45 адамның жұмысқа
орналасуына ықпал етілді. 99 адам әлеуметтік жұмыс орындарына, 101 адам
жастар тәжірибесіне, 895 адам қоғамдық жұмыстарға тартылды.
Құрамында 1318  адамы бар 242 отбасына  атаулы әлеуметтік көмек

тағайындалды. Атаулы әлеуметтік көмек алушылардың ішінде жұмысқа
қабілетті 96 адам жұмыспен қамтылды.
Туберкулездің әртүрлі нысандарымен және онкологиялық аурулармен

ауыратын тұрғындарға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 38 адамға 6907,6
мың теңге тағайындалып, төленді.
Өмірлік қиын жағдайына байланысты 13 отбасына 1450,0 мың теңге көлемінде

қаржылай көмек көрсетілді.
Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және олардың өмір сүру сапасын

жақсарту жөніндегі іс-шаралар оңалту Бағдарламаларына сәйкес жүзеге
асырылуда.
Ауданда мүгедек санаттары бойынша барлығы 423 адам, оның ішінде  І топта

- 29, ІІ топта – 159, ІІІ топта - 160 адам және бала кезінен 16 жасқа дейін 75
бала есепте тұрады.
Бекітілген жұмыс орындарының квотасы негізінде 22 адам ақылы қоғамдық

жұмысқа, 1 адам әлеуметтік жұмыс орнына, 11 адам уақытша жұмысқа, 11 адам
тұрақты жұмысқа орналасты.

25 мүгедекке протездiк-ортопедиялық көмек ұсынылып, 61 мүгедек сурдо-
тифлотехникалық және мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз етілді.
Жүрiп-тұруы қиын бiрiншi топтағы 27 мүгедекке жеке көмекшiнiң және есту
кемiстiгi бар мүгедектерге ымдау тiлi маманының қызметтерi көрсетілді.

4 мүгедекке кресло-арба  беру қаралуда. 19 мүгедектің шипажайда ем алуына
көмек берілді. 28 жалғызбасты қарттар мен жеке оңалту бағдарламасына сәйкес
мүгедек балаларға үйде күтiм көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтiк қызмет 
көрсетілуде. 19 мүгедек баланың «Мүгедек балаларды үйде оқытуға» жұмсалған
554,0 мың теңге шығындары өтелді.
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс бойынша жеке оңалту бағдарламаларына

сәйкес – 12 мүгедек балаға арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілдік берілген
көлемінің тізбесімен көзделген арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетілуде.
Аудандық бюджеттен 4289,3 мың теңге бөлініп 74 мүгедектің қажеттілігіне

орай «Инва такси» қызметі көрсетілуде.
2022 жылғы жоспар:

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
бағдарламасына жұмыссыздар мен аз қамтылған отбасы мүшелерінің
қатынасушылар санын арттыруға ықпал ету;
мүгедектерге арналған қолжетімді ортаны қалыптастыру жұмыстарын

жалғастыру;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек тағайындаудың нәтижелілігін арттырып,

аз қамтылған отбасыларды азайту бойынша шаралар қабылдау;
Денсаулық сақтау саласында

Аудан бір аудандық аурухана, 6 ДА, 1 ФАП, 14 МП қызмет көрсетеді.
10000 тұрғынға шаққанда дәрігерлермен қамту көрсеткіші –16,8, өткен

жылдың осы кезеңімен салыстырғанда  0,6 бірлікке өсті.
4896 ересек, 4812 бала әлеуметтік маңыздағы ауруларға қарсы тегін

скринингтік тексерулерден өткізіліп, ауру анықталған 63 ересек адамға емделуге
жолдамалар берілді, 63 бала сауықтырылды.
Аудандық орталық аурухана арқылы 5 жасқа дейінгі балалар 2 млн. 389,2

мың.теңгенің сүт-қобдишаларымен, дәрілермен және «Д» есептегі науқастар
34 млн. 573,3 мың теңгенің тегін дәрі-дәрмектерімен қамтамасыз етілді.
Материалдық-техникалық базаны нығайту бойынша
Аудандық ауруханаға жылжымалы флюорографиялық кешен, 2 санитарлық

атокөлік және эндоскопиялық бейнеақпарттық жүйе сатып алынып, Ойыл
аудандық аурухана ғимаратын күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін және
Көптоғай елді мекеніне типтік жобада  аусымына 50 адам қарайтын дәрігерлік
амбулаториясын салу үшін жобалау-сметалық құжаттары дайындалды.

2022 жылғы жоспар:
Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесінің талаптарын одан әрі дамыта

отырып, әлеуметтік маңызы бар аурулар санын азайту мақсатында
профилактикалық шараларды одан әрі күшейту;
тұрғындарды туберкулезге қарсы толық тексерумен қамтып, анықтау  арқылы

туберкулезбен алғашқы сырқаттану деңгейін төмендету  бойынша шараларды
жалғастыру;
емдеу мекемелерін жоғары кәсіби медициналық кадрлармен қамтамасыз ету

шараларын жалғастыру;
аудандық орталық аурухана мен ауылдық округтердегі емдеу мекемелері

ғимаратын жөндеуге ұсыну мен емдеу мекемелерінің материалдық-техникалық
базаларын одан әрі жақсарту бойынша шаралар қабылдау;
Көптоғай ауылдық округінің орталығында дәрігерлік амбулатория құрылысын

жүргізуге ұсыныс беру;
Білім беру саласында

Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру мәселелері аудан әкімдігінің басты
назарында ұсталуда. Ағымдағы жылдан бастап ауданның білім беру саласы
облыстық бюджеттен қаржыландыруға көшті.
Өткен 2020-2021 оқу жылында 3389 оқушы аяқтап, оның ішінде 950 үздік,

760 екпінді оқушы аяқтады. Ұлттық біріңғай тестілеуге 11 сыныпты аяқтаған
178 оқушы қатынасып, 117 түлек  мемлекеттік грант иегері атанды.

2021-2022 оқу жылында оқушылардың індетке қарсы қауіпсіздіктері
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қамтамасыз етіле отырып, жаңа оқу жылына бірінші сыныпқа 368 оқушы
қабылданып, жалпы бала саны 3403 баламен 13 орта мектеп, 7 негізгі және 3
бастауыш мектеп, 2 қосымша білім беру ұйымы дәстүрлі негізде жұмыс жасауда.
Теректі НМ  9,7 млн. теңгеге, Қарасу НМ  6,8 млн. теңгеге ағымдағы жөндеу

жұмыстары жүргізілді.
3426,0 мың теңгеге  6 мектеп және аудан орталығындағы интернатқа 7

комплект турникет орнатылып, 24,9 млн. теңгеге қосымша мектеп жиһаздары,
асхана және кітапхана жабдықтары алынды.

75,0 млн. теңге бөлініп, 4 мектепте модернизациялау жұмыстары жүргізілді.
2022 жылғы жоспар:

- оқушыларға білім беру сапасын одан әрі арттыру бойынша шараларды,
оның ішінде дарынды балаларды анықтап, олармен жұмыс жүргізу шараларын
жалғастыру;

- мектептер мен бала бақша ғимараттарын жөндеу жұмыстарын жүргізуге
ұсыну;

- білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық жағдайын жақсарту
шараларын жалғастыру;

- балаға білім мен тәрбие берудегі мектеп және ата-ананың бірлескен
жұмыстарының тиімділігін арттыру;

- инновациялық технологияларды, интерактивті білім беруді іске асыруды
дамыту

Мәдениет саласында

Халықтың рухани байлығын молайтып, мәдениетін арттыру, ұлттық
мәдениетті сақтауда кітапханалар мен түрлі мәдени мекемелердің алар орыны
ерекше.
Мерекелік күндермен қатар, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30

жылдығына, Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына, Ыбырай Алтынсариннің 109
жыл толуына орай шаралар өткізілді.
Облыстық бюджеттен 21,2 млн. теңге бөлініп, «Ойыл аудандық

орталықтандырылған кітапханалар жүйесі» КММ ғимаратына күрделі жөндеу,
Амангелді ауылдық клубына, Тайсойған, Сапақкөл, Берсиев ауылдық клубына
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Аудандық бюджеттен 312,5 мың теңге бөлініп, Қарасу ауылдық клубының

орындықтары ауыстырылды.
Аудандық балалар кітапханасында аудандық бюджеттен бөлінген қаржы

есебінен қазақи нақыштағы «Рухани жаңғыру - бала шақтан» мүйісінің авторлық
кабинеті және аудандық орталық кітапханада заманауи коворкинг орталығы
ашылды.

2022 жылғы жоспар
- мемлекеттік мерекелерге және аудандық деңгейдегі мерейтойлық арналған

іс-шараларға аудан тұрғындарының барынша көп қатысуын ұйымдастыру;
- аудан өнерпаздарының облыстық-республикалық деңгейде танылуына

мемлекеттік қолдау көрсету;
- мәдени мекемелерді жөндеу мен материалдық-техникалық базасын

жақсарту шараларын жалғастыру;
- мәдени мекемелердің ақылы қызмет көрсету ауқымын одан әрі кеңейту

шараларын қабылдап, мерекелік шаралар өтетін мәдени орындарды жаңа
заман талабына сай безендіру жұмыстарын жалғастыру.

Жастар саясаты

Аудандағы жастар саны (14-29 жас аралығы) 5143 адамды немесе аудан
тұрғындарының 31% құрайды.
Өткен жылы мамандығы бар 113 жастың тұрақты жұмысқа орналасуына

ықпал етілді, 2 жас мемлекеттік қызметке қабылданды.
«Жасыл ел» бағдарламасы аясында қоғамдық жұмыстарда 224 жас

жұмыспен қамтылды.
«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың

2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы» аясында  әлеуметтік жұмыс
орындарына 28 жас, жастар тәжірибесіне 101 жас тартылып,  «Бизнес бастау»
кәсіпкерлік негіздеріне 21 жас оқытылды. Өткен жылы 19 жастың кәсіпкерлік
бастамаларына қолдау көрсетіліп, 11,0  млн. теңге мемлекеттік грант берілді.
Жастардың көмегімен Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай «30 игі іс»

қайырымдылық акциясы жүзеге асырылды.
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы аясында 53 маманға жалпы соммасы

15млн. 460,1 мың теңге көтерме жәрдемақы, 26 маманға 98млн. 523,5 мың
теңге  тұрғын үй сатып алу үшін бюджеттік кредит  берілді.

Спорт және дене шынықтыру саласы бойынша
Аудан бойынша спортпен шұғылданушылар саны  6264 адамға жетіп, халықты

бұқаралық спортпен қамту үлесі көрсеткіш  32,3 пайыздан 33,6 пайызға  өсті.
Оның ішінде «Ақ бидай» ауыл спорт ойындары өткізіліп, 500 жуық спортшы
қамтылды. Волейболдан ауданның құрама командасы облыс бойынша жеңімпаз
болып, республикалық жарысқа қатысты.
Ағымдағы жылы аудан орталығында 392,619 млн. теңгеге (РБ-353,891 млн.

теңге, ОБ-24,728 млн. теңге, АБ-14,0 млн. теңге) дене шынықтыру сауықтыру
кешені құрылысы аяқталып, іске қосылып, қосымша спорт үйірмелері ашылды.
Аудандық бюджеттен қаржы бөлініп, Көптоғай ауылдық округінің Аманкелді,

Қайыңды ауылдық округ орталығы Ақжар ауылында, Ш.Берсиев ауылдық
округінің Құмжарған ауылында типтік үлгідегі жасанды жамылғылы спорт
алаңдары пайдалануға беріліп, Қайыңды ауылдық округінің Көсембай ауылында

типтік үлгідегі спорт алаңымен хоккей корты, Ш.Берсиев ауылдық округі
орталығында хоккей корты салынды.
Қаратал ауылында 260,0 млн. теңге тұратын спорт зал құрылысын салу үшін

жобалау-сметалық құжаттары жасақталып, құрылыс-монтаж  жұмыстарын
жүргізу үшін облыстық бюджеттен қаржы іздестірілуде.

2022 жылғы мақсат:
- аудан халқын бұқаралық спортпен қамту деңгейін арттыру бойынша

жұмыстарды одан әрі жалғастыру;
- барлық елді мекендерді жасанды-жамылғылы спорт алаңдарымен

қамтамасыз ету;
- көпшілік спорттық шараларға қатынасушы тұрғындар санын одан әрі

арттыруға ықпал ету;
- қысқы спорттық ойындары және ұлттық спорт түрлерін дамыту шараларын

қабылдау;
- ат спорты, суда жүзу спортын  дамыту шараларын қабылдау

Құрылыс саласында

Құрылыс жұмыстары бойынша жеке секторда 8568 шаршы метр 53 тұрғын
үй және жалпы сметалық құны 161,0 млн. теңге құрайтын 1891 шаршы метр екі
қабатты екі сегіз пәтерлі жалдамалы-коммуналдық  тұрғын үйлер іске қосылып,
өткен жылмен салыстырғанда 113,4 пайызға өсті.
Аз қамтылған, көп балалы отбасыларға елді мекендерден тұрғын үй сатып

алып беру мақсатында Республикалық бюджеттен 16,7 млн. теңге қаражат
бөлініп, Көптоғай, Кемер, Ақшатау, Ойыл, Қаракемер, Бестамақ, Қараой

ауылдарынан 7 отбасы тұрғын үймен қамтамасыз етілді.
Республикалық бюджеттен 113,0 млн. теңге игеріліп, Ойыл селосындағы  жаңа

тұрғын үй салу алаңы электр қуатымен қамтамасыз етіліп, 108,0 млн.теңге
игеріліп, ауыз су құбыры тартылды.

2022 жылға жоспар:
- жалдамалы-коммуналды тұрғын үйлер салу және инженерлік

коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту, жайластыру және
(немесе) сатып алу бағдарламасы бойынша бөлінген қаржыларды толық игеру;

- елді мекендерде тұрғындарға жеке тұрғын үй құрылысын салуға қолдау
көрсетіп инженерлік-коммуналдық жүйемен жабдықталған тегін жер учаскелерін
беруді одан әрі жалғастыру;

- аудан көлеміндегі жүргізіліп жатқан құрылыс, күрделі жөндеу жұмыстарына
қоғамдық бақылау орната отырып, бөлінген қаржының мақсатты игеріліп,
құрылыс-жөндеу жұмыстарының белгіленген мерзімде сапалы аяқталуын
қамтамасыз ету.

- жобалау-сметалық құжаттары аяқталған ауылдық округ әкімдігі
ғимараттарын салуға ұсыныс беру.

Аудандық маңыздағы автокөлік жолдарын жөндеу

 «Көптоғай ауылына кіреберіс» 0-21,255 км аудандық маңыздағы  автокөлік
жолын орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Жол сапасын бақылау
мақсатында қабылдау уақыты келесі жылға қалдырылды.  «Шұбарши ауылына
кіре беріс» 0-15,2 км автокөлік жолын орташа жөндеу жұмыстары аяқталу
сатысында.
Қайыңды ауылына кіре беріс 0-26,960 км» автокөлік жолына орташа жөндеу

жұмысына жобалау-сметалық құжаттары жасақталып, 712 млн. 136 мың теңге
қажетті қаржыға облысқа бюджеттік өтінім беріліп, конкурс берілуде.
Аудандық маңыздағы Бестамақ, Ақкемер, Кемер, Қаракемер ауылына кіре

беріс, Ақшатау-Қаракемер, Құмжарған, Екпетал ауылына кіре беріс  автокөлік
жолына орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін жобалау сметалық құжаттары
жасақталып, сараптамадан өткізілуде.
Көшелерге асфальт төсеу жұмыстары жалғастырылып, 2021 жылы аудан

бойынша  426,0 млн. теңгеге 11,25 км 14 көше асфальттанды, Атап айтқанда,
аудан орталығында ұзындығы 4,72 км 5 көше аудандық  бюджеттен 107,4 млн.
теңге бөлініп, (Тапалова (29781,0 мың теңге), Дүсіпов (144000,0 мың теңге)
Байғанин (10213,0 мың теңге), Оноприенко (16319,0 мың теңге), Еркінов (35230,0
мың теңге) көшелері асфальттанды.
Аудан орталығында ауыр жүк автокөліктері үшін айналма автокөлік жолын

салу жоспарға енгізіліп, жобалау-сметалық құжаттары дайындалды.
Оған қосымша,  Ұлттық қордан және облыстық бюджеттен қаржы бөлініп,

бүгінгі таңда Сарбие ауылдық округі орталығында 4 көшеге (3,35 км-118,8 млн.
теңге), Ш.Берсиев ауылдық округ орталығы Қаратал ауылында 2 көшеге (2,4
км-87,7 млн. теңге), Қараой ауылдық округінде 3 көшеге (3,2 км-112,6 млн. теңге)
асфальт төсеу жұмыстары жүргізілді.
Келесі жылға Саралжын, Қайыңды, Көптоғай ауылдық округтері  көшелерінің

орташа жөндеу жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттары  дайындалды.
2022 жылғы жоспар:

- автокөлік жолдарының  орташа жөндеу жұмыстарының сапалы аяқталуына
ықпал ету;

- жобалау –сметалық құжаттары дайындалған елді мекендерге кіре беріс
автокөлік жолдарын орташа жөндеу жұмыстарына қаржы бөлуге ұсыныстар
беру;

- жобалау сметалық құжаттары дайындалған ауылдық округ елді мекен және
аудан орталығы көшелерін асфальттау жұмыстарын жалғастыру және ауыр
жүк автокөліктері үшін айналма автокөлік жолын салу бойынша шаралар
қабылдау;

- аудандық маңыздағы автокөлік жолдарының күтіп ұстау жұмыстарының
сапасын арттыру бойынша шаралар қабылдау;

- қыс айларында автокөлік жолдарын қардан аршу жұмыстарына елді
мекендердегі шаруашылықтар иелігіндегі техникаларды қосымша жұмылдыру
бойынша келісім жасау.

Ауыз сумен қамту

Аудан тұрғындарын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмыстары
жалғастырылып, бүгінгі таңда орталықтандырылған сапалы ауыз сумен қамтылу
деңгейі жыл аяғында іске қосылған Бестамақ елді мекенін қосқанда 20 елді
мекен қамтылып, -90,9%, халық санына шаққанда  17949 тұрғын сапалы ауыз
сумен қамтылып, 96,4 % жетті.
Қалған Көптоғай а/о Қарасу (1,7 млн. теңге) және Шұбарши (4,2 млн. теңге)

ауылдарына орталықтандырылған ауыз су құбыры құрылысы үшін  ЖСҚ
дайындалуда.
Аудандық бюджеттен 28,0 млн. теңге бөлініп, ауданның бес елді мекенінде

(Құбасай, Қарасу, Қоңырат, Шиқұдық, Қаракөл) суды тазартатын кешенді блок-
модуль орнатылды.

2022 жылғы жоспар:
- жобалау–сметалық құжаттарының аяқталуына орай Көптоғай ауылдық

округінің Қарасу және Шұбарши елді мекендерінде орталықтандырылған ауыз
су құбыры құрылысын жүргізуге ұсыныс беру;
Елді мекендерді газдандыру
Аудан бойынша екі елді мекен орталықтандырылған газбен қамтылды, ол

қамтылған елді мекендер үлесінің 9,1 пайызын, халық санына шаққанда 30,7
пайызды (5729 тұрғын) құрайды.

 (Жалпы сметалық құны 547 млн. 778,0 мың теңге тұратын Қаратал ауылына
жеткізуші және ауылішілік газ құбырының құрылысын» (28,8 км, 166 тұрғын үй)
Қаратал ауылын есепке алғанда - 3 елді мекен (13,6 пайызды құрап), халық
санына шаққанда 42,6 пайызды (7903 тұрғын) құрайды.)
Осы жоба аясында елді мекендерді газдандыру жұмыстарын жалғастыру

мақсатында жергілікті бюджеттен 52,0 млн.теңге бөлініп, Көптоғай, Аманкелді,
Екпетал елді мекендеріне жеткізуші және ауылішілік газ құбырының құрылысы
үшін жобалау-сметалық құжаттары  дайындалуда.

Байланыс саласында
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында 250 адамнан артық

тұратын  елді мекендерді ұялы байланыспен қамту жөніндегі  облыстық  іс-
шаралар жоспары аясында 2021 жылы Көптоғай ауылдық округінің Қарасу,
Шұбарши, Ойыл ауылдық округінің Қаракемер, Ақшатау елді мекенінде ұялы
байланыс іске қосылды.
Саралжын ауылдық округінің Бестамақ елді мекенін және Ойыл ауылдық

округі Екпетал елді мекенін ұялы байланыспен қамту үшін мұнара орнатылып,
операторлармен келіссөздер жүргізілуде.

 «Қазақтелеком» АҚ Ойыл аудандық бөлімшесі арқылы Көптоғай ауылында
KceLL 3G ұялы байланысы, Ойыл ауылында  Beeline, Алтел 4G ұялы байланысы
қосылды.

2022 жылғы жоспар:
- Саралжын ауылдық округінің Бестамақ елді мекенін ұялы байланыспен

қамтып, ауданның барлық елді мекендерін ұялы байланыспен қамтамасыз етуге
қол жеткізу;

- ауылдық округ елді мекендері мен аудан мектептерін жоғары жылдамдықты
интернетпен қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдау.
Демеушілер арқылы
Елді-мекендердің тұрмыс тіршілігін жақсарту бойынша қосымша бюджет

қаржысымен қатар  «Туған жерге тағзым», «Түлек KZ», «Ауыл қамқоршысы»,
«Бақытты бала» секілді жобалар жүзеге асырылуда. 2021 жылы  30,0 млн.
теңгеге 30 жоба жүзеге асырылып, демеушілік қаржымен аудан елді мекендерін
абаттандыру мен білім, мәдениет және спорт саласының материалдық-
техникалық базасын нығайту жұмыстары жүргізілді.

Құрметті  аудан тұрғындары !
2021 жылғы ауданның әлеуметтік-экономикалық  дамуындағы қол жеткен

жетістіктер- біздің ортақ жемісіміз.
Ауданның өркендеуіне үлес қосқан баршаңызға ризашылығымды білдіре

отырып, алдағы есептік кездесулерде аудан халқының ауданның әлеуметтік-
экономикалық даму мәселелерін шешуге белсенді қатынасуға шақырамын.
Мемлекет басшысы 2021 жылғы Қазақстан халқына арнаған өз  Жолдауында

«Біз елімізді реформалаудың жаңа кезеңіне қадам бастық. Осы маңызды
міндеттерді сапалы орындауымыз керек. Мен бәріңізді мерейлі мекенімізді
өркендетуге үлес қосуға шақырамын!        Елбасымыздың «Ел бірлігі – ең асыл
қасиет» деген қанатты сөзі – біздің айнымас қағидамыз» деп атап көрсеткені
белгілі. 
Мемлекеттің болашағы үшін өзімізге жүктелген осындай зор жауапкершілікті

сезіне отырып, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму мәселелерін одан әрі
шешуге бірлесіп, жұмыс жасау - баршамыздың парызымыз.

Ақтөбе облысы Ойыл ауданы әкімінің 2021 жылғы әлеуметтік-экономикалық
 даму қорытындылары және 2022 жылға арналған міндеттер туралы есебінің

ТЕЗИСІ
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Қайыңды ауылдық округіндегі
Ақжар, Көсембай ауылдарында жал-
пы халық саны 2021 жылы 1196 адам,
2020 жылмен салыстырғанда халық
саны 12 адамға өскен, Биыл 20 сәби
дүниеге келді. Округте барлығы 199
үй бар, онда 232 отбасы тұрады. Ауыл
төңірегінен 37711 гектар жер әкім-
шілікке бекітіліп берілген. Бұл округ
тұрғындарына мал басын өсіруіне,
қыстық мал азығын дайындауға, бау-
бақша егуге толық мүмкіндік береді.
Қазіргі таңда округте барлығы 1

ЖШС, 3 АӨК, 39 шаруа қожалығы
және 34 жеке кәсіпкерлік субъектілері
бар.  Биылғы жылы 1 шаруа қожалы-
ғы, 9 жеке кәспкерлік субъектісі өз
жұмысын жаңадан бастады.
Ауылдық окург бойынша қысқа

түскен МІҚ – 3339 бас, қой-ешкі – 6784
бас, жылқы – 606 бас, құстың барлық
түрі – 1025. Округте 4 мал дәрігері
қызмет жасайды. Олар жоспарға сай
мал ауруларына қарсы екпе жұмыс-
тарын жүргізіп отырады. Ауыл тұрғын-
дарының ауызбіршілігінің және мал
дәрігерлерінің нәтижелі жұмыста-
рының арқасында округте мүйізді ірі
қара малдарына жұқпалы бруцеллез
ауруына сәуір айында  қойылған шек-
теу шаралары желтоқсан айында
алынды. Барлығы 9 мәрте қан алы-
нып, нәтижесінде мүйізді ірі қара
бойынша 1428 бас тексеріліп, оң
нәтиже берген 196 бас мүйізді ірі қара
малы  түгелдей жойылып тиісті көлем-
де өтемақы төленді. Тұрғындардың
мал қораларына дәрігерлік шаралар
жүргізілді. Қоршаған ортаға малдарға
зиянын келтіретін бұралқы иттердің
көбейіп кетуіне байланысты оларды
жою мақсатында ветеринария маман-
дары арқылы жылдық жоспар бойын-
ша аулануға тиісті 114 бас бұралқы ит
жойылды. 5700 бас ҰММ бірдейлен-
дірілді. № 1 үлгідегі анықтама алу үшін
500 қызмет көрсетілді. 31600 әртүрлі
жануарларға егу жұмыстары жүргізіл-
ді. Малдарды электронды базаға
енгізу жұмыстары уақытылы жүргізі-
леді. Дегенмен тұрғындардың сойыл-
ған, кеткен малдарын ИСЖ базасынан
есептенөздігінен шығаруы баяу. 2021
жылы ауылдық округ бойынша 31500
тонна ірі сабақты мал азығы дайын-
далып, уақытында тасып алынды.
Тапсырма 100 пайызға орындалды.
Шөп шабу науқанына барлығы 30
трактор, 12 рулон пресс, 10 шөп
тиегіш, 27 тіркеме, 3-автомашина 50-
орақ, 30-тырма қатысты. Шаруа

қожалықтары артық шөптерін көрші-
лес Ойыл, Ақшатау, Қаракемер, Құр-
ман елді мекендеріне тасыды.

Ауылшаруашылық
саласында

«Қарапайым заттар экономикасы»
бағдарламасы бойынша 2 шаруа
қожалығы (Есен, Омаш-Даулет) 160,5
млн теңге несие алды. 2 шаруа қожа-
лығы (Омаш-Даулет, Әлім) лезингке
жаңадан ауыл шаруашылық техника-
ларын алды. Ауылдық округ бойынша
МІҚ сатып алу жоспары 175 бас болса
470 басқа немесе 268,6% (Орынғали-
75,Бекей-55, Омаш-Даулет-340), қой
сатып алу жоспары 286 бас болса 364
басқа немесе 268,6% (Көбек-364)
орындады. Мал бордақылау алаңына
178 бас бұқашықтар (Құттығай-44,
Бекей-30, Орынғали-20, Сенім-13,
Бекжан-20, Азамат-30, Елдос-21)
тапсырылды. Асыл тұқымды қой са-
тып алғаны үшін 7,8 млн теңге (Адал,
Елдос, Табынай, Аманбек, Есбол),
мүйізді ірі қара малдарын сатып алға-
ны үшін 300 мың теңге (Орынғали),
мүйізді ірі қара малына мал азығын
дайындағаны үшін 26 млн теңге
(Есбол, Орынғали, Бекей, Есет, Құт-
тығай, Сенім, Тұнық Таз, Бекжан, Құл-
мырза), жылқы малына мал азығын
дайындағаны үшін 7,1 млн теңге
(Көбек, Құттығай, Аманбек), қой
малына мал азығын дайындағаны
үшін 14,2 млн теңге (Есбол, Көбек,
Сенім, Аманбек, Адал, Табынай)
шаруа қожалықтарына субсидия
төленді. Мемлекеттен берілетін
көмектің арқасында өткен 4 жылда
округтегі шаруа қожалықтары 13 жаңа
трактормен 11 рулон шөп байлағы-
шын  алды. Мемлекетіміздің көмегінің
арқасында 19 шаруа қожалығы күннен
қуат алатын батерейка тегін қондыр-
тып алды. Қазіргі кезде мұздатқыш
пен теледидарды ауылдағыдай көріп
отыр.

Кәсіпкерлікті
дамыту

саласында
Ағымдағы жылы Нәтижелі жұмыс-

пен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасы аясында
округтің 6 тұрғыны 3,5 млн теңге
мемлекеттік грантты иеленіп, мал
шаруашылығымен айналысуда.
Ақжар ауылы орталығынан жеке
кәсіпкер А.Қошқаров жылы жай
құрылысын аяқтап, 2 жылдан бері
шілде айының аяғында өнімін арзан
бағамен ауыл тұрғындарына ұсынуда.
Ағымдағы жылы Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасының бірінші
бағыты: «Бағдарламаға қатысушы-
ларды техникалық және кәсіптік
біліммен және қысқа мерзімді кәсіптік
оқумен қамтамсыз ету» бойынша 5
адам қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға
жолданды. Ауыл тұрғындары 4-5
жылдан бері қаз, үйректің балапан-
дарын алып бағуды кәсіп етуде.

Жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар

саласы бойынша
2021 жылы «Халықты жұмыспен

қамтуға жәрдемдесу және еңбек
ресурстарының ұтқырлығы арқылы
еңбек нарығын дамыту» бойынша
округ бойынша төрт жас жастар тәжі-
рибесінен өтті. «Нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті
дамыту» бағдарламасы шеңберінде
жасыл ел қоғамдық жұмысына жас-
тарды жұмысқа тарту мақсатында 21
жұмыссыз жас пен студенттер жұмыс
жасады. Ағымдағы жылы аз қамтыл-
ған, көп балалы отбасының 45 мүшесі
қоғамдық жұмысқа тартылды. 3 жас
жастар тәжірібесінен өтті. Жастарды
ауылға тұрақтандыру мақсатында
«Дипломмен ауылға» бағдарламасы
бойынша 4 жас маман 1,2 млн теңге
көтерме ақы, тұрғын үй алу үшін 2
маман 6,2 млн теңге несие алды.
Округ бойынша 14 отбасының 76
мүшесі соның ішінде 53 баласына 4,9
млн теңге атаулы әлеуметтік көмек
тағайындалды. Округ бойынша тұрақ-
ты жұмысы жоқ, өзін-өзі жұмыспен
қамтып отырғандар саны – 150. Осы
ретте шаруа қожалықтарының жұмыс
күшіне үнемі мұқтаж болып отыратын-
дығына назар аудара кеткім келеді.
Сонымен бірге округте қоғамдық
табынды бағуға малшы шықпайды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жылғы
Қазақстан халқына Жолдауында
Денсаулық кепілі – дене шынық-тыру.
Жұрттың және балалардың спортпен
шұғылдануына жағдай жасалуы қажет
екенін тағы да қайталап айтып өтті.
Ауыл тұрғындарының әлеуметтік
жағдайын жақсарту, бос уақыттарын
тиімді пайдалану мақсатынгда Ақжар,
Көсембай ауылдарында шағын фут-
бол алаңдары пайдалдануға берілді.
Көсембай ауылында хоккей корты
салынды.

Білім саласында
Жалпы, еліміздің білім беру және

ғылым саласының алдында кезек
күттірмес ауқымды міндет тұр.Бұл –
уақыт талабына сай болумен қатар,
әрқашан бір адым алда жүріп, тың
жаңалықтар ұсына білу деген сөз.
Округте 1 орта, 1 негізгі мектеп бар.
Оқушылар саны 168, даярлықта 20
бала, оларға 54 мұғалім дәріс береді.
Округте 1 бала бақша мен Көсембай
негізгі мектебі жанындағы шағын
орталық жұмыс жасайды.

Денсаулық
саласы бойынша

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаевтың биылғы жылғы
Қазақстан халқына Жолдауында Хал-
қымыз «Бірінші байлық – денсаулық»
деп бекер айтпаған – деп атап айтты.
Округте 1 дәрігерлік амбулатория,

1 фельдшерлік пункт және 1 автокөлік
бар. 6 дәрігер жұмыс жасайды.
Биылғы жылы округ бойынша 20 сәби
дүниеге келді. Былтырғы жылмен
салыстырғанда 5 сәбиге кем. 8 адам

қайтыс болды. 0-7 жас аралығында
147 бала тіркелген. Жүкті аналар
уақытынан бүрын ауруханаға жберіліп
отырады. Үйінде босану фактілері
орын алған жоқ. Биылғы жылы флю-
роға 430 тұрғын түсуге тиісті болса,
олар түгел қамтылған. Тұмауға қарсы
110 адам тегін, 70 адам ақылы егілді.
Округ бойынша пандемеяға қарсы 215
адам екпе алды.Округте сарып,
туберкулезбен ауырғандар тіркел-
меген. Алғашқы дәрігерлік көмек
көрсетуге дәрілер алынып қойылады.
Бір қынжылтарлық жағдай жедел
жәрдем көлігі ескірген. Жиын сайын
осы мәселе айтылып келеді. Кей
кездері дәрігерлер науқастарды аудан
орталығына жеке көліктермен апара-
ды. Округ аудан орталығынан қашық
болғандықтан жедел жәрдем маши-
насынан көмек болса...

Мәдениет
саласы бойынша

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев биылғы жылғы
Қазақстан халқына Жолдауында
мәдениет саласына айрықша тоқтал-
ды. Соның айғағы Тәуелсіздік күні
мерекесі қарсаңында мәдениет пен
өнер саласының қызметкерлері
жоғары наградалармен марапат-
талды. Округте 2 ауылдық клуб, 2
ауылдық кітапхана жұмыс жасайды.
18045 кітап қоры, оның ішінде 10093
ана тіліміздегі кітаптар. Кітапханалар
жыл сайын жаңа кітаптармен толық-
тырылып отырады. Ауылдық әкімші-
ліктің басшылығымен кітапхана, клуб
қызметкерлері мектептермен бірле-
сіп, жыл бойғы мерекелерді ұйым-
шылдықпен өткізіп отырады. Бұл
мерекелерден ауылдың қарттары мен
көп балалы аналар және мүмкіндігі
шектеулі жандар тыс қалмайды.
Биылғы жылы аудан орталығында
өткізілген мәдени шараларға ауылдық
округте өз үлесін қосты. Облыс, аудан
аумағында өткізілген ауылшаруа-
шылық жәрмеңкелеріне ауыл тұрғын-
дары мен шаруашылық субъектілері
өз үлестерін қосуда. 2021 жылдың
басынан ауылдық округтегі кітапхана-
лардың қорына жаңадан кітаптар
келіп түсті.
Кітапхана – кітап арқылы және

адамның жан-жақты білім алып,
сонымен қатар  оқырмандардың
талап-тілектерін қанағаттандырып
жан-жақты ақпараттық  қажеттілігін
ескеретін орын. Оқырмандар кітап-
ханадағы кітапхана қорындағы  кез-
келген ақпарат көзін - анықтама-
ларды, эциклопедияларды, сөздік-
терді дұрыс пайдалана білу деген сөз.
Кітапханаға келген оқырмандарға
жаңа басылымдармен таныстырып,
шолу жасап отырылады. Кітапханада
жаңа  келген әдебиеттермен таныс-
тыру мақсатында, «Жаңа кітаптар
әлемі» деген тақырыпта кітап көрмесі
жасақталынып,  библиографиялық
шолу өткізіліп отырады. Сонымен
қатар кітапханаға келген оқырмандар
тобына әдеби жаңалықтарды таныс-

Елімізде жер-жаһанға зор қауіп төн-
дірген пандемияға қарсы күрес әлі де
жалғасуда. Біз азаматтардың өмірін
және денсаулығын қорғау үшін бар
күш-жігерімізді біріктірдік. Осындай
сын сағатта ынтымағы жарасқан хал-
қымыз жұдырықтай жұмылды. Індет-
пен күрес халқымыздың бірлігі арқа-
сында жүзеге асты. Өзгеге қолұшын
созып, тілеулес болу, тосыннан келген
кеселге қарсы тұру маңызды екені
анық байқалды. Осы орайда мемле-
кет басшысының қойған мақсаттарды
орындау бағытында ауылдық округ
әкімі аппараты барша халықпен бір-
лесе отырып осы ортақ тапсырманы
орындау бойынша бірқатар жұмыстар
жүргізуді жоспарлады. Халық көп
шоғырланатын село көшелерінде
дезинфекция жұмыстары уақытылы
жүргізіліп тұрды.
Ауылдық округ аумағында 7200

тұрғын бар. Оның ішінде Ойыл селосы
халық саны – 5906, дүниеге келген
сәби - 124, қайтыс болғандар - 21.
Ойыл ауылдық округі бойынша

«Алтын алқа», «Күміс алқа» алғандар:
Ойыл  селосы бойынша 2021 жыл-

дың 9 айына , «Алтын алқа» - 3, «Күміс
алқа»-6. Зейнеткерлер округ бойынша
710 адам. Мүмкіндігі шектеулі азамат-
тар 207 адам. Студенттер 237 адам.

Бюджет
Дүсіпов, Оноприенко, Байғанин,

Тапалова, Еркінов көшелерінің орта-
ша жөндеу жұмыстарына «ЗапКаз-
ПромСтрой» ЖШС-мен келісім шарт
жасалып, 109 млн. теңгеге жөндеу

жұмыстары аяқталды. Аудандық
маңызы бар қалаларда, ауылдарда,
кенттерде, ауылдық округтерде авто-
мобиль жолдарының жұмыс істеуін
қамтамасыз ету бағдарламасы
бойынша 3 млн. теңгеге көшелерге
қиыршық тас (щебень) алынды.

Ауыл шаруашылығы
Ауылдық округтің ауылшаруашы-

лық алқабы 160 491 га. Шаруашылық
құрылымдары иелігінде 114949 га жер
учаскесі бар. Ауылдық округтің аума-
ғында 61 ШҚ, 20 ЖШС, 4 АӨК бар.
Шаруа қожалықтарында тіркелген
жұмысшылар саны 84 адам. Барлық
ШҚ мен ЖШС-лар қысқы мал азығын
жеткілікті қылып жинап алды. 2021
жылдың 1 қазанына санақ қорытын-
дысы бойынша округ тұрғындары,
шаруа қожалықтары және заңды
тұлғалар бойынша мал басы саны:
МІҚ 10377 бас, жылқы - 3256 бас, қой-
ешкі - 33902 бас, құс-8210 бас. Осы
орайда округте сиыр мен жылқы
басының өсуінде жақсы көрсеткіш бар
екені көрінуде. Жыл басынан бері
округте мал дәрігерлік шаралар жос-
парға сай жүргізіліп отырылды. Елді
мекендердегі тұрғындардың үй жа-
нуарларының ветеринариялық I-ші
жарты жылдық тексеру нәтижесінде
10158 бас қой-ешкі бруцеллезге
тексеріліп, мүйізді ірі қара бойынша
6337 бас тексеріліп, оң нәтиже берген
45 бас қой-ешкі, 54 бас МІҚ түгелдей
жойылып, тиісті көлемде өтемақы
төленді. Қоршаған ортаға малдарға
зиянын келтіретін бұралқы иттердің
көбейіп кетуіне байланысты оларды
жою максатында ветеринария маман-
дары арқылы I-ші жарты жылдық
жоспары бойынша аулануға тиісті 105
бас бұралқы ит жойылды.
Жалпы округ бойынша 4 бағытқа

сиыр бағу табыны ұйымдастырылған.
Алдарында 110-150 бас шамасында
сауын сиырлар бар. Дегенмен белгілі
бағыттар бойынша шыққан мал
табындарына да малдарын қоспай-
тын азаматтар бар. Қоғамдық табын-
дарға 11 бұқашық қосылды. Бау-бақ-

ша өсіру бойынша ауыл сыртындағы
өзен жағасына мекемелер, жеке
тұрғындар 3,5 га жерге картоп екті.

Кәсіпкерлік
Округ бойынша кәсіпкерлік субъек-

тілерінің саны – 420 бірлік. Оның ішін-
де – ЖШС – 20, ШҚ – 59, ЖК – 335,
АӨК – 4. «Еңбек Нәтижелі жұмыспен
қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017-2021 жылдарға арналған
бағдарламасы» бойынша жоспар
саны 16 болса, 14-і орындалды.
«Бизнестің жол картасы 2025» мемле-
кеттік бағдарламасы бойынша жоспар
орындалды. «Қарапайым заттар эко-
номикасы» бағдарламасы бойынша
жоспар орындалды. Мал бордақылау
алаңдарына бұқашықтар тапсыру
бойынша – 410 бас тапсырылды,
кәсіпкерлік нысандары қалыпты
жұмыс атқаруда. 2021жылы Шыңбаев
Асқар «Кереге» атты кәсіпкерлік
нысанын қолданысқа берді

Әлеуметтік қорғау
Газ тарту жұмысы Ойыл ауылы

бойынша 99 пайызға аяқталды. Ойыл
ауылы орталығында 1208 үй көгілдір
отынның игілігін көріп отыр. «Жасыл
ел» бағдарламасы бойынша 40 адам
жұмыс жасады. Округ 8 наурыз  және
9 мамыр мерекесіне орай тыл еңбек-
керлері, батыр аналар мен «Алтын ал-
қа» иегерлеріне 52 сый табысталды.

Білім беру
Округ бойынша 1 колледж, 4 орта

мектеп, 2 негізгі мектеп, 5 бала бақша,
2 мектеп жанындағы балаларды
шағын дамыту орталығы, 1 спорт
мектебі  және ФОК қызмет етуде.

Денсаулық сақтау
Аудан орталығында аурухана,

Қаракемер, Ақшатау, Екпеталда 3
ФАП қалыпты жұмыс жасап тұр. ФАП-
тар алғашқы көме ккөрсететін қажетті
дәрілермен қамтылған.

Мәдениет және спорт
Округ бойынша 1 орталық кітап-

хана, 1 балалар кітапханасы, 4 ауыл-
дық кітапхана, 1 мәдениетүйі, 1 Тәуел-
сіздіктің 20 жылдығы атындағы мәде-
ниет және демалыс орталығы және 1

ауылдық клуб халыққа қызмет көр-
сетуде. Округ бойынша түрлі деңгейде
спорттық және бұқаралық спорттық
жарыстар аудандық дене шынықтыру
және спорт бөліміміен бірігіп ұйымдас-
тырылып тұрады.
Ауылдық округ бойынша бір мешіт

тіркелген. Діни жағдайы қалыпты. Тер-
рористік тұрғыда осал нысан болып
есептелгендіктен мешіт ішінде бейне
бақылау камерамен қамтылған. Басқа
ағымға еліктеген адамдармен алдын
алу жұмыстары жүргізіліп келеді.
Ойыл селосының тұрғындарының
демеушілігімен мешіт аллеясы ашыл-
ды. Мешіт жанынан демеушілер көме-
гімен «Біз біргеміз!» акциясы аясында
20 отбасыға азық-түліктен көмек
берілсе, «Рамазан қоржынынан» 40
отбасыға көмек берілді. Қоғамдық
тәртіп сақтау мақсатында 2 учаскелік
инспектор және сарбаздар жұмыс
атқаруда.

Санитарлық тазалық және
абаттандыру

Ауылдық округтің санитарлық таза-
лығын сақтау, көгалдандыру жұмыс-
тарын, абаттандыру басты назарда.
Аудан орталығының көшелері ақылы
қоғамдық қызметкерлеріне бекітіліп,
тазалық жұмыстарын жүргізіліп, сен-
біліктер ұйымдастырылды. Абай
көшесі бойына 350 м жерге, Құрман
көшесіне 270 м жерге жаяу жүргін-
шілер жолы төселді. Көкжар көшесінің
бойына 200 метр суағар тас бетонмен
жаңартылды. Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығы мен Ойыл ауданының 100 жыл-
дығына арнап және де Ойыл ауданы-
ның тарихи тұлғаларына Құрманов
көшесіндегі бағаналарға тақтайшалар
орнатылды. Шернияз көшесінің темір
бағаналарына жарық беретін өрнек-
тер орнатылды.  Жолмырзаев 42 үйдің
ауласына балалар ойын алаңы орна-
тылды. Атаусыз 3 көшеге көше атауы
берілді. Селодағы Амангелді, Ержа-
нов, Құрманов көшелеріне жарықтан-
дыру жұмыстары жүргізілді
Ойыл селосынын 5 көшесіне қат-

қалдандыру (асфалть) жұмыстары

бойынша жалпы көлемі 109 393,0
теңгеге Еркінов, Тапалова, Оноприен-
ко, Дүсіпов, Байғанин көшелеріне
жүргізіліп толық аяқталды.
Ойыл ауылдық округі бойынша жыл

басынан әскерге шақырылушы аза-
маттар 200 адам. Олардың 87 азамат
оқып жатқандығы туралы анықтама
жеткізіп берді, келгендер саны 192,
әскерге шақыруға келмей жүрген 8
азамат оларға шақырту қағазы
бірнеше рет таратылғанымен ешқан-
дай себепсіз келмей отыр.
Ақшатау елді мекеніне Билайн,

Теле2, Кселл байланыстары орна-
тылды. Ойыл селосының көшелері
уақытылы қардан тазартылып, қазіргі
таңда 320 куб қар шығарылды.
Ойыл селосындағы көшелерге

жаңадан жол белгілері қойылып,
жолақтар салынды, сонымен қатар
қозғалысы көп көшелерге жасанды
кедергілер орнатылды.

Құжат айналымы
Округ әкімімен 2021 жылдың басы-

нан бері барлығы 179 өкім, 139 шешім
шығарылып, оның ішінде 125 шешім
тұрғын үй салуға бөлінген жер телім-
деріне алынған. 2021 жылдың меке-
меге 674 кіріс құжаттары түсіп, тір-
келді және 545 шығыс құжаттары
жөнелтілді. 2020 жылы округ әкіміне
187 жеке тұлға, 15 заңды тұлға арыз
жазып, оларға заң талаптарына сай
уақытында жауап берілген. Қаралма-
ған арыз немесе өтініш жоқ.

«Жер телімінің нысаналы мақсатын
өзгерту» қызметіне 2 өтініш түсіп,
қанағаттандырылды. Жеке тұрғын үй
құрылысы үшін жер телімін сұраған 30
арыз қанағаттандырылды.

Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес

«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппа-
раты» мемлекеттік мекемесі «Сенім
телефоны» жұмыс жасайды, мекеме
орналасқан ғимараттағы №69 №204
кабинетте арыз шағымдарға арналған
жәшік және арыз-шағымдар кітабы
орнатылған. «Ашық әкімдік» кабинеті
және медиация кабинеті жұмыс

жасайды. «ҚР жергілікті мемлекеттік
басқару және өзін-өзі басқару туралы»
заңының 35 бап 20 тармағына және
«Ақтөбе облысының  қалалары мен
елді мекендерінің аумақтарын абат-
тандырудың Қағидаларына» және
Ақтөбе облысының аумағында жа-
нуарларды асырау Қағидаларына
сүйене отырып, көшеге егілген ағаш
көшеттерін жеп, көгалданған аумақты
бүлдіру, мезгілсіз уақытта қамалмай
көліктер мен жаяу адамдардың жүріс-
тұрысына бөгет келтірмеу үшін, мал
уақытында жайылысқа айдалып,
кешкісін аулаға қамалуы тиіс. Жыл
басынан бері қағидаларды сақтама-
ған тұрғындарға, мал иелерін анық-
тап, Ойыл селосы бойынша 26-на
айыппұл салынып, 21-не ескерту
беріліп жалпы көлемі 2 52806 тг қаржы
өндірілді.

2022 жылы ауылдық округтің
даму жоспары:
Есепті уақыт ішіндегі атқарылған

жұмыстарды саралай отырып, жергі-
лікті қоғамдастықпен бірлесіп алдағы
жылға төмендегідей жұмыстарды
атқарамыз деп мақсат қойып отыр-
мыз.

- Ауылдың келбеті мен санитарлық
жағдайын жақсарту, көгалдандыру,
абаттандыру жұмыстарын күшейту;

- Селоның 4 көшесін асфальттау;
- Жолмырзаев көшесіндегі аллеяны

жаңғыртып, жасақтау;
- Ойыл селосы орталығына

балалар ойын алаңын жасақтау.
- Селоның жарықтанбаған көше-

лерін жарықтандыру.
- Көшелерге тротуар төсеу.
- Бұқаралық спортты дамыту

мақсатына Екпетал елді мекендеріне
спорттық алаң орнату.

- Ақшатау, Қаракемер елді мекен-
дерінде қосымша жарықтандыру
жұмыстарын жүргізу.

- Екпетал елді мекенінің байланы-
сын мұнара қою арқылы жақсарту.

С. ДАУЛЕТҚАЛИЕВ,
Ойыл ауылдық округінің әкімі.

тыру мақсатында, кітапханалық
гүлзар ұйымдастырылып отырады,
яғни жаңадан келіп түскен кітаптарға
библиогрфиялық шолу өткізіліп тұра-
ды. Ақпараттық библиографиялық
қызмет көрсету шаралары кітапханаға
келген жаңа кітаптарды таныстыру
үшін арнайы ұсыныс тізімдері, көрсет-
кіш құралдарды естелік кітапшалар,
кітап көрмелері ұйымдастырылып
оқырман топтарына ұсынылды.

Көркейту, көгалдандыру
бойынша

Облыс әкімінің жыл сайынғы «Об-
лыстық елді мекендерде көктемгі-күзгі
санитарлық тазарту, көркейту, көгал-
дандыру айлығын өткізу туралы»
қаулысын орындау мақсатында,
ауылдық округтің елді мекенінде
көктем-күз айларында санитарлық
тазалық сенбіліктері өткізілді. Таза-
лық айлығына 8 мекеме, 333 адам, 4
техника қатынасты. Тазалық айлығы
кезінде  473 тонна күл қоқыс сыртқа
шығарылды. 9 - мамыр қарсаңында
Ақжар ауылындағы Ұлы Отан соғысы
кезінде қаза болғандар ескерткішіне
ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргі-
зілді.  Мекемелердің айналасы тазар-
тылып, тал түптері ақталып, қоршау-
лары сырланды. Округтегі «Жастар
саябағы» тазартылып, ішіндегі отыр-
ғыштар мен үстелдеріне ағымдағы
жөндеу жұмыстары жүргізіліп, жаңа-
дан баннерлер орнатылды. Округ
аумағында 43942 шаршы метр алаң
қоқыстардан тазартылды. Бұрынғы
егілген талдар уақытылы әктеліп,
қоршаулар қайта сырланды. Сенбілік
кезінде 30 түп жеміс ағаштары, 300
түп көшет түрлері отырғызылды.
Ақжар, Көсембай елді мекендеріндегі
шамдар жаңартылды. Биылғы жылы
Көсембай елді мекені тұрғындарына
орталықтандырылған ауыз су құбыры
пайдалануға берілді. Саралжын -
Ақжар бағытындағы көтерме жолға
күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу
үшін жобалау сметалық құжаттары
жасақталды.
Ауылдық округтегі салық төлемдері

бойынша мүлік және жер салық-
тарынан – 38687 теңге түгел жинал-
ды.Көлік салығы жоспар бойынша
931749 тенгенің 1 желтоқсанға дейін
378000 теңгесі немесе 40,6 пайызы
жиналды. Ауыл тұрғындарын жеке
көліктерінің салықтарын кешіктірмей
төлеу керектігі бірнеше рет ескертілді.
Ауыл тұрғындарын көлік салығын
қысқа мерзімде төлеуге шақырамын.
Алдағы уақытында салық төлеуден
бас тартып жүргендерге заңды шара-
сын алу үшін жұмыстар жасайтын
боламыз.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

18.09.2013 жылғы № 983 қаулысына
сәйкес, ауылдық округте  қазіргі таңда
20 мемлекеттік қызмет көрсетіледі.
2021 жылы ауылдық округ бойынша
202 мемлекеттік қызмет көрсетілді
оның барлығы да электрондық түрде
көрсетілді. Мемлекеттік қызмет көр-
сетудің сапасын жақсарту мақса-

тында округте іс-шаралар жоспары
құрылып, қажетті ақпараттар орна-
ластырылған ақпараттық стенд орна-
тылды. Округте ауыл тұрғындарының
мемлекеттік қызметтер алуына жағ-
дай жасалынып, мемлекеттік қызмет
алушылардан ешқандай арыз шағым-
дар түскен жоқ. Барлық қызмет мем-
лекеттік қызмет көрсету стандарты
бойынша жүргізілді. Әкімшілікте өзіне-
өзі қызмет көрсету орыны жасақ-
талған. Ауыл тұрғындары қажетті
құжаттарды алып тұрады.

2021 жылы заңды және жеке тұл-
ғалардан барлығы 7 өтініш түсіп 6
қанағаттандырылып, 1 түсіндірілді.
Ауыл әкімінің жеке қабылдауы бойын-
ша 3 өтініш тіркеліп, қабылдауда
болған азаматтарға түсінік берілді.
Учаскелік инспектормен бірлесе

отырып, ауыл тұрғындарымен және
жастармен аудандық ішкі саясат
бөлімінің ұйымдастыруымен Алматы,
Ақтөбе қалаларынан келген теолог-
тармен және имамдармен бірлесіп
кездесулер өткізіліп, профилакти-
калық жұмыстар жүргізілді. 2021
жылы сыбайлас жемқорлық фактілері
орын алған жоқ.
Жыл ішінде атқарылған және атқа-

рылуына белгілі себептер соның ішін-
де қаржы мәселесі қиындық келтіріп
отырған жұмыстардан жіберілген
кемшіліктерді саралай келе әкімші-
лікке айтылған талап, тілектерді еске-
ре отырып, алдағы уақытта төмен-
дегідей мәселелерді шешуге ұйтқы
болу, қызмет ету жоспарланып отыр:

- Ақжар-Саралжын бағытындағы
көтерме жолды жөнге келтіруге ықпал
жасау;

- «Өңірлерді дамыту» бағдарла-
масы бойынша бөлінген қаражатқа
Ақжар ауылындағы орталық көше-
лерге асфальт салу;

-  Округ орталығы мен ауылдарда
халыққа қызмет көрсететін орындар
ашу;

- Шағын кәсіпкерлікті дамыту мақ-
сатында «Жұмыспен қамту» бағдар-
ламасы аясында ауылдық округте
жаңа кәсіпкерлерді анықтау және
оларға қолдау көрсету;

- Ауыл тұрғындары әсіресе ауыл
жастары арасынан әр түрлі кәсіп-
керлікпен айналысу үшін, несие
алуына көмек көрсету және ұйым-
дастыру;

- Ақжар, Көсембай ауылдарында
жастардың бос уақыттарын тиімді
өткізу үшін демалатың орындар мен
шағын ойын аландарымен воркауттар
орналастыру;

- Ақжар, Көсембай ауылдарының
көшелеріне қосымша жарық шамдар
орнату;

- Қыс мезгілінде Ақжар, Көсембай
көтерме жолының қар ұстау қаупі бар
жерлеріне тал отырғызу;

- Ауыл шаруашылыға саласындағы
мемлекеттік бағдарламалардың
орындалуын жүзеге асыру;

Ы.ҚОСДАУЛЕТОВ,
Қайыңды ауылдық округі әкімі.

Әкімдер есебі

МЕЖЕ МЕН МІНДЕТ ҮНДЕСКЕН ЖЫЛ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУЫМЕН АСАТЫН МІНДЕТ КӨП
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Саралжын ауылдық округінің жер
көлемі 212000 га құрайды. Халық
саны 1725 адам, оның ішінде: 29
жасқа дейінгі жастар -  427адам. Жал-
пы округте 309 аула, экономикалық
тұрғыдан белсенді халық - 820,
зейнеткерлер саны - 159, мүгедектер
- 26, мектепке дейінгі балалар - 241,
оқушылар - 355, студенттер - 102,
жұмыссыздар саны – 24 адам.

Округтің әлеуметтік-
экономикалық дамуы

Жыл ішінде округтің әлеуметтік
экономикалық дамуының оң динами-
касы сақталды. Инвестициялық
субсидия алған «Ербазы» ШҚ және
«Тәжібай Агро» ЖШС техника және
агрегаттар сатып алды.
Ірі қара малдың асыл тұқымды

аналық басы 2 ЖШС 11 млн 883 мың
теңге (Тәжібай Агро 9 млн. 064,
Байсейіт ШҚ 2 млн. 819 мың), 7 ШҚ
15 млн. 332  мың (Ербазы2 802,9,Нұр-
Асыл ШҚ 1470,0, Жігер ШҚ 1642,1,
Дәулет-3 ШҚ 1345,8, Ақорын ШҚ
3547,3, Дархан-1 ШҚ 1415,0,
Тайсойған ШҚ 3 111,0), қойлардың
асыл тұқымды аналық басы 2 ШҚ (Нұр
Асыл ШҚ 3 млн. 572 мың, Орынша ШҚ
1 млн. 776 мың), қойлардың тауарлық
аналық басы 5 ШҚ 3904 мың теңге
(Дархан ШҚ 1317,0 Нұр-Әулиет ШҚ
1822,0 Жанаман ШҚ 765,0),ұсақ
мүйізді малының аналық басы үшін
мал азығын алуға 2 ШҚ 7 млн 155 мың
теңге (Нұр Асыл ШҚ 4 млн 465 мың,
Ақ Орын ШҚ 2 млн 700 мың), жылқы
малының мал азығын алуға1 ШҚ 3
млн 180 мың (Ербазы ШҚ) теңге
субсидия алды. Округ бойынша 18
шаруа қожалық субсидиялаудың 5
бағытымен барлығы 46 млн. 802 мың

теңге субсидия алған.
«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қам-

туды және жаппай кәсіпкерлікті
дамытудың 2017-2021 жылдарға
арналған бағдарламасы арқылы
«Жанаман» ШҚ 9 млн.тг, 120 бас қой,
«Олжа» ШҚ 30 млн. тг,«Нұрислам»
ШҚ 20 млн.теңгеге  несие алды.
«Жарсай» ЖШС «Қарапайым заттар
экономикасы» бағдарламасы бойын-
ша 20,3 млн. теңге несие алып, 21 бас
жылқы алды. «Тәжібай Агро» ЖШС 74
млн. теңге несие алып, 160 бас
«Ангус» асыл тұқымды МІҚ малын
сатып алды. Жеке кәсіпкер Калды-
бекова Ж. 5 млн. теңге несие алып,
21 бас МІҚ малын алды. ЖК Нұрым-
жан қой шаруашылығына 3 млн. 900
мың, Спарта ШҚ бау-бақшаға 6 млн.
теңге «Ауыл шаруашылығын қаржы-
лай қолдау қоры» арқылы несие
алды.

Бюджет
 саласы бойынша

Өткен жылы жергілікті және өзін-өзі
басқарудың дербес бюджетінің 4-ші
деңгейі ретінде жергілікті өзін-өзі
басқарудың есеп шотына 6 салық
түсімі бойынша 1,912 млн.теңгеге
жоспарланса, ол 3,162млн теңгеге,
яғни  165 пайызға орындалды.
2020 жылға бюджеттік қаржы толық
көлемде игерілуі қамтамасыз етілді.
Елді мекендерді көркейту-көгалдан-

дыру, абаттандыру жұмыстары
Ауылдық округ бойынша санитар-

лық тазалау, көркейту және көгалдан-
дыру айлығы кезінде нақты іс-шара-
лар жоспары қабылданып, ауылдық
округтегі барлық мекемелер қамты-
лып, тазалық жұмыстары атқарылды.
Округ бойынша елді мекендердің
санитариясын қамтамасыз ету ерек-
шелігі бойынша жалпы сомасы 1700,0
мың теңге қаражат жұмсалды. Оның
ішінде Кемер елді мекенінің кіре
берісіне отырғызылған тал көшеттерін
қоршау үшін 500,0 мың теңге, жанар-
жағар май отынын алу үшін 250,0 мың
теңге жұмсалды.
Елді мекендерді көгалдандыру мен

абаттандыру ерекшелігі бойынша 8
млн 042 мың қаражат бөлініп, оның
ішінде  округ бойынша Кемер елді
мекенінде қауіпсіздікті қамтамасыз

етуге қосымша 2 бейне бақылау
орнату үшін 800,0 мың теңге, жобалық
сметалық құжаттар жасау үшін 470
мың теңге, ауыл кіре берісіне  0,75 га
«Жасыл белдеу» егуге 100,0 мың
теңге жұмсалды.Бестамақ елді
мекеніне ұялы байланыс тарту үшін
мұнара орнатуға 1 млн 900 мың
теңгеге орнатылды, Кемер ауылының
атауы жазылған тұғыр400 мың
теңгеге, Тәуелсіздікке 30 жыл стел-
ласына 500,0 мың теңгеге жасақ-
талды. Ауылдың құрметті азаматта-
рының тақтасы 700,0  мың теңгеге
жасақталды. Кемер, Бестамақ, Шиқұ-
дық, Қоңырат елді мекендерінің
көшелерін жарықтандыру үшін 1 млн
705 мың теңгеге жарықтандырылды.
Округ бойынша Кемер, Шиқұдық елді
мекендеріндегі күл-қоқыстар шыға-
рылды.

Ауыл шаруашылығы
саласы бойынша

Округ бойынша МІҚ-4568, ҰММ-
17708, Жылқы-1390 бас есепке
алынды. Қысқы мал азығымен толық
қамтамассыз етілді. 5 ШҚ-мен мал
азығы қорын сақтауда келісім-шарт
жасақталды. Округте ветеринариялық
жұмыстар жүргізу үшін төмендегідей
іс-шаралар атқарылды.
Сібір жарасына қарсы ҰММ-ға

17500 бас, МІҚ малынан 4500 бас
егілді, надулярды дерматитке қарсы
– 4000 бас МІҚ, қарасанға қарсы МІҚ-
5500 бас егілді. Округте мемлекеттік
тапсырыс бойынша серологиялық
әдіспен МІҚ -6800бас, ҰММ- 17500 бас
тексерілді. Тексеріс нәтижесінде МІҚ-
138  бас, ҰММ-5 бас оң нәтиже көрсет-
ті. Барлық оң нәтиже көрсеткен
малдар мал сою пунктінде жойылды.
Саралжын ауылдық ветеринарлық
бекетінде   мемлекеттік қызмет көр-
сету бойынша 395 адамға ветеринар-
лық анықтама беру қызметі көрсетіліп,
5041 басқа бірдейлендіру жұмыстары
жүргізілді.
Саралжын ауылдық округі Кемер

елді мекенінде 2 бағыт бойынша
Алтыбай қыр, Бор сай бағыттары
бойынша мал күтулері ұйымдас-
тырылып, күтудегі тұрғындардың
малдарын асылдандыру үшін 2 бағыт-
тың мал күтулеріне асыл тұқымды

аталық малдары қосылды. Ауыл
тұрғындарының бойдақ малдарын
бағу үшін 2 бойдақ мал күтулері
ұйымдастырылды.
Аудандық ауыл шаруашылығы

бөлімінің 2021 жылғы суармалы егіс
егу жоспары толық орындалып,
нәтижесінде «Спарта» ШҚ 15 га жерге
бақша өнімдерін екті, 180 тн қарбыз,
800 цн қауын, 50 цн қияр өнімдерін
алды. Жеке тұрғындармен 5 га жерге
картоп  егу жұмыстары ұйымдасты-
рылып, өткен жылмен салыстырғанда
егуге ниет білдіруші тұрғындар саны
екі есеге артты. Биылғы жылы да осы
жұмыстарды ұйымдастыру көзделуде.
Жеке тұлғалардан келіп түскен

өтініш 2021 жылы ауылдық округі
әкімінің аппаратына жеке тұлғадан  60,
заңды тұлғадан 2 өтініш түсіп, бар-
лығы толық қанағаттандырылды.
Сонымен бірге ауылдық округ әкімінің
аппараты тарапынан ағымдағы жылда
64 шешім, 110 өкім қабылданып, 132
нотариалдық қызмет көрсетілді.

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қамту-
ды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017-2021 жылдарға арналған
бағдарламасы

«Еңбек» Нәтижелі жұмыспен қам-
туды және жаппай кәсіпкерлікті дамы-
тудың 2017-2021 ж.арналған бағдар-
ламасын» орындау бойынша «Бизнес
бастау» жобасымен  8 адам арнайы
кәсіптік білім алды,  «Бизнестің жол
картасы 2025» бағдарламасымен 2
жеке кәсіпкер 5,3 млн.теңгеге несие
алса, тұрақты жұмысқа 13 адам
орналастырылды. «Жасыл ел» бағ-
дарламасы арқылы 30 жас жұмысқа
тартылса, 69  тұрғын қоғамдық жұмыс-
қа алынды. Әлеуметтік жұмыспен
қамту бойынша шаруа қожалық-
тармен жеке кәсіпкерлерге 13 жұмыс-
сыз орналастырылды. «Спарта» ШҚ
5 азаматты маусымдық жұмысқа
қабылдап, 25 оқушы жаз айларында
бос уақыттарын тиімді пайдаланды.
Кәсіпкерлікті дамыту мақсатында
округ бойынша2 жас, 3көпбалалы ана,
3 өзін-өзі жұмыспен қамтушы тұрғын
қайтарымсыз несие алды. Кемер елді
мекенінде ЖК Туремуратов Спартак
тойхана нысанының құрылысын
бастаса, Тәжібай Агро ЖШС газ құю

бекетінің құрылысын бастап, 2022
жылдың ІІ жарты жылдығында іске
қосуды жоспарлап отыр. Салық база-
сын нығайтуға байланысты жұмыстар
барысында жыл ішінде жаңадан 17
жеке кәсіпкер тіркелді (такси қызметі,
қызмет көрсету, сауда).
Округ бойынша мемлекеттік атаулы

көмек алуға 53 отбасы өтініш беріп,
49 отбасының өтініші қанағаттанды-
рылды. Атаулы әлеуметтік көмектің
жалпы соммасы – 5712,7 млн теңгені
құрады. Жыл ішінде «Кемер» бас-
тауыш партиясының ұйымдасты-
руымен қамқорлық іс-шаралар өткі-
зіліп  аз қамтылған және көп балалы
жанұяларға, қарттарға, мүмкіндігі
шектеулі жандарға тұрақты түрде
материалдық көмектер көрсетіліп,
нәтижесінде 352,0 мың теңге көле-
мінде демеушілік көмектер берілді.

Білім, денсаулық сақтау,
мәдениет, спорт саласы

Округ аумағында 4 мектеп, 1 бала-
бақша, 1 мектеп жанындағы бюджеттік
интернат, 1 дәрігерлік амбулатория, 4
фелдщерлік пункт, 4 ауылдық клуб, 3
ауылдық кітапхана жұмыс жасайды.
Мектептердегі оқушы саны 348.
Мектепке дейінгі мекемелерде 78
тәрбиеленуші. Бюджеттік интернатта
16тәрбиеленуші. Биылғы жылы орта
мектепті –15 түлек аяқтады. Амбула-
торияда 1 дәрігер,4 фельдшер, 6
медбике тұрғындарды үнемі бақылап,
дәрігерлік тексеруден өткізіп, ана мен
бала жағдайын қадағалауда. Биылғы
жылы ана мен бала өлімі болған жоқ.
Жыл басынан бері 29 бала дүниеге
келді. Дәрігерлік амбулаторияда
есепте тұрған науқастар саны – 113.
Жоспар бойынша 880 адамның, 776
адамы жылжымалы флюрография-
лық тексеруден өткізіліп, жоспар
88,1%-ы орындалды.
Сонымен қатар арнайы жастағы

тұлғаларды қауіпті факторлармен
ауруларды ерте анықтау, сонымен
қатар емдеу тиімділігін арттыру мен
аурудың асқынуынан алдын-алу үшін
670 адамға профилактикалық меди-
циналық (скрининг) жүргізілді. Елді
мекендердегі мәдениет ғимарат-
тарында жоспарлы іс-шаралар ұйым-
дастырылып, тұрғындардың, жастар-

дың уақытын тиімді өткізу бағытында
дөңгелек үстелдер, танымдық сағат-
тар, мәдени кештер  өткізіледі. Бар-
лығы 10 қызметкер жұмыс  жасайды.
Мәдени қызметкерлер  күнтізбелік
мерекелерді уақытында  тұрғын-
дармен бірлесе өткізіп, барлық іс–
шараларды ұйымдастырып  отырады.

Жастар саясаты
Округте 14-29 жас аралығында 427

жас тіркелген, бұл ауыл халқының
24% құрайды. Жыл ішінде жастармен
66 мәдени іс-шаралар өткізілді.
«Жасыл ел» бағдарламасы аясында
30 жас еңбекке тартылды.4 жас
жастар тәжірибесінен өтті.2 жас
мемлекеттен қайтарымсыз 583,0 мың
теңгенің грант ұтып алып, өз кәсіптерін
жүргізуде. Округ бойынша 2 жас жеке
кәсіпкер болып  тіркелген.

Қоғамдық қауіпсіздік
және құқық тәртібі

2021жылы 2 қылмыстық құқық бұзу-
шылық тіркелді. Тазалық бойынша 18
тұрғынға, бос иттерді күтіп ұстау
бойынша 8 тұрғынға әкімшілік хаттама
толтырылды. Салынған айыппұл 394
698 теңге, оның ішінде өндірілгені
367553 теңге. Пробация қызметі
бойынша 3 адам 100 сағаттық ақысыз
қоғамдық жұмысқа тартылды.

2022 жылы алға қойылған
 міндеттер:
1. Шиқұдық, Ақкемер елді мекенде-

ріне шағын футбол алаңдарымен
ойын алаңдарының құрылысын
жүргізуді ұйымдастыру;

2. Ақкемер және Бестамақ елді
мекендерінен мал бордақылау, мал
сою алаңдарын ашу үшін жергілікті
жердегі шаруа қожалықтарға ықпал
ету;

3. Кемер аулынан салынатын
құрылыс нысандарының(ангарлы
спорт кешені, әкімдік ғимараты)
жүргізілуіне ықпал ету;

4. Елді мекендер аралық көтерме
жолдарын жөнделу жұмыстарын
жүргізуді ұйымдастыру;

5. Қоңырат елді мекенін абаттан-
дыру жұмыстарын жүргізу.

М.ТӘЖІҒАЛИЕВ,
Саралжын ауылдық

округінің әкімі.

Округтің демографиялық
көрсеткіштері

2021 жылы Шығанақ Берсиев атын-
дағы ауылдық округінің халық саны —
1782 адам. Экономикалық белсендi
халық саны - 341 адам, онын iшiнде
жұмыс iстейтiндер - 341 адам, зейнет-
керлер - 162 адам, әртүрлi топтағы
мүгедектер - 41 адам, жұмыссыздар –
102 адам.

2021 жылы Шығанақ Берсиев атын-
дағы ауылдық округінің аппаратына
азаматтардан 23 өтiнiш келiп түстi,
оның iшiнде 16 өтiнiш қосалқы шаруа-
шылығын жүргізу үшін жер телімін
сұрау, 7-і маусымдық кезде шөп
дайындау және мал бағу үшін жер
телімін сұрау. Өтініштерді заң аясын-
да аудандық жер комиссия арқылы
қоғамдастық кеңестің келісім негізінде
қанағаттандырылды.
Салықтарды және басқа да міндетті

төлемдерді жинау, салық салынатын
базаны кеңейту

Ауылдық округтің
кіріс бөлігі

-  көлік салығы – 1 495 000 теңге –
орындалуы 1 557 800,47=104,2%;

- жер, мүлік салығы – 95 306 тг
Барлығы 1 653 695,89 теңге (100%)

орындалды.
Кәсіпкерлік

саласы бойынша
Мемлекеттік бағдарламалар бойын-

ша округте кәсіпкерлік саласы қарқын-
ды дамып келеді. Қазіргі таңда ауы-
лымызда наубайхана, монша, той-
хана, шаштараз, тігін цехы, сауда
дүкендері және такси қызметі ауыл
тұрғындарына қызмет көрсетіп,
жұмыс жасауда. 46 жеке кәсіпкер бар.
2021 Ойыл ауданы бойынша мемлек-
еттік кірістер басқармасына 7 жеке
кәсіпкер тіркелді, оның ішінде 1
кәсіпкер 583 мың теңге грант алды.
«Бизнестің жол картасы» бағдарла-
масы бойынша Ешпанова Назгүл
кәсіпкерлігін дамыту мақсатында 2
млн. 200 мың тг несие алды. «Еңбек»
бағдарламасы бойынша жеке кәсіпкер
Сағатов Болат 2,5 млн. теңге алып,
10 бас ірі қара мал алды. Пробация
есебінде тұратын Төлепбергенов
Тұрарбек 583 400 теңге қайтарымсыз
грант алды. Сондай-ақ, «Ақбота» шқ
– 1 пресс, 1 – тіркеме, «Сәт» шқ пресс
– 1(3 млн. 100 теңгеге), «Жаңаталап»
шаруа қожалығы 1 трактор «Беларусь
- 92» . «Бек-нұр» шаруа қожалығы
погрузчик КПП – 15 млн. 500 мың тг.
«Мэлс» шаруа қожалығы «Беларусь

– 82,1», «Елім-ай» ШҚ - Беларусь 80,1,
«Марал» ШҚ Беларусь 892,1 сатып
алды.
Мал саны, ауылшаруашылығы

саласында жүргізілген жұмыстар және
ветеринариялық іс-шаралар

2021 жылы округтегі мал саны МІҚ
5393 бас, 12372 ҰММ, жылқы 2814
бас, түйе 34 бас дерекқор базаға тір-
келген. Округ бойынша 2935 бас мал-
ға бірдейлендіру жұмыстары жүргі-
зіліп, сырға салынып, дерекқор база-
сына енгізілді. 44 аулаға дезинфекция
жұмыстары жасалынып, 114 ит аулан-
ды. Жоспар бойынша егу жұмыстары
уақытымен орындалды. МІҚ 7990 бас,
ҰММ 18000 бас, түйе 20 бас және 28
ит «серрологиялық» тексеруден өтті.
Округ бойынша мал бордақылау
алаңдарына, яғни «АкТеп» ЖШС 9 бас
МІҚ, «Кублей» ЖШС 18 бас МІҚ,
Қобда Беф 116 бас МІҚ тапсырылды.
Округ бойынша жыл басынан бері бір
«Шектеу іс-шаралары» белгіленді.
Атап айтқанда, Құмжарған ауылы
«Шәңке» шаруа қожалығы бойынша
МІҚ малдары арасынан қарасан
ауруының анықталуына байланысты
ветеринариялық-санитарлық іс-
шаралар белгіленді.
Құмжарған ауылы аумағындағы

«Шектеу іс-шараларын белгілеу»
туралы 2021 жылдың 14 шілдедегі
№23 округ әкімінің шешімі Қазақстан
Республикасының Әділет министр-
лігіне 2021 жылдың 15шілдеде
№23557 болып тіркелді. 12.08.2021
жылы ветеринариялық-санитарлық іс-
шараларының аяқталуына байланыс-
ты «Шектеу іс-шараларын белгілеу»
туралы шешімінің күші жойылды.

Бау-бақша өнімдері, егіс
алқаптары бойынша

«Тәуекел» шаруа қожалығы 50 га
жерге көпжылдық шөп екті.

«Болашақ» ШҚ 5 га жерге бау-
бақша дақылдарын егіп мол өнім алып
отыр. Ауылдық округ бойынша «Бола-
шақ» ШҚ басшысы бау-бақша егіп,
қарбыз, қауын, қияр көкөністерін
ауыл, аудан тұрғындарына ұсынып,
аудандық, ауылдық жәрмеңкелерге
қатысты. «Ақжол-М» Ш/Қ 200 га
алқапқа тары дақылы егілді. Округте
қоғамдық табын мал бақтыру, екі
бағытта ұйымдастырылса, мал азы-
ғын дайындау жұмыстары қарқынды
жүргізілді.

Бағаларды тұрақтандыру
бойынша жұмыстар

Дүкендердегі әлеуметтік маңызы
бар тауарлардың бағаларына күнде-
лікті мониторинг жүргізіледі. Жеке
кәсіпкелермен бағалардың көтерілуін
болдырмау туралы түсінік жұмыстары
жүргізілді. Қазіргі таңда жоғарғы сұрып
нанның бағасы 120 теңге. Округ
бойынша Қаратал аулындағы 4 дүкен
және Құмжарған ауылындағы 1 дүкен
иелермен мониторинг жасалды. Ауыл
әкімдігі ауылшаруашылық және кәсіп-
керлік саласын дамыту бағытындағы
барлық бастамаларды қолдай оты-
рып, кәсіпкерлер мен шаруа қожалық

құрылымдарын бірлесе жұмыс жасау-
ға шақырады.

Қайырымдылық шаралар
Ауылдық округ бойынша 37 адамға

512000 теңге қаражат көлемінде
көмек көрсетілді, оның ішінде 27аз
қамтылған отбасы (297000 теңге), 7
мүмкіндігі шектеулі жандар (136 000
теңге), 3 жалғызбасты аналар. Ойыл
ауданы бойынша төтенше жағдайлар
бөлімі, ауылдық округ әкімшілігімен
бірлесе, берілген тізім бойынша
әлеуметтік осал топқа жатқызылған 6
отбасының үйілеріне улы газ датчигі
қондырылды. Сондай-ақ округтегі
жалғызбасты аналарға, мүмкіндігі
шектеулі жандарға көмек көрсетіліп,
үйлеріне отын түсірілді.

Білім саласы
Ш.Берсиев атындағы орта мекте-

бінде 2021-2022 оқу жылы бойынша
50 педагог, 42 кіші қызметкер, 2
интернат тәрбиешісі, 2 медбике
жұмыс жасайды. Мектепте 303 оқушы
білім алуда. Мектепалды даярлық
сыныбында 23 бала. Мектептегі сани-
тарлық-эпидемологиялық жағдайы,
оқушылар мен мұғалімдердің темпе-
ратурасын өлшеу қалыпты жағдайда.
Бұл салада нақты міндет – білім беру
сапасын арттыру. Мектеп интернатын-
дағы оқушылар саны – 12, ҰБТ қаты-
сатын оқушылар саны -11, Алтын
белгіге үмыткер – 1, Қызыл аттестатқа
үміткер 11 сынып бойынша -2, 9 сынып
бойынша ерекше белгіге үміткер – 5
оқушы.
Соркөл орта мектебінде 30 мұғалім

жұмыс жасайды. Оқушылар саны –
123. Мектепке дейінгі даярлық сынып-
8.
Құрманов бастауыш мектебінде 2

мұғалім, 1 тәрбиеші, 4 кіші қызметкер
бар. 2021-2022 оқу жылында 9 оқушы
білім алып отыр. 1 сынып – жоқ, 2
сынып – 4 оқушы, 3 сынып – жоқ, 4
сынып – 2 оқушы.  Мектеп алды
даярлық тобында 3 бала. Мұғалімдер
мен кіші қызметкерлер түгел вакина
алды. Мектепке 8 камера орнатылды.
Оның 4-еуі сыртта, 3-еуі коридорда,
1-еуі акт залы есебінде пайдаланып
отырған кабинетке қондырылған.
Камералар жұмыс жасап тұр.
Мектеп интернет желісіне қосылған.

Жазда ағымдағы жөндеу жұмыстары
жасалған. Мұғалімдер мен кіші қыз-
меткерлер антисептектер мен  маска-
лармен толық қамтамасыз етілген. 4
кварц бөлмелерге қондырылған және
1-еуі жылжымалы қызмет атқарады.
Жылыту маусымында мектеп тоқпен
жылытылып тұр. Қолданылып, то-
зуына байланысты еден жабындысы
(линолеум) және сыртқы ағаш есік
ауыстыруды қажет етіп тұр. Мектеп
ішіне дәретхана мен қолжуғыш,
қолкептіргішорнатылып, есік алдына
кілемшелер төселіп, оқушылар келген
кезде және кетер кезде қызуларын
өлшейтін тепловизормен қамтамасыз
етілген.

«Балбөбек»бөбекжай-бақшасы»
мемлекеттік коммуналдық кәсіпоры-

нында 2021-2022 оқу жылында 9
педагог, 16 кіші қызметкер жұмыс
жасайды. Балабақшада 54 бала
тіркеуде тұр.

Денсаулық саласы
Ауылдық округ бойынша 2021 жылы

27 бала дүниеге келді, қазіргі таңда
есепте 8 жүкті әйел бар. 150 адам
тұмауға қарсы екпе алды, 480ересек
адам және 400  бала скринингтен өтті.
Ақпан айындағы автопоезға 40
ересек, 30 бала, 24 әйел қаралды.
Жылжымалы флюорографияға 263
адам түсті, жалпы 600 адам. Тіркеуде
107 адам тұрады, барлығына тегін
дәрі беріледі. Күндізгі стационарда
101 адам емделді.

Жастар саясаты бойынша
Округ аумағында 14-29 жас

арасында 139 үйге мекен-жайлық
жұмыс нәтижесі бойынша 527 жас бар.
Оның ішінде өзін-өзі қамтыған жастар
саны 201, мүмкіндігі шектеулі жастар
саны 2, оқушы жастар 109, студенттер
165, жұмыссыз жастар саны 50.

Әскерге шақыру
Әскерге шақырылған азаматтар

саны — 43. Әскерге қабылданған
сарбаздар саны – 5 адам. Оның ішінде
9 студент, 5 еуі – әскери билет
(әскерге жарамсыздығы жөнінде).

Тұрғындардың жұмыспен
қамтылуы

Ақылы қоғамдық жұмысқа 80 адам
тартылған. «Гүлдене бер, туған ел!»
акциясы аясында жазғы демалыс
кезінде студенттер,жұмыссыз жастар
және жоғары сынып оқушыларына
арналған қоғамдық жұмысқа 40 жас
тартылды. Жоғары немесе арнаулы
орта білім алған 18 азамат пен аза-
матшаларды әр салаға жастар
практикасы бойынша тартылды.
Округ бойынша мекемелерден

тұрақты және маусымдық жұмысқа 15
адам қабылданды.

Бюджет саласы
Осы жылға Шығанақ Берсиев

атындағы ауылдық округі әкімінің
аппаратына 160,083, 700 млн тг
бөлінді, оның ішінде:
Аппаратқа 35 млн. 616 мың

900 теңге бөлінді.
оның ішінде: еңбекақы, салықтар,

іссапар шығындары, коммуналдық
шығындар, байланыс өзге де
қызметтер мен шығындар.
Әкімшілік ғимаратын ағымдағы

жөндеуге 11 млн. теңге бөлінді.
Елді мекендегі көшелерін жарық-

тандыруға 9 млн 113 мың теңге;
оның ішінде 5 млн 713 мың теңгеге

Қаратал ауылы кіреберісіне 20 дана
темір бағана мен жарық шамдары
қондырылды.
Атап айтқанда, Қаратал, Құмжар-

ған, Қарасу елді мекендерінің көше-
леріне 1 млн. 700 мың теңгеге жарық
шамдары орнатылды.
Елді мекендердің санитарлық

тазалық жүргізу үшін 525 мың теңге
қаражат жұмсалды. Атап айтқанда,
полигонның айналасын қыру, тазалау,
жинау, тегістеу. Жерлеу орындарын

күтіп ұстап және туыстары жоқ
адамдарды жерлеу бағдарламасы
бойынша 874 000 теңге берілді. 800
мың теңге қаражатқа Қаратал ауы-
лындағы зиратты қоршау үшін жұм-
салды. 74 000 теңге зираттың айна-
ласын тазарту үшін. Елді мекендерді
абаттандыру мен көгалдандыру
бағдарламасы бойынша 16 млн
784 000 теңге бөлінді. Құмжарған
ауылына шағын футбол алаңын салу
үшін 4 млн. 500 мың теңге;
Қаратал орталығына хоккей корды

салынды 1 млн. 448 мың тг:
Дендрологиялық жоспар жасақтау

753 000 тг;
Құрмет азаматтардың тақтайша-

сын жасақтау 700 мың тг;
Тәуелсіздіктің 30 жылдығына

арналған конструкциялық белгі 500
мың тг;
Қарасу ауылына ұңғыма құдық

қаздыруға 300 мың тг;
Қаратал ауылына Қаратал атауы

жазылған белгі орнату үшін 550 мың
тг;
ФОК-тың сметасын дайындау, жер

актісін дайындау, спорт алаңының
инженерлік жұмыстары үшін 2 млн.
116 мың теңге;
Қаратал ауылының көшелеріне

асфальт бетіне жол белгілерін салу
жұмыстары үшін 650 мың теңге.
Қаратал ауылына екі қосымша

бейнекамера орнатылды 800 мың тг.
Қосымша баннерлер орнату, таза-

лық жұмыстары жүргізілді.
Мемлекеттік органдардың күрделі

шығындар бағдарламасы бойынша 9
млн 500 мың теңге, Қарасу елді меке-
ніне блок модельдік кешен орнату
үшін. «Ауыл ел бесігі» жобасы шең-
берінде Сүлеймен әулие және
Ш.Берсиев көшелеріне ағымдағы
жөндеу жұмыстары екі көшеге ас-
фальт төселді. облыстық бюджеттен
бөлінген 8 млн. 773 мың тг, Ұлттық
қордан бөлінген қаржы 78 млн. 972
мың тг. Барлығы 87 млн. 639 мың
теңге қаржы.

Мәдениет саласы
Берсиев ауылдық клубы бойынша

2021 жылдың 12 айының көрсеткішіне
сәйкес мәдени шаралардың саны 73,
оның ішінде онлайн 20 шара. көрер-
мен саны – 7928. Ауылдық клуб
400325 теңгеге ағымдағы жөндеуден
өтті. Ш.Берсиев модельді кітапхана-
сының 2021 жылы кітап қоры 12695,
жаңадан келген кітаптар 111. Оқыр-
мандар саны 1113.

Мал
азығын дайындау

Шығанақ Берсиев атындағы ауыл-
дық округі бойынша қысқы мал азы-
ғымен қамтамасыз ету мақсатында
1,5 жылдық мал азығы қорын дайын-
дау 32,0 мың тонна, орындалуы 100%,
барлық тасылғаны 32,0 мың тонна,
тасылуы 100,0%, оның ішінде қыстақ-
қа тасылғаны 11,1 мың тонна, орын-
далуы 40,0%, оның ішінде жұртшы-
лыққа 16,7 мың тонна, тасылуы 60%.
Ауланың саны 279, оның ішінде

тасылғаны 184, орындалуы 66,0%.
Санитарлық тазалық және

көгалдандыру
Жылдағы дәстүр бойынша округтегі

мекемелер айналасына сенбілік
жұмыстары жүргізілді. Ауылдық округ
бойынша тазалық және көгалдандыру
жұмыстарына шілде-тамыз айларын-
да 41 студент, 2 оқушы жұмысқа
алынды. Қаратал ауылындағы Ш.Бер-
сиев атындағы орта мектебі мен ҰОС
құрбандарына арналан саябаққа
Ойыл орман шаруашылығымен келі-
сім жасалып 700 түп қарағаш егілді.

Ауыз сумен
қамтамасыз ету

Ауылдық округ бойынша Қаратал,
Құмжарған ауылдары 100% орталық-
тандырылған ауыз сумен қамтыл-
ды.Қарасу ауылында ауыз су бойын-
ша кешенді модельді ауыз су құбыры
орналастырылды.

Электр желісі
Округ бойынша биылғы жылы Қара-

тал ауылының кіре берісіне 20, Құм-
жарған ауылына 2 көшесіне 19 дана,
Қарасу ауылына 1 көшеге 6 дана
жарық шамдары орнатылды.

Атаулы әлеуметтік көмек
бойынша

Қаратал ауылы бойынша 2021
жылы Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмекке 30 отбасы өтініш білдіріп, 13
отбасыға атаулы әлеуметтік көмек
тағайындалды.Қазіргі таңда соңғы
тоқсан бойынша 4 отбасы әлеуметтік
көмек, балаларға жасына байланысты
әлеуметтік пакет беріліп отыр.
Қаратал бойынша 8, Құмжарған 3,
Қарасу 2 отбасы.

 «Туған жерге тағзым»
акциясы

Округ бойынша атқарылған игі
шаралардың қатарында «Туған жерге
тағзым» акциясы аясында Қаратал
ауылында демеушілікпен бірқатар
жұмыстар атқарылды. Олардың
қатарында Ш.Берсиев атындағы орта
мектебіне  түлектер 12 үздік оқушыға
барлығы 360 000 тг. біржолғы шәкірт-
ақы берілді. 1964 жылғы туылған
азаматтар мен азаматшалар 80 000 тг
көлемінде теннис үстелін сыйлады.

Алдағы міндеттер:
Атқарылған жұмыстарды саралай

отырып, жергілікті қоғамдастықпен
бірлесіп алдағы жылға төмендегідей
жұмыстарды жасаймын деп мақсат
қойып отырмыз.

- Округ бойынша көшелерді жарық-
тандыру жұмыстарын жалғастыру:

- Округтің көркеюін одан әрі жақ-
сарту үшін «Туған жерге тағзым»
акциясын жандандыру;

- Қаратал ауылының Ө.Бақаев,
И.Қарағұлов, Тәуелсіздік және Қобы-
ланды батыр көшелеріне асфальт
төсеу үшін ЖСҚ әзірлеу;

- Қаратал ауыл сыртына мал суару
үшін ұңғыма құдық қаздыру.

Әділбек ИЗБАСОВ,
Шығанақ Берсиев атындағы

ауылдық округінің әкімі.

Әкімдер есебі

КӘСІПКЕРЛЕР АУЫЛДЫҢ ТІРЕГІ

КӨГІЛДІР ОТЫН КЕЛСЕ, КӨП МӘСЕЛЕ ШЕШІМІН ТАБАДЫ
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2021 жылдың халық санағы бойын-
ша Сарбие ауылдық округінде 1242
адамды құрап отыр. Сарбие орта-
лығында – 1119 адам, Қаракөл елді
мекенінде 2020 жылы 137 адам болса,
2021 жылы 118 адамды құрап, 19
адамға азайып отыр.

Ауыл шаруашылық
саласында

- Округ бойынша МІҚ 4701/
6435=1734 басқа көбейіп отыр. Қой-
ешкі 26149 /17245 –басқа азайып
отыр. Жылқы 2405/3559-1154 басқа
көбейді.

- Ветеринариялық іс шаралар
жоспарға сай жүргізіліп отыр. Биылғы
жылы МІҚ малынан бурцелезге қарсы
49 бас оң нәтиже беріп, кәзіргі таңда

малдар толық жойылды. Қора, жап-
сарлар дизенфекциялық шаралар
жүргізілді. Сонымен қоса қаңғыбас,
бұралқы 57 ит жойылып отыр.

Бау-бақша өнімдері, егіс
алқаптары бойынша

«Бұйра» ЖШС 5 га жерге бау-бақша
дақылдарын егіп мол өнім алып отыр.
«Жақып» Ш/Қ, «Ағайын» Ш/Қ 120 га
алқапқа тары дақылы егілді. Округте
қоғамдық табын мал бақтыру екі
бағытта ұйымдастырылса, мал
азығын дайындау жұмыстары
қарқынды жүргізілді. «Атамекен» Ш/
Қ, «Рахым» Ш/Қ көп жылдық шөпті 400
шг аумаққа сеуіп, жұмыстарын толық
аяқтады.

 Округтің мемлекеттік
бағдарламаға қатынасуы

«Еңбек» бағдарламасы 7/2 орын-
далғаны 2. Қосымша ниет білдіріп
құжаттарын жинақтап отырған 2 Ш/Қ,
бір тұрғын қаржылай қолдау қорында
қаржы болмауына байланысты тоқтап
тұр. «Қарапайым заттар эконо-
микасы» бағдарламасы бойынша
ДКБ-1, Жаппай кәсіпкерлікті дамыту
2020/2025 бағдарламалары орын-
далмай отыр. Түсіндіру жұмыстары
жүргізілді, ниет білдірушілер жоқ.
Техника алу 2/4, ұңғыма құдық қазу 1/
3. Округтегі барлық субьектілер саны

28 Ш/Қ, 27 Ж/К субьектілердің
белсенділігі 100 % құрауда.

Салық түсімдерінен
жылдық жоспар

Ауылдық округтің кіріс бөлігі: 2020ж
1300 / 2021ж 1370 қәзіргі таңда
орындалуы 1715,7 яғни 125,1 % артық
орындалып отыр.

Елді мекенді
абаттандыру мен көгалдандыру

бойынша
«Ауыл – Ел бесігі» жобасы шең-

берінде ауылдың төрт көшесіне
Жекенді, Ақтөбе, Астана, Әйтеке би
көшелеріне жалпы ұзындығы 2,7 км
асфальт төселіп, қыркүйек айында
қолданысқа берілді. Жоба құны 120
млн. теңге болса, үнемделген қаржы
340 мың теңгені құрап отыр. Елді
мекенді сумен жабдықтау бойынша
Қаракөл елді мекеніне кешенді блок
модулі 9,484 мың теңгеге орнатылды.
Ауыл көшелеріне бордюрлер мен
брусчаткалар төсеу жұмыстары
жүргізілсе, Дендрологиялық жоспар
жасақталып, Тәуелсіздіктің 30 жыл-
дығына орай белгі (конструкция)
орнатылды. Қаракөл елді мекеніне
баннерлер ілетін қалқаншалар ж/е
көшелерге қатты қалдықтар салатын
жәшік орнатылып, т.б жұмыстар
жүргізіліп отыр.

 Ауылдың
санитариялық жағдайы

Ауыл аймағына тазалық жұмыс-
тары жүргізіліп, 60 т жуық күл-қоқыс
қатты қалдықтар полигон аймағына
шығарылды. 70 түп үйеңкі, 120 түп
қарағаш талдары  отырғызылды.
Абаттандыру қағидаларын бұзған 5
тұрғынға әкімшілік хаттама толты-
рылды.

Халықты жұмыспен қамту
бойынша

Ақылы қоғамдық жұмысқа уақытша
69 адам, «Жұмыспен қамту жол
картасы» - 2025 бағдарламасы арқы-
лы жастар тәжірибесінен өтуге 8 жас
жұмысқа қабылданса, «Гүлдене бер
туған ел» бағдарламасымен 30 жас
жұмыспен қамтылып отыр. Қысқа
мерзімді тракторист-машинист т.б
мамандықтар бойынша 11 адам толық
аяқтап, куәліктерін алуда, әскерге
шақырту жоспар толық орындалды.
Округ бойынша 4 жасөспірім әскер
қатарына қабылданып отыр. Шаруа
қожалықтары мен кәсіпкерлердің
көмегімен ауыл тұрғындарын азық-
түлік, тұрмыстық заттармен қамте-
мелеп, аймақта өтетін мәдени іс –
шараларға аз қамтылған отбасы-
ларына тұрақты түрде қамқорлықтар
жасалуда. Қайырымдылық есебі

бойынша ауылдық Ш/Қ,Ж/К – ер
ауылдың ерікті жастарының көмегімен
1,4 млн. көлемінде қайырымдылық іс-
шаралар өткізілді.

    Денсаулық сақтау
- Екпе алу бойынша жоспар 484

орындалғаны 423 (87,3 %)
- Флюраграфия 539 орындалғаны

520 (96,4%)
- Тұмауға қарсы екпе (ақылы) 80/67
- Нәрестелердің дүниеге келуі

бойынша 2020 жылы 20 бала болса,
2021 жылы 15 бала дүниеге келіп
отыр.
Білім саласы
2020-2021 ж оқу жылында 224/12

даярлық тобын аяқтаса, 2021-2022
жылы оқу жылына 204/19 даярлық
тобына қабылданып отыр. Биылғы оқу
жылында 20 оқушыға азайып отыр.
Ұлттық біріңғай тестілеуге 10 оқушы
қатынасып, 3 оқушы ЖОО, 8 оқушы
арнаулы оқу орнына түсіп, оқуларын
жалғастыруда. Сапақкөл орта мектебі
биылғы жылы модернезациядан өтті.
Қаралған отын көлемі 337 тн. Қаракөл
бастауыш мектебінде 8 оқушы білім
алуда. Отынмен толық қамтылған,
жылу жүйесіне қосымша батареялар
қосылды.

- Сонымен қатар «Әсем» бөбекжай
бала бақшасында 4 топта 60 бала

Білім саласы
2021-2022 оқу жылы Қараой мек-

теп-балабақшасы «2021-2022 жыл-
дарға арналған Жұмыспен қамтудың
жол картасы» шеңберінде құны 711
200 мың теңге көлемінде, «Модер-
низация-2021» бағдарламасы аясын-
да мектептің дәліздері жалпы құны,
1 699 000 теңгеге жөнделді. Қараой
мектеп-балабақшасы 2021-2022 оқу
жылының ІI тоқсанын 189 оқушымен
аяқтады. 11 класс комплектісі бар,
Кадр мәселесіне келетін болсақ,

мектебімізде 35 мұғалім және 4 тәр-
биеші мамандығы бойынша жұмыс
жасайды.
Қазіргі таңда мектебіміздегі барлық

отбасы саны саны – 102, оның ішінде
жалпы атаулы әлеуметтік көмек
алатын отбасы балалары саны – 19,
аз қамтылған отбасы балалары – 14,
көп балалы отбасы балалары – 109,
толық емес отбасы балалары – 6,
мүмкіндігі шектеулі балалар – 3, ата-
әжесімен бірге тұратындар – 3.
Қыркүйек айында осы санаттағы
оқушылардың отбасыларына мате-
риалдық зерттеу актісі толтырылып,
мектептің әлеуметтік паспорты жасал-
ды. Жалпы атаулы әлеуметтік көмек
алатын отбасы балалары мен мүмкін-
дігі шектеулі 2 оқушымыз, яғни бар-
лығы 21 бала ыстық тамақпен
қамтылып отыр.

2022 жылға арналған міндеттер:
- Ауыл мектебіндегі оқу-тәрбие

процесінің сапасын арттыру, мате-
риалдық-техникалық базасын
нығайту;

- Облыстық, аудандық деңгейде
өткізілетін пәндік олимпиадаларда
оқушылардың жетістігін көбейту,
шығармашылық белсенділігін арт-
тыру;

- Оқушылардың қауіпсіздігін қам-
тамасыз ету жұмыстарын  жетілдіру;
Жасөспірімдер арасындағы құқық-

бұзушылық шараларын алдын алу;
- Қоғам өміріне бейім, жоғары мәде

ниетті, зерделі тұлғаны қалып-
тастыру.

- Білім беру сапасын жоғары
деңгейге көтеру.
Денсаулық саласы
Бұл сала бойынша ауылда күндізгі

стационарлық амбулатория, Құбасай
елді мекенінде ФАП жұмыс жасайды.
Мекеме ғимараты жаңа, жылуы қа-
лыпты, тоқпен жылытылады. 2021
жылы Қараой ауылдық дәрігерлік
амбулаториясына «Covid»-ке қарсы
пайдаланатын дәрі-дәрмектер мен
пневмонияны анықтайтын импуль-
стонометр және іс-қағаздар жүргізу
үшін компьютер мен принтер. Қазіргі
уақытта ауруханаға бас дәрігер
қажеттілігі туындап отыр.
Ағымдағы жылы дүниеге келген

бала саны - 16, қайтыс болған ересек
адамдар саны - 6 адам, бала саны - 1
адам. Диспансерлік тіркеу бойынша
60 науқас әр түрлі сырқат бойынша
тіркеуде тұрады. Халықтың флюро-
графиядан өтілуі толық қамтылды.
Салауатты өмір салтымен өмір сүру
және аурудың алдын алу шаралары
бойынша, ауыл тұрғындарының 98%-
ы пневманияға қарсы екпе алды.

2022 жылға арналған
міндеттер:

- Салауатты өмір салтымен өмір
сүру және аурудың алдын – алу
бойынша халықты ынталандырып,
ақпараттануын арттыру;

- Тұрғындардың денсаулығын сақ-
тау және санитарлық-эпидемиоло-
гиялық жағдайды жақсарту мәсе-
лелері бойынша жұмыстар жүргізу;

- алғашқы медициналық-санитар-
лық көмек көрсетуге басым бағыт
бере отырып, медициналық көмектің
сапасы мен қолжетімділігін арттыру;

-Материалдық техникалық базасын
нығайту;

- Тұрғындарды МӘМС жүйесі
бойынша толық қамтамасыз ету;

- Жоғары білімді дәрігер әкелу
мәселесін шешу.

Мәдениет саласы
Округте 1 модельді кітапхана және

1 клуб тұрақты қызмет етеді. Ауылдық
клубта «Тағылым» аналар клубы,
«Алмас қылыш» оқушылар театры,
«Айгөлек» қызығушылық клубы,
домбыра үйірмесі және  әр түрлі
өнерге баулуға арналған үйірмелер
жұмыс жасайды. Оқушылардың дары-
нын шыңдау мақсатында «Алмас
қылыш» оқушылар театр жұмысын
бірлесіп жалғастырды. Қараой
модельді ауылдық кітапханасының
кітап қоры - 11565. Оқырмандар саны
-  685. 2021 жылы түскен жаңа кітап
саны - 108.

2022 жылға арналған
міндеттер:

- Ауылдан шыққан, елге еңбегі
сіңген белгілі тұлғаларға арналған
танымдық кештер, кездесулер
ұйымдастыру;

- халықтың рухани дамуына ұйтқы
болып, ұлттық құндылықтарымызды
дәріптейтін мәдени-көпшілік шаралар-
ды ұйымдастыру;

- тұрғындардың бос уақытын тиімді
пайдалану мақсатында үйірмелердің
жұмысын жандандыру;

- ауылдық клубта үйірмелер санын
көбейтіп, тұрғындарды өнерге баулу;

- материалдық-техникалық базасын
нығайту.

Дене шынықтыру және спорт
саласы

Ауыл тұрғындарын тұрақты түрде
дене шынықтыру және спортпен
шұғылдануға тарту мақсатында
жүйелі жұмыстар жүргізілуде. 2021
жылы ауыл тұрғындарының 39,5%-ы
яғни 440 адам жаппай спортпен
айналысатындарды құрады.
Аудандық деңгейдегі жарыстарға

350 адам қатынасты. Жүлделі І
орынмен 15 адам, ІІ орынмен 18 адам,
ІІІ орынмен 25 адам марапатталды.
Аймақтық жарыстарға 47 адам
қатынасты.

2022 жылға
арналған міндеттер:

- бұқаралық дене шынықтыру және
спортпен айналысушылардың санын
арттыру;

- халық арасында  салауатты өмір
салтының  қалыптастыруына жағдай
жасау, ынталандыру;

- ұлттық спорт түрлерін дамытуға
ықпал ету;

- спорттық секциялардың санын
көбейту, аула клубын ашу.

Жастар саясаты
Округтегі тіркелген жастар саны -

250. Оның ішінде студент - 85, оқушы
– 61,  жас отбасы - 55,  толық емес
отбасы - 18,  мүмкіндігі шектеулі жас-
1.  200 жас жұмыспен қамтылып 50
жас өзін-өзі жұмыспен қамтуда. Әскер
қатарындағы жастар саны - 7.
Басшылық қызметтегі жастар саны -
3. Мемлекеттік қызметте – 3. Бюд-
жеттік мекемеде қызмет жасайтын
жастар саны – 30, кәсіпкерлік сала-
сындағы жастар саны – 10. «Бастау
бизнес» жобасы  бойынша 1 жас оқып,
583 мың теңге грант иегері атанды.
Жастар тәжірибесі бойынша 7 жас,
«Жасыл ел» бағдарламасы бойынша
26 жас жұмысқа тартылды.

2022 жылға арналған
міндеттер:

- Жастар арасында салауатты өмір
салтын насихаттауға, жастарды пат-
риоттық тәрбиелеуге, еріктілік қозға-
лысын дамытуға, ауылдың жұмысшы
жастарын қолдауға бағытталған
жұмыстарды жүргізу;

- Кәсіптік білім алуына бағыт бағдар
беру;

- «Жастар Үйі» ғимаратын ашуды
қолға алу.
Қоғамдық қауіпсіздік және құқық

бұзушылықтың алдын алу

Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз
ету бойынша УПИ полиция қызмет-
керімен және бекітілген кестеге сәйкес
мекеме басшыларымен «Түнгі көше»
рейдтері ұйымдастырылды. Қараой
мектеп – балабақшасында, «Құқық
бұзушылықтың алдын алу ақпараттық
түсіндіру» кеңесі құрылып, құрамы
бекітілді. 2020-2021 оқу жылына
арналған құқық бұзушылықтың алдын
алу кеңесінің жылдық жұмыс жоспары
мен іс-шаралар жоспары жасалып,
бекітілді. Қыркүйек айында оқушы-
ларды «Бала құқығы туралы конвен-
сиямен» таныстырып, түсіндіру ақпа-
раттандыру жұмыстары жүргізілді
және барлық сыныптарды «Мен және
менің құқығым» тақырыбында тәрбие
сағаттары өткізілді. Сонымен қатар,
мектеп оқушыларының және ауыл
жастарының ішінде кәмелет жасқа
толмағандардың  мезгілсіз уақытта кө-
шеде жүрмеуін қадағалау мақсатында
мектепшілік және әкімшілік рейдттер
уақытылы жүргізіліп отырды. Ауылы-
мыз бойынша жалпы түнгі рейд
жұмыстары жүйелі жолға қойылған.
Мектептегі оқушылар мен кәмелетке
толмаған ауыл жастарының ата-
аналарымен күнделікті кезекшіліктегі
жандар тығыз байланыс орнатып
отырады. Оқу жылы басында және І,ІІ
тоқсанда «Кәмелетке толмағандар
арасындағы құқық бұзушылық пен
қылмыстықтың алдын алу» тақы-
рыбында жыл бойына 5 түсінік жұмыс-
тары мен кездесу жұмыстары жүр-
гізілді.
Мал ұрлығына жол бермеу, болдыр-

мау мақсатында төмендегідей профи-
лактикалық жұмыстар ұйымдасты-
рылды:

- Жылқы малдарын таңбалау және
арнайы қондырғы (GPS) спутник
арқылы бақылау құрылғысын алу
туралы түсінік жұмыстары жүргізілді;

- 10 бағытта жазғы мал бағу нүктесі
ұйымдастырылды. Мал басына, яғни
1 бас МІҚ 1000 теңге, 1 бас қой-ешкі
300 теңге қаржысы көктемгі жиында
белгіленді;

- Округ орталығында 2 бағытта МІҚ
малын бағу, 9 бағытта қой бағу кезегі
ұйымдастырылды. Ай сайын жоспар
бойынша және жоспардан тыс округ
әкімдігі мамандары, мәдени қызмет-
керлер, дәрігерлер, ветеринариялық
мамандар, УПИ қызметкерімен бірге
мал бағу нүктелерін аралап отырады.
Қараой ауылдық округі бойынша

2021жылдың қаңтар айынан бастап
ҚРӘҚБтК 440-бабы бойынша қоғам-
дық орында мас күйінде жүрген адам-
дарға 14 - әкімшілік хаттама толты-
рылды. Және түн мезгілінде яғни,
23:00-ден кейін қоғамдық орында
жүрген кәмелет жасқа толмағандар
бойынша ҚРӘҚБтК  442 –бабы, 1бөлігі
бойынша ата-аналарына 10-әкімшілік
хаттама толтырылды. Және тазалық
бойынша 12-адамға ҚРӘҚБтК 505-
бабы 1бөлігі бойынша  әкімшілік хат-
тама толтырылды. Малдарын бағусыз
жіберген үшін 15-адамға ҚРӘҚБтК
408-бабы 1 бөлігі бойынша  әкімшілік
хаттама толтырылды. Ал, мал ұрлығы
бойынша бір қылмыстық іс қозғалып,
ізі суымай ашылып сотқа жолданып
қысқартылды. Құқық бұзушылықтың
алдын-алу мақсатында округ орта-
лығына Қазақстан-2030 көшесі және
Тәуелсіздік көшесінің қиылысына
бейне бақылау камерасы орнатылды.

2022 жылға арналған міндеттер:
- заң бұзушылық деңгейін төмен-

дету, заң бұзушылықтың алдын алу
жүйесін жетілдіру, сондай-ақ, оған
ықпал ететін себептермен жағдайлар-
ды зерттеу және сол бағытта жұмыс-
тану;

- Құқықбұзушылықтың алдын алу
маұсатында, «Сергек» камералары-
ның санын арттыру.

Кәсіпкерлік және
ауылшаруашылығы саласы

Округ бойынша 30 шаруа қожалығы
жұмыс жасайды. Шаруа қожалықтары
ауыл тұрғындарына қыстық мал
азығын дайындаумен айналысады.
Тапсырма 31,0 мың тонна қысқы мал
азығын дайындау, орындалғаны 31,0
мың тонна қысқы мал азығы дайын-

далып тапсырма 100% - ға орын-
далды.
Ауылда 23 жеке кәсіпкер тіркелген.

Азық – түлік саудасын 5 кәсіпкер
жүргізеді. Осы орайда әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік түрлерінің
бағасын тұрақтандыруды қамтамасыз
ету мақсатында меморандум жасал-
ды. Дәстүрлі емес шаруашылықты
дамыту бағытында жұмыстар жүргі-
зілуде.

«Ырыс» шаруа қожалығы (бас-
шысы Жантолы Серікбол) 9,8 млн,
«Қайрат»  шаруа қожалығы (басшысы
Оразғалиев Қайрат) 8 млн 880 мың
теңге, «Кете» шаруа қожалығы (бас-
шысы Жұмабаев Жәнібек) 12 млн,
«Әділет» шаруа қожалығы (басшысы
Ғазиз Әділет) 26 миллионға ауыл-
шаруашылық техникаларын алды.

2 шаруа қожалық ауыл шаруашы-
лығы тауарларының негізгі түрлеріне
бағаның ауытқуын төмендету мақса-
тында ұйымдастырылған жәрмеңке-
лерге Ақтөбе қаласына - 1 мәрте,
Ойыл ауданына - 1 мәрте қатынасып
790 мың. теңгенің өнімдерін өткізді.

2022 жылға арналған міндеттер:
- азық-түлік қауіпсіздігін қамта-

масыз ету бойынша жұмыстарды
жалғастыру;

- шағын және орта кәсіпкерлік
субъектілерінің санын арттыру,
қолдау және жұмыс ауқымын кеңейту
және халыққа қызмет көрсету сала-
ларын көбейту;
Егін шаруашылығы бойынша 600 га

жерге дәнді-дақылдар егілді. Оның
ішінде «Жиенбек» ш/қ (С.Жумабаев)
150 га, «Сатым» АӨК (Ж.Хамзин) 300
га, «Береке-2» шаруа қожалығы  150
га, жерге дәнді-дақыл екті. Суармалы
бау – бақша бойынша 4 га жерге
Қараой ауылдық әкімшілігі және
тұрғындар көкөніс өнімдерін екті.
Нәтижесінде, барлығы 20 тонна тары
өндіріліп алынды.

Ауыз сумен қамтамасыз ету
Қазіргі уақытта орталықтағы 195

тұрғын  үй толық 100% ауыз сумен
қамтамасыз етілген. Ауыз су халыққа
тұрақты беріліп отыр. Су ашу – жабу
құдықтары уақытында құмнан тазар-
тылып тұрды.
Биылғы жылы, Құбасай елді меке-

ніне ел игілігі үшін мемлекет есебінен
10 044 791 теңгеге арнайы блок
модульді су тазартқыш қондырғысы
орнатылды.

2022 жылғы арналған індеттер:
- «Көкжар» КМК су ғимаратының

ауласына бейне бақылау орнату;
- Резервуарларға толығымен таза-

лық жұмысын жүргізілуін қадағалау;
- Ажыратқыш құрылғыларын ауыс-

тыру жұмыстарын толықтай жүргізу.
Электр желісі

Ауылдың 10 көшесіне 104 фонар
ауылдық округке қарасты Құбасай
елді мекенінің 1 көшесіне 10 фонар
толық орнатылды. Ауылдық кей көше-
лердің фонарлары жарық үнемдегіш
44 лед-фонармен ауыстырылып
көшелер қайта жарықтандырылды.
Ауыл ішіндегі электр сымдарына
кедергі келтіріп тұрған талдар кесілді.

Ветеринариялық шаралар
бойынша

Округ бойынша жасалған ветери-
нариялық шаралар бруцеллезге қар-
сы 3110 бас МІК, 14161 бас ҰММ, 30
бас жылқы, 20 иттен қан алынды.
Қараой ауылдық округі бойынша 2021
жылға жануарлардың аса қауіпті
ауруларына қарсы ветеринариялық
алдын – алу іс шаралар жоспары
бойынша, сібір жарасы МІҚ – 3500
бас, сібір жарасы ҰММ -12400 бас,
сібір жарасы жылқы - 600 бас,
пастереллез  МІҚ-1500 бас, пасте-
реллез ҰММ –1500, қарасанға қарсы
– 4000 бас, эхинококкозға иттерді
дәрілеу-150 бас,  туберкулезге аллер-
гиялық тексеру МІҚ-5000 бас, ноду-
лярлы дерматитке қарсы -4000 бас
малға екпе жұмыстары жүргізілді.
2021 жылы ҰММ-14260 бас тексеріліп,
28 бас сарып ауруына оң нәтиже
көрсетіп, оң нәтиже көрсеткен малдар
ветеринариялық заңдылыққа сай
жойылды. Қараой ауылдық округі
бойынша қанғыбас 114 бас ит аула-

нып жойылды. Қараой елді мекенінің
тұрғындарының қосалқы шаруашы-
лығындағы МІҚ малдары сарып
ауруына шалдығуына байланысты
2019 жылы шектеу қойылды. Қазіргі
таңда МІҚ малынан 28 рет қан
алынып, 847 бас сарып ауруына оң
нәтиже көрсетіп, көрсеткен малдар
ветеринариялық заңдылыққа сай
жойылды. Шектеу  бойынша бруцел-
лез 228 бас МІҚ малы анықталып,
толық жойылды. 85 тұрғын үйге
дезинфекция жасалды. Қазір таңда,
соңғы алынған қан қорытындысының
таза болып шығуына орай, ауылдық
округтен шектеу шараларын алып
тастау туралы жұмыстары жүргі-
зілуде.

2022 жылғы арналған
міндеттер:

- жоспарлы жұмыстармен қатар
шаруашылық құрылымдармен, жеке
тұрғындармен мал ауруларының
алдын алуға , мал тұратын аулаларға
қолайлы жағдай жасауға  түсінік
жұмыстарын жүргізу;

- мал дәрігерлік шараларды жүргі-
зуге ауыл шетінен мал тоғыту дәрілеу
ваннасы, ұсақ малдарды қырқу пунк-
тін салу;

- Ветеринариялық талаптарды,
ережелерді сақтау бойынша жұмыс-
тарды жүргізу.

Тұрғындардың жұмыспен
қамтылуы

Округтің халық саны - 1219. Эконо-
микалық тұрғыдан жұмыспен қамтыл-
ғандар – 725. Өзін – өзі жұмыспен
қамтығандар саны – 581. Кәсіпкерлік
субъектілер бойынша – 58. Бюджеттік
мекемелерде қызмет жасайтындар –
161. 0-5 жас бала саны – 100. Мектеп
жасындағы бала саны – 189. 14-29 жа-
стар саны – 271. Ресми тіркелген
жұмыссыздар саны – 48 адам 2,5%
құрайды.

Округ бойынша зейнеткерлер
саны

- 116. Мемлекеттік атаулы әлеумет-
тік көмек алатын отбасылар саны – 12.
Биыл, «Анвар» ЖШС-тің бас дирек-
торы, Ақтөбе облыстық мәслихат
депутаты, өзіміздің Ойылдық жерле-
сіміз, Талғат Салфиков Маратұлы,
наурыз мерекесі қарсаңында, аз
қамтылған – 10 отбасыға, тәуелсіз-
діктің 30 жылдық мерейтойына орай
аз қамтылған – 3 отбасы, барлығы -
13 отбасына үлкен көлемде азық-
түлікпен әлеуметтік көмек көрсет-
ті. Мүгедектік зейнетақы алатындар
саны - 26.
Округтегі өзекті мәселелердің бірі

жұмыссыздық. Бұл бағытта мемлеке-
тіміз қолдау жасап «Жұмыспен қамту
2021 жол картасы» бағдарламасын
жасады. «Нәтижелі жұмыспен қамту
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған» бағ-
дарламасының екінші бағыты: «Жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту».  «Атаме-
кен» кәсіпкерлер палатасы арқылы
бағдарламаның 2-ші бағыты «Бастау
Бизнес» жобасы бойынша 1 адам
кәсіпкерлік негіздерін оқып, 558 мың
теңге қайтарымсыз грант жеңіп алып,
жеке кәсіпкерлігін тіркеп жұмыстарын
бастады. «Жасыл ел» бағдарламасы
бойынша 26 жас, ақылы қоғамдық
жұмысқа 50 адам, барлығы 76 жұмыс-
сыз тұрғындар ауысымдық жұмысқа
тартылды.

2022 жылға арналған
міндеттер:

- кадрларды дайындау бағыттары
бойынша мемлекеттік тапсырысқа
ауыл шаруашылығы, медициналық
мамандықтарға, білім беру, кәсіпкер-
лік салалары бойынша қайта даяр-
лауға сұраныстар беру көзделуде.
Ауылдың санитарлық тазалығы

және абаттандыру, көгалдандыру
15 наурыздан – 15 маусымға дейін

3 айлық және 29 қыркүйектен – 12
қарашаға дейінгі екі айлық тазалық
жұмыстары жарияланды. Бірінші
жарты жылдықта 500 түп тал
отырғызылды. Ауылдың тазалығы
басты назарда. Қазіргі уақытта қыстан
қалған қоқыстар «Бегалы» шаруа
қожалығының демеушілігімен толық
тасылды. Тазалық айлығы кезінде

тұрғын үйлердегі, көшедегі қатты
тұрмыстық қалдықтарды шығару
жұмыстары ұйымдастырылып, 160
тонна қалдықтар шығарылды. Иесіз
тұрғын үйлердің сыртын, орталық
саябақтағы және көшелердегі тал-
дарды әктеу жұмыстары жүргізілді.
Сонымен бірге, көшедегі баннер,
бильбордтар жаңартылып орналас-
тырылды. Және «Қараой», «Рухани
Жаңғыру», «Жастар» стеллалары
қайта жасақталды.
Ауыл ішілік жолдарды күтіп ұстау

мақсатында «2020-2021 жылдарға
арналған Жұмыспен қамтудың жол
картасы» шеңберінде құны 111
973 620,32 мың теңгеге 3 көшеге, яғни
Қазақстан-2030, Астанаға 10 жыл,
Тәуелсіздік көшелерінің автомобиль
жолдарына орташа жөндеу жұмыс-
тары жасалынып, қазіргі таңда халық-
қа пайдалануға берілді. Ауылдың
орталық көшелерінің бағаналарына
ауылдың құрметті азаматтарының
фотосуреттері бар жарық тақтайша-
ларын орнату жұмыстары қарқынды
жүруде. Көгалдандыру жұмыстарын
жүргізу үшін округ орталығына және
Қараой, Құбасай елді мекеніне ден-
дрологиялық жоспар жасақталды.

2022 жылға арналған
міндеттер:

- Округ орталығына жаяу жүргінші-
лер жолының санын арттыру;

Салық базасын кеңейту
Салық базасы-жергілікті бюджет

кірістерінің бір бағыты салық түсім-
дері. Бұл бағыт бойынша жеке тұрғын-
дардың малдарын бағушылар, елді
мекен жерін ауылшаруашылық мақ-
сатында пайдаланып отырған шаруа
қожалық төрағалары, кәсіпкерлер,
тұрғындар  және  жолаушы тасымал-
дайтын (такси қызметі) азаматтар да
түскен қаражаты есебінен салық
төлеп отыр. Жергілікті өзін-өзі бас-
қарудың дербес бюджеттің төртінші
деңгейі ретінде 2021 жылдың 1
қаңтарынан енгізілді. Округ бюджетіне
4 бағыт бойынша яғни, салықтық және
салықтық емес түсімдер, мүлікті сату
және трансферттер бойынша қаражат
кірістеледі. Округ бюджетіне түсірілген
қаражат 19 бағыт бойынша шығыс-
талады. 2021 жылғы жоспар 1130,0
мың теңге. Қазіргі уақытта түсірілгені
1456,000 теңге. Жоспар 129,0 %ға
орындалды.

 2022 жылға арналған
міндеттер:

- Салық салу базасын ұлғайту;
- Салықтық түімдер мен бюджетке

жасалатын басқа да салықтық емес
төлемдердің болжанған мөлшерде
орындалуын қамтамасыз ету.

«Туған жерге тағзым»
акциясы бойынша

Осы акция аясында «Батыр»,
«Теңдік» шаруа қожалықтары аз
қамтылған 2 отбасыға ҰММ етін көмек
ретінде тарту етті. Қараой ауылдық
округ әкімшілігі 2 отбасына, мектеп
әкімшілігі 3 отбасына, Ойыл аудандық
қаржы бөлімі 1 отбасыға, қазақ тілі
мен әдебиеті пәні мұғалімі М.Утепова
2 оқушыға, орыс тілі мен әдебиеті пәні
мұғалімі Г.Абдраемова 2 оқушыға
және Жұмабаева Зәуреш Жиенбек-
қызы 4 оқушыға киім-кешекпен демеу-
шілік көрсетті.
Ауыл азаматтарының және жерлес

кәсіпкерлеріміздің қолдауымен «Қаз-
бағамбет Хазырет ата» атына мешіт
имандылық үйіне қажетті керек-жарақ
құралдар сатып алынды. Сонымен
қатар, «Қараой мектеп-бала бақша-
сының материалдық-техникалық
базасын нығайту есебінде, ауылдың
1994 жылғы түлектері мекеме ғима-
раты сыртына 130 000,0 теңгеге  «Кел,
балалар оқылық», «Білім-барлық
адамның ортақ қазынасы» атты
жазықтық әріптер орнатып, тарту
етілді.

2022 жылға арналған міндеттер:
- Округ орталығына балалар ойын

алаңын салу;
- Округ орталығына жаяу жүргінші-

лерге арналған жолдар салу.
Айбек СҰЛТАНОВ,
Қараой ауылдық
округінің әкімі.

тәрбиеленуде. Дизель отынымен
толық қамтылған.

Мәдениет саласы
Халықтың рухани байлығын молай-

тып, мәдениетін арттыру, ұлттық
мәдениетті сақтауда кітапханалар мен
мәдениет үйлерінің алар орны ерек-
ше. Округ бойынша екі кітапхана, бір
клуб үйі жұмыс жасайды. Биылғы
жылы шаралар онлайн форматта -23,
офлайн форматта – 15 іс-шара
өткізіліп, әлеуметтік желіге уақытылы
жарияланып отырды. Жергілікті
бюджеттен 3 млн 284 мың теңге
бөлініп, Сапақкөл ауылдық клубында
ағымдағы жөндеу жұмыстары
жүргізілді.

2022 жылға жоспарланған
жұмыстар:
Есепті уақыт ішінде атқарылған

жұмыстар мен жіберілген кемшілік-
терді саралай отырып, жергілікті
қоғамдастықпен бірге ағымдағы жылы
және алдағы уақытта :
1. Әкімшілік ғимаратын іске қосу.

(ЖСҚ.Жасақталды)
2. Балалар ойын алаңын жасақтау.
3. Ауыз су мәселесін ретке келтіру.

Д.БИСЕБАЕВ,
Сарбие ауылдық
округінің әкімі.

Әкімдер есебі
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Жалпы биылғы жыл бәрімізге оңай
соққан жоқ. Әлемді жаулаған індет
Тәуелсіз еліміздіде айналып кетпеді.
Қай саланы алып қарасақта, панде-
мия кері әсерін тигізді. Бірақ еліміз
оған қарамастан бағдарын берік ұс-
танды. Пандемия кесірін тигізіп жат-
сада, округімізде де бірнеше жұмыс-
тар атқарылды.

Мемлекеттік қызмет көрсету,
тіркелген арыздар бойынша
Биыл ауыл әкімінің жеке қабыл-

дауында-96 адам өтініш, оның ішінде
жеке тұлғалардан 22 өтініш түсіп, 18-
і қанағаттандырылса, 4-уі түсіндірілді.
«Ветеринарлық анықтама беру»
бойынша Ойыл аудандық ветстан-
циясының Көптоғай ауылдық округін-
дегі ветеринарлық бекет арқылы жыл
бойына 681 қызмет көрсетілген.

Білім саласы
Мектепке дейінгі тәрбие беру мен

оқыту саласында «Айгөлек» бөбек-
жай-бақшасы қызмет етеді. «Айгөлек»
бөбекжай-бақшада 40 бала тәрбиеле-
нуде. Карантин кезінде 1 кезекші топқа
ғана балалар қабылданды. Жалпы
округ бойынша 2 орта мектеп, 2 негізгі
мектепте 465 оқушы білім алуда.
Округ бойынша ыстық тамақпен қам-
тылған оқушылар саны-44.  Спорт
мектебі жанынан ашылған күрес
үйірмесі бар. «Түлек.KZ» және «Туған
жерге тағзым» акциясы бойынша
Көптоғайдың 1984 жылы туылған
азаматтары 500 мың теңгеге Құрман
орта мектебінің атауы жазылған
жарықтандырылған көлемді әріптер
жасатып берді. Ауыл жастарының
демеушілігімен 20 мың теңгеге доптар
сыйланды. Сонымен қатар, мемлекет-
тік бюджет есебінен Құрман орта
мектебіне 14 млн теңгеге модерни-
зация жасалды. Амангелді орта мек-
тебінің 1984 жылы туылған түлектері
140 мың теңгеге мекеменің атауы
жазылған электронды жүгіртпе жол
дайындап берді. «Айтан» шаруа қожа-
лығының төрағасы Төлеуов Серік-
болсын Амангелді орта мектебіне 150
мың теңгеге 3 принтер алып берді.
Амангелді ауылының жастары мек-
тепті безендіру үшін   90 мың теңге
ақшалай демеушілік көрсетті.
Жақсыбайкөл негізгі мектебіне жеке
кәсіпкер Молдағалиев Нұрлан 50 мың
теңге көлемінде стендтер жасатса,
ауыл жастары Шаутенов Жұмабай
мен Байқуатов Төлеген 200 мың
теңгені құрайтын музыкалық аппарат
сыйға тартты. Ауыл жастары
Жақсыбайкөл негізгі мектебіне 70 мың
теңгеге 2 былғары доп сыйлап,
демеушілік көрсетті. Қарасу негізгі
мектебіне мемлекеттік бюджеттен
биыл 8 млн. теңгеге ағымдағы жөндеу
жасалып, төбесі, терезесі, есіктері

ауыстырылып, едендеріне линолеум
төселді. Көптоғай ауылының орталы-
ғына мемлекеттік бюджеттен құны 600
мың теңге тұратын Тәуелсіздіктің 30
жылдығына арналып жарықтанды-
рылған көлемді әріптерден құралған
архитектуралық конструкция жасақ-
талды. Амангелді ауылына құны 5
млн, 920 мың теңге тұратын шағын
футбол алаңы жасақталып қолда-
нысқа берілсе, 900 мың теңгеге Аман-
гелді ауылының кіреберісіне арка
орнатылды. Сонымен қатар, Аман-
гелді ауылына мемлекеттік бюджет-
тен жасалған игі жұмыстар аяқталған
жоқ, 510 мың теңгеге Амангелді көше-
лері жарықтандырылды.

Денсаулық саласы
Денсаулық сақтау саласы бойынша

Көптоғай ауылында күндізгі стацио-
нарлық амбулатория, Аманкелді,
Қарасу, Шұбарши елді мекендерінде
медициналық пункт жұмыс жасайды.
Қазіргі уақытта 3 елді- мекендегі
медициналық пункт жаңа, жылуы
қалыпты, ауылдық амбулаторияға
жаңа ғимарат қажеттілігі туындап
отыр және 2022  жылы шешіледі деп
жоспарлануда. Ағымдағы жылы
дүниеге келген бала саны 36, қайтыс
болғандар саны 8 адам. Диспансерлік
тіркеу бойынша науқастар әр түрлі
сырқат бойынша 74 науқас тіркеуде
тұрады.

2019 жылы Көптоғай модельді
ауылдық кітапхана жанынан жаңа
заманауи үлгіде «Коворкинг» орталық
аудан бойынша бірінші ашылды.
Бұдан бөлек Аманкелді, Қарасу елді-
мекендерінде 2 шағын кітапханалар
бар. Округте 1 типтік клуб, 3 шағын
клуб тұрақты қызмет етеді. Ауылдық
клубта «Ұлағат» аналар клубы,
«Келіндер» клубы жұмыс жасайды.
Бірақ, карантин тәртіптеріне бай-
ланысты халықты шоғырламай ауру-
ды ауыздықтау мақсатында мәдениет
саласы біраз ақсады. Көптоғай
модельді ауылдық кітапханасының
кітап қоры - 11938. Мүмкіндігі шектеулі
жандарға, қарттарға жаңа кітаптарды
үйлеріне апарып беру қызметін
көрсету  ұйымдастырылды.

Жастар саясаты
Көптоғай ауылдық округтегі тіркел-

ген жастар саны – 531. «Еңбек»
бағдарамасы бойынша 1 жас 3 млн.
теңге несие алып өз кәсіптерін
бастады.  Жастар тәжірибесі бойынша
4 жас, «Жасыл ел» бағдарламасы
бойынша 33 жас жұмысқа тартылды.
Жастардың бос уақытын тиімді
пайдалану және салауатты өмір сал-
тын қалыптастыру мақсатында жол-
дастық кездесулер, аудандық, ауыл-
дық және аймақтық кездесулер ұйым-
дастырылып тұрады. Алайда, жоғары-
да аталғандай карантин талаптарын
сақтау мақсатында көптеген шаралар
орындалмай қалды. Дегенмен де жас-
тармен бірқатар шаралар өткізілді.
Мысалы, Шұбарши ауылында «Ма-
мандығым - мақтанышым» атты
мектеп оқушыларының ауыл студент-
терімен кездесуі өтті. Ауыл жас-
тарының ұйымдастыруымен 4 елді-
мекен бойынша жалғызбасты, аз
қамтылған отбасыларға материалдық
және қол көмектері көрсетілді.

Кәсіпкерлік және
ауылшаруашылығы саласы

Округ бойынша 1 ЖШС, 57 шаруа

қожалығы, 1 ауыл шаруашылық коо-
перативі бар.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және

жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 жылдарға арналған «Еңбек»
бағдарламасы шеңберінде 6 жеке
кәсіпкер мал басын өсіру және мал
тұқымын асылдандыру мақсатында
13,5 млн теңге несие алды. Округ
аумағында «Майдан», «Жапақ», «Ақ-
құбай», «Жұмырбай», «Берік» шаруа
қожалықтары мал баздарын салды.
Биыл округке «Төлеубай», «Самғат»,
«Мәтжан», «Дәурен-Ж», «Мәулет»,
«Идеят», «Төребай» шаруа қожалығы
жалпы құны 69 млн 830 мың теңгеге
ауыл шаруашылық техникаларын
алды. Биыл «Дәурен-С» шаруа қожа-
лығы құны 960 мың теңгеге 24 метрлік
1, «Мәтжан» шаруа қожалығы құны
720 мың теңге  болатын 18 метрлік 1,
«Шәутен» шаруа қожалығы құны 600
мың теңгеге 15 метрлік 1, «Айдана»
шаруа қожалығы 720 мың теңгеге 18
метрлік 1 терең ұңғымалы құдық қаз-
дырды. Ауыл шаруашылық техника-
ларына тартылған  инвестиция құны -
72 млн. 830 мың теңгені құрады.
Жалпы жыл басынан бері 4 ұңғымалы
құдық қазылса, 8 трактор, 6 мал
азығын дайындау агрегаттары
алынды.

Қысқы мал азығын дайындау
Көптоғай ауылдық округі тұрғын-

дары қазіргі таңда қысқы мал азығы-
мен толық қамтамасыз етілді. Биылғы
жылдың қуаңшылық болуына байла-
нысты көршілес Байғанин ауданынан
және Қараой, Ойыл, Саралжын аума-
ғынан тасымалданып, 32 мың тонна
мал азығы дайындалып, 370 үйге шөп
түсірілді. 57 шаруа қожалығы мен 1
ЖШС, 2 ауыл шаруашылық коопера-
тиві қажетті шөпті түсіріп алды. 9
отбасына тегін мал азығы және отын
берілді. Биылғы жылы қыс ұзақ бо-
луына байланысты мал азығы қоры
жеткіліксіз болып, халық біраз тары-
ғып қалды. Дегенмен де ауыл қымбат
болса да мал азығын алыс жерлерден
алғыздық. Халыққа теңдей бөліп беріп
отырдық. Айта кету керек, ел басына
күн туғанда кәсіпкер Төлеуов Серік-
болсын Амангелді ауылына 90 рулон
тегін таратты. Сонымен қатар, қосым-
ша тағы шөп әкеліп, жол шығындарын
өтеу үшін халыққа 3500 теңгеден
сатты. Міне кеше, «Самғат» шаруа
қожалығының төрағасы Түрікпенов
Дулат 100 рулон шөп арзандатылған
бағамен, 60 рулон шөп отбасы жағ-
дайы аз қамтылған, жалғыз басты
отбасыларға тегін таратты.

Ветеринариялық шаралар
бойынша

Сарып ауруын тексеру барысында
7879 МІҚ малынан қан алынып, оның
30-ы, 24291 қой- ешкіден  қан алынып,
оның 14-інен сарып ауруы бар екені
анықталған. Құтырыққа қарсы  800
бас МІҚ, 600 бас қой-ешкі егілді. Сібір
жарасына 4526 бас МІҚ, 13294 қой-
ешкі, 1820 бас жылқы егілсе, қара-
санға қарсы 6356 бас МІҚ егілді. 2021
жылға сарып ауруына шыққан 30 бас
МІҚ Ойыл ауданы орталығындағы ар-
найы мал сою алаңына тапсырылды.
Округ аумағының мүйізді ірі қара
малдары арасынан нодулярный дер-
матит ауруына 4614 МІҚ малдар ауру-
ға қарсы егілді. Пастереллезге қарсы
1435 бас қой-ешкі, 1500 бас МІҚ малы

егілсе, туберкулезге қарсы 7335 бас
МІҚ малы егілді. Маңқаға қарсы 200
бас жылқы. Жылқы малдарын
таңбалау жұмыстары жүргізілуде. 120
бас жылқы таңбаланды. 45 қаңғыбас
ит жойылды. Бірдейлендіру, деректер
базасына мәлімет енгізу, шаралары
бойынша жыл басы-нан бүгінге дейін
420 бас-МІҚ; 8500 бас қой-ешкі; 120
бас жылқы, 2 түйе малы бірдейлен-
діріліп компьютерлік базаға енгізілді.

Тұрғындардың жұмыспен
қамтылуы

Округтің халық саны - 2182. Мем-
лекеттік атаулы әлеуметтік көмек
алатын отбасылар саны - 27. Округтегі
өзекті мәселелердің бірі жұмыс-
сыздық. «Нәтижелі жұмыспен қамту-
ды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту-
дың 2017-2021 жылдарға арналған»
бағдарламасының екінші бағыты:
«Жаппай кәсіпкерлікті дамыту».  «Ата-
мекен» кәсіпкерлер палатасы арқылы
бағдарламаның  2-ші бағыты  «Бастау
Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік
негіздерін 15 адам оқыды. Олардың
ішінде, 6-ы «Еңбек» бағдарламасы
арқылы 5 миллионға дейінгі 5 %-бен
несие алып жұмыстарын бастады. 17
адам - 585,0 мың теңге грантқа ие
болды. «Жасыл ел» бағдарламасы
бойынша 33 жас, ақылы қоғамдық
жұмысқа 81 жұмыссыз тұрғындар мау-
сымдық жұмысқа тартылды. Округте
ағымдағы жылы 6 тұрғын өзінің жеке
кәсіпкерлігін ашты, шаруа қожалық-
тарына әлеуметтік жұмыс орындары
16 жұмысшы, мекемелерге 12 жұмыс-
шы тұрақты жұмысқа орналасты. Бос
жұмыс орындары үшін жәрмеңкелер
ұйымдастырылды.

Әлеуметтік қолдау саласы
Мемлекет басшысының  маңызды

тапсырмаларының бірі – мүмкіндігі
шектеулі азаматтарға қолдау көрсету.
Округімізде мүмкіндігі шектеулі
азаматтар саны – 26. Олардың ішінде
мектеп жасында 4 бала және мектепке
дейінгі 1 бала мүмкіндігі шектеулі. Бұл
балаларға әлеуметтік қызметкер
тағайындалды. Ойыл аудандық
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағ-
дарламалар бөлімі арқылы 1 жылға
30 000 теңге қаржылай және гигие-
налық құрал – жабдықтар (арба,
жөргектер, канцеляриялық заттар)
көмектер берілді. Округ бойынша
әлеуметтік қолдау саласы бойынша
«Мектепке жол акциясы», жалғыз
басты қарттарға, аз қамтылған отба-
сыларына, көп балалы отбасыла-
рына, әлеуметтік тұрмысы төмен
отбасыларына түрғын үй айнала-
сының тұрмыстық қалдықтарын
жинауға ауыл жастарының «Асар»
әлеуметтік көмегі, мектеп оқушыла-
рының «Жігер» ер балалар ұйымы-
ның, жеке кәсіпкерлердің, шаруа
қожалық басшыларының демеушілік-
терімен қыстық мал азығы, отын-
дарын түсіру жұмыстары жүргізілді.
Салфиков Талғат Маратұлының
демеушілігімен 14 отбасыға азық-
түлік пакеті табысталды. Сонмен
қатар, ауылдық округ әкімі аппара-
тының коммуналдық меншігінде тір-
келген тұрғын үйлердің 3-еуі де көп
балалы отбасыға берілді.

Салық базасын кеңейту
Салық базасы-жергілікті бюджет

кірістерінің бір бағыты салық
түсімдері. Бұл бағыт бойынша жеке

кәсіпкерлердің табыс салығы, жер,
мүлік, көлік салықтары түседі. 2021
жылы жер, мүлік, көлік салығы 100 %
орындалды. Жалпы салықтық және
салықтық емес түсімдер жоспары
1,982 мың теңге болса, қазіргі таңда
орындалғаны 1,711 мың 139 теңге.

Ауыз сумен қамтамасыз ету
Қазіргі уақытта орталықтағы 161,

Аманкелді елді-мекенінде 105 тұрғын
үй толық 100% ауыз сумен қамтама-
сыз етілген. Қарасу елді – мекені
бойынша 51, Шұбарши елді-мекені
бойынша 53 тұрғын  үй жер асты
ұңғыма  құдықтарын тұтынуда.

Электр, байланыс желілері
Көптоғай ауылдық округі орталығы

және Аманкелді, Шұбарши, Қарасу
елді мекеменінде тұрғын үйлер мен
ғимараттар толық жарықтандырыл-
ған. Ток ақауларының төтенше жағ-
дайы кезінде Атырау облысы Қызыл-
қоға ауданынан қосымша электр
тоғын алады. Қарасу, Шұбарши ауыл-
дарында билайн интернет желісі іске
қосылды.
Ауылдың санитарлық тазалығы

және көгалдандыру
15 наурыздан – 15 маусымға дейін

3 айлық және 15 қыркүйектен – 15
қарашаға дейінгі екі айлық тазалық
жұмыстары жарияланды. Тазалық
айлығы кезінде тұрғын үйлердегі 3200
тонна тұрмыстық  қалдықтар шығару
жұмыстары ұйымдастырылды. Көпто-
ғай, Аманкелді, Шұбарши, Қарасу
ауылдарының жанындағы күл-қоқыс
төгетін орынның айналасы тазар-
тылып, тұрмыстық қатты қалдықтар
төгетін полигон өртеліп, тегістеліп,
Көптоғай ауылы маңындағы орын
айналасына дамба есебінде қоршау
жұмыстары жүргізілді. Тәуелсіздіктің
30 жылдығына арналған саябаққа 150
түп қарағаш отырғызылды. Бірнеше
рет сенбіліктер ұйымдастырылып,
тұрғын үй иелеріне ескертулер
берілді. Бұзылу сатысында тұрған үй-
лер бұзылып, орыны тегістелді. Таза-
лық, көріктендіру ережелерін бұзған
ауыл тұрғындарына 12 ескерту беру
туралы, 11 айыппұл салу туралы хат-
тама толтырылды. Ауылды абаттан-
дыру мақсатында Ойыл-Көптоғай
көтерме жолының жиегіне 1 гектар
жерге тал егілді. Көптоғай-Қарасу
өткелі қалпына келтірілді. Көптоғай-
Ойыл тас жолын жөндеуге мемлекет-
тік бюджеттен қаржы бөлініп, жөндеу
жұмыстары канадалық әдіспен жаса-
лып, аяқталды. Дегенмен, жол сапасы
өздеріңіз білетіндей нашар. Қазіргі
таңда мердігер компанияға жұмыс
ақысы аударылған жоқ. Алдағы 2022
жылы щебеньдеу жұмыстары жүргізі-
летін болады. Әзірге жолды қыру,
тегістеу жұмыстары жүргізіліп тұрады.

Жер ресурстарын пайдалану
саласы

Көптоғай ауылдық округінің жалпы
жер көлемі 181 131 га. Көптоғай ауы-
лының әкімшілік аумақтағы жер көлемі
91411 га. Шаруа қожалықтары бойын-
ша 89720 га. Ауыл шаруашылығы
мақсатында жерлерді шаруашылық
айналымға қосуды басты назарда
ұстауымыз қажет. Қазіргі уақытта
округтегі жерлердің барлығы элек-
тронды картаға енгізілді. Алдағы
уақытта шаруа қожалықтардың
жұмыс істеу сапасына мән беріледі
және жердің пайдалануына монито-

ринг жүргізіледі. Қазақстан Респуб-
ликасының «Жайылымдар туралы»
Заңының 15 бабының 4 тармағын
негізге ала отырып, жергілікті халық-
тың ауыл шаруашылығы жануар-
ларын ұстау үшін елді-мекен шегінде
бойдақ малдарды бағу үшін 7 бағытта
(«Саят», «Оңғар», «Жұмырбай», «Ақ-
ниет», жеке кәсіпкерлер С Жексен-
ғалиев, Б Аманбаев, Ө Ажмуханбетов)
және сауын сиырларды бағу үшін 4
елді-мекеннің 4 бағыты бойынша күту
ұйымдастырылды.Жайылымдарды
ұтымды пайдалану, жайылымдарды
тозу процестерін болдырмау мақса-
тында елді-мекеннен шалғай жерлер
мал бағу үшін берілуде, бос жүрген
ауыл шаруашылық жануарларының
жерлерді ретсіз пайдалануын және
мал ұрлығының алдын-алу мақса-
тында күтулер ұйымдастырылды.
Игерілмей және тиімсіз жатқан «Көп-
тоғай» ЖШС иелігінен 4000 га жер
мемлекетке қайтып алынды.

Көптоғай ауылдық округі
бойынша 2022 жылға арналған

міндеттер:
- Қазақстан Республикасының

Президентінің жыл сайынғы Жол-
дауын, мемлекеттік бағдарламаларды
орындау мақсатында арнайы іс-шара-
лар жоспарын жасап, ұйымдастыру;

- Жастарды мәдени спорт шара-
ларына жұмылдыру, округте салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру бағы-
тында жұмысты жетілдіру;
Жалпы жастармен жұмысты жетіл-

діру;
- Ауыл тұрғындарының экономи-

калық, әлеуметтік жағдайларын жақ-
сарту, тұрғындарды бау- бақша егуге,
мал өсіруге, бақша салуға мүмкін-
дігінше ықпал жасау;

- Шағын және орта бизнесті дамыту,
мемлекеттік бағдарламаларды орын-
дау және халыққа қызмет көрсету
нысандарын ашуға ықпал ету;

- «Туған жерге тағзым» акциясының
округ аумағында орындалуын қамта-
масыз ету;

- Тыл ардагерлеріне, жалғыз басты
қарт адамдарға мүгедектерге, көп
балалы аналарға көмек көрсетуді
ұйымдастыру; 

- Еріктілер ұйымын құру.
- Жердің пайдалануына  монито-

ринг жүргізу;
- Шұбарши ауылында жасақталған

балалар ойын алаңының ішіне көбірек
ағаш отырғызып, үлкен саябаққа
айналдыру;

- Шұбарши елді-мекеніне ауыз су
тарту;

- Шұбарши ауылдық клубының
орындықтарын ауыстыру;

- Елді-мекендерді жарықтандыру;
- Көптоғай ауылдық клубына күр-

делі жөндеу жүргізуге сұраныс беру;
- Округ орталығына дәрігерлік

амбулатория салу;
- Сервистік әкмшілік салу;
- Округ орталығындағы 4 көшені

асфальттау;
- Қарасу ауылына шағын футбол

алаңын салу;
- Көптоғай ауылына хоккей кордын

салу;
- Амангелді орта мектебіне модер-

низация жасату;
Е.АСЫЛБАЕВ,

Көптоғай ауылдық
округінің әкімі.

АУЫР ЖЫЛ АРТТА ҚАЛДЫ, АЛДА МІНДЕТ КӨП!

Бүкіл еліміз боп күтетін қуанышты
мереке – Жаңа жыл да келіп қалды.
Бұл күні барлық мекемелер мен мек-
тептер, балабақша, үйлерде жаңа
жылдық шырша орнатып, ертеңгілік-
тер мен кештер өткізіледі. Міне 2022
жылды қарсы алуға дайындық қызу
жүріп жатыр, сол күннің шырқы бұзыл-
мас үшін оны ұйымдастырушы-ларға
өрт қауіпсіздігін сақтау шараларын
еске сала кетудің артықшылығы жоқ.
Жаңа жылдық мереке кешінде:
1) кемiнде екi эвакуациялау жолы-

мен қамтамасыз етiлген үй-жайларда
ғана пайдаланылады;

2) шыршалар мықты негізге орна-
ластырылады және үй-жайдан шығу
жолдарында кедергі келтірмеуі қажет;

3) шыршалардың бұтақтары қабыр-
ғалар мен төбелерден кемінде 1 метр
алшақта орналастырылуы қажет;

4) үй-жайда электрмен жарықтан-
дыру болмаған жағдайда, шырша
жанындағы iс-шаралар күндiзгi уақыт-
та ғана өткiзiледi;

5) иллюминация Электр қондырғы-
ларын орнату қағидаларының  талап-
тарын сақтай отырып орындалады.
Төмендету трансформаторынсыз
электрмен жарықтандыру желiсiн
пайдаланғанда шыршада кернеуi 12
Вольтқа дейiн кезектесiп жанатын
шамдары бар гирляндалар қолданы-
лады. Шамдардың рұқсат етілген
қуаты – 25 Ватт. Иллюминацияда ақау
байқалған жағдайда (сымдардың күюi,
шамдардың жыпылықтауы, ұшқын
шығуы) ол дереу сөндiрiлуі қажет;

7) iс-шараларды өткiзу кезiнде зал-
да, сахнада және зал үй-жайларында
өрт қауіпсіздігіне жауапты адамдар-
дың, өртке қарсы құралымдардың
мүшелерiнiң кезекшiлiгi ұйымдасты-
рылуы қажет. Iс-шаралар өткiзiлетiн
үй-жайлар алғашқы өрт сөнд iру
құралдарымен қамтамасыз етiлуi
қажет.
Жаңа жылдың бенгал алауы мен әр

түрлі мерекелік отшашуларсыз өтпей-
тіні белгілі. Жаңа жылды тойлау қар-
саңында әр түрлі өрт шығу қаупі бар
пиротехникалық құралдар қолданы-
лады, олардың салдарынан өрттің
шығуы, адамдардың жарақат алуы
және мертігуі әбден мүмкін.
Мұндай заттарды сатып алғанда

бірнеше қағиданы естеріңізде ұстаған
жөн. Пиротехниканың барлық түрі тек
далада пайдалануға арналған!

- от шашуға арналған орынды таң-
дап алыңыз. Мұның кең ашық алаң
болғаны дұрыс. Мысалы, ағаштар мен
құрылысы жоқ аула, бақ немесе алаң;

- таңдап алынған жерді мұқият қа-
рап шығу керек, жанында өрт шығу
қаупі бар объектілер, автомашина
тұрақтары, ағаш қоралар немесе
гараждар 100 метр радиуста болуы
тиіс;

- от шашу кезінде айналасында
түскен жапырақтар мен қылқандар,

қураған шөп болмауы қажет, өйткені
бұлар кенет ұшқын түскен болса,
өртенуі мүмкін;

- өткір жел болған кезде желге
қатысты қауіпті аймақтың көлемін 3-4
есеге ұлғайту қажет;

- көрермендердің қайда болатын
алдын ала ойластырыңыздар. Оларға
жақсы көрінуін және олардың қауіп-
сіздігін қамтамасыз ету керек, бұл
үшін оларды жел соқпайтын жақтан
отшашу алаңынан 35-50 метр қашық-
тықта оларға жел арқылы түтін мен
бұйымдардың жанбаған бөліктері ұш-
пайтындай етіп орналастыру қажет;

- егер сіздің аулаңыз шағын әрі тар
болатын болса, онда петарда, шар-
тылдақ, шығыр сияқты жерге жағы-
латын түрлерін ғана пайдалану қажет,
мұндай жерде жоғары қарай ұшатын
отшашу түрлерін тіпті қолдануға
болмайды. Оларды тұрғын үйлер мен
құрылыстардың қасында мүлде пай-

Әкімдер есебі

далануға болмайды, олар терезеге
немесе желдеткішке түсіп, шатырға
өтіп, өрттің себебіне айналуы мүмкін.
Ең дұрысы үйден тыс жерге барып
пайдаланған жөн.
Сонымен қатар, мереке кезінде тұр-

ғын үйлерде пешке от жаққан мез-
гілде, газ плитасын қолданған кезде
сақ болыңыздар! Бақылаусыз қалды-
рмаңыздар! Егер сіз бөлме ішінен газ-
дың исін сезінсеңіз, оттық пайдалан-
баңыз, электр құралдарын қоспаңыз
және өшірмеңіз үйдің ішін желдетіңіз!
Қауіпсіз пайдалану ережелеріне нем-
құрайлы қарағандықтан арты қайғы-
лы оқиғаға әкеліп соқтыруы мүмкін.
Жоғарыда келтірілген талаптар мен

ережелерді баршамыз болып сақтап,
«Тілсіз-жауға» жол бермейік! Сәл қана
қателіктің салдары мерекенің шырқын
бұзбасын! Төтенше жағдайларды
болдырмауға және алдын алуға
бәрімізде ат салысайық!

Аудандық мәдениет үйінің ұжымы және кәсіподақ ұйымы мәдениет үйіне
қарасты Амангелді ауылдық клубының мәдени ұйымдастырушысы
Сидақова Жакен Сақышқызына ағасы

Мұраттың
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл
айтады.

мүмкіндігімен өседі. «Ойыл орман
шаруашылғы» КММ мемлекеттік
орман қоры аумағында орман екпе-
лерін заңсыз кесуге жол берген
тұлғаларды жауапкершілікке тарту
мақсатында учаскелік полициямен
бірлесіп, орман алқаптарын пат-
рульдеу үшін мобильді топтардың
жүмысы ұйымдастырылып, күшей-
тіледі.

Е. КЕҢЕСОВ,
 «Ойыл орман шаруашылығы»

КММ орман меңгерушісі.

ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ МЕРЕКЕ АЛАҢСЫЗ ӨТСІН ДЕСЕК...

Ойыл ауданының ТЖ бөлімі

«Ойыл  орман  шаруашылығы»
КММ аудан тұрғындарын Қазақстан
Республикасының  заңнамасына
сәйкес заңсыз кескен қылқан жапы-
рақты ағаш үшін әкімшілік және
қылмыстық жауапкершілік қарас-
тырылғандығынан хабардар етеді.
Егер заңсыз ағаш кесу кезінде меха-
низмдер, автокөлік құралдары және
техниканың басқа да түрлері пай-
даланылса, әкімшілік айыппұлдар-
дың мөлшері әкімшілік құқық бұзу-
шылық  жасау  құралын  тәркілеу

ШЫРША КЕССЕҢ,
ШЫРҒАЛАҢҒА ҚАЛАСЫҢ!
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Сағымбай ҚАУМЕШОВ,
Зейнеткер,
1938 жылы туған.

Лайым жаңа Барыс жылы барлы-
ғыңа тек қана жаңа қуаныш, жаңа
бақыт, жаңа табыс алып келсін!
Ортамыз ортаймай, Алла тағала

жылдан жылға аман-есен жеткізе
берсін!  Бәріңе мықты денсаулық,
берекелі байлық тілеп, жаңа бастаған
істерің оңынан шешіліп, соңынан
тойлап жүре беріңдер демекпін!
Ескі жылда алып қал! - деп

ауырлықты,
Тілейік Жаратқаннан жаксылықты!
Раббымыздан тілейік бәрімізге,
Ұзақ ғұмыр, зор,

мықты денсаулықты!
Содан соң бірлік, тату, тәттілікті!
Қайырымды жақсы іс пен сәттілікті!
Бұрқылдап шығып жатқан

жақсылықтың,
Келер жыл-қайнар бұлақ

көзі болсын!
Көрсетпей ешбір

бетін жамандықтың,
Ұялап әрбір үйге бақыт қонсын!
Ел тыныш, бала-шаға аман болып,
Дос-жаран, ағайынмен орта толып,
Бақ, дәулет бұйыртсыншы

әрбір жанға,
Раббымыз келер жылды

құтты қылып!
Малың тоқ,
Уайым-қайғың жоқ болсын.
Көген толы қозы,
Желі толы құлын болсын.
Ұлың назарлы,
Қызың ажарлы болсын.
Жаңа жыл бақыт жылы болсын.
Марал ЕРКІНОВА, Халықаралық

аудандық «Қазақ тілі» қоғамының
төрайымы, 1950 жылы туған.

Жаңа жыл өткен жылдың қорытын-
дысын жасап, атқарылған істі сара-
лайтын кезең екендігі белгілі. Халқы-
мызда “Өткен жылға өкпе жоқ, келер
жылдан үміт көп” - деген даналық сөз
бар. Біз қашанда өткенге салауат
айтып, болашақтан жақсылық күткен
халықпыз. 2021 жыл біз үшін берекелі
де жемісті болды.
Баршамыз жаңа 2022 жылмен бірге

ізгі жаңалықтардың келуін күтеміз.
Келер жаңа Барыс жылы барлық
істеріңіз бен бастамаларыңызға ақ
жол ашып, мол табыстар ала келсін.
Керегелеріңіз кеңейіп, шаңырақ-
тарыңыз биіктей түссін! Барыс жылы
ұшқыр арман-қиялдарыңыз бен ақ
тілек-ниеттеріңіз орындалатын жар-
қын да көңілді, табысты әрі мақсатты
жыл болуын тілеймін! Сәтсіздіктер
өткеннің еншісінде қалып, өкпе-
реніштер ұмытылып, достық пен
сүйіспеншілік дәуіріне жол ашылғай.
Сіздерді келе жатқан Жаңа жыл-

мен кіршіксіз көңіл, ыстық ықыласпен
құттықтаймын. Ең бастысы денсау-
лықтарыңыз мықты болсын!
Қонақбай СӘТТІБАЕВ.
Ойыл ауылдық округі әкімі
аппаратының бас маманы,
1962 жылы туған.

Әрбір жыл басы өзінің табиғатына
сай ерекшеліктерімен айқындалып

есте қалады. Барыс өзінің таби-
ғатына сай айбарлы, батыл, тәуе-
келшіл, өз алдына қойған мақсатына
жететін, тістегенінен айырылмайтын
батыл, жыртқыш аң. Сондықтан
биылғы жылда елімізде қабылданып
жатқан заңдардың, халық игілігі үшін
оң өзгерістердің бастауы бола-
тынына сенімдімін. 1962 жылғы
Барыс жылы туған төл құрдас-
тарымыз 60 жасқа тола отырып,
қыздарымыз бірінші жарты жылдықта
зейнеткерлікке шықпақшы. Сондық-
тан жаңа Барыс жылын жақсы қарсы
алып, отбасыларыңа аманшылық,
береке-бірлік, ауызбіршілік, еңбек-
теріңе жеміс тілей отырып немере
шөберелерінің қызықтарын көруіне
тілектеспін. Еліміз аман,заманымыз
тыныш болсын. Көк туымыз тұғырлы
болсын. Жаңа жылымыз құтты
болсын!
Әлім ҚАРАТАЕВ,
Ойыл аудандық
телекоммуникация
торабының басшысы,
1974 жылы туған.

Енді бір аптадан соң жылымызды
аяқтап, жаңа Барыс жылын қарсы
алғалы отырмыз. Жалпы Барыс -
мысық тұқымдасына жататын жырт-
қыш аң. Ал бұл аңның қандай жырт-
қыш екенін білмейтін адам жоқ
шығар, сірә. Демек, Барыс жылы ту-
ғандардың мінезінде, жалпы жүріс-
тұрысы мен қимыл-қозғалысында
сол аңмен ұқсастықтар болмай
қалмасы белгілі.
Жалпы, Барыс біз ойлағандай тым

қатыгез емес. Тек ол тумысынан
үнемі өзіне қорек іздеп жүретін күш-
ті, әрі қауіпті аң. Барыс жылында
туған адамдардың да мінезі осындай.
Яғни Барыстарда шабуылды алды-
мен бастайтын, сонымен қатар қай
жерден, не болмасын, әйтеуір, бір-
нәрсені жұлып алғысы келіп тұратын
қасиеттер бар. Сондықтан оларды
бекерге ашуландыра беруге бол-
майды.
18 мың ғаламды даналықпен жа-

ратқан Жаббар Иеміз күллі аңдарды
жыйыпты дейді. Өзі жаратқан әрбір
махлұққа өмір сүрер ортасын, ауқат
қылар ризығы мен төл санын, жүктілік
уақытын тағайындапты. Сөйтіп, кезек
барысқа да жетіпті. «Мекенің қарлы
құз, биік таулар болсын. Азығың таза
қанды тау аңдары мен құстары
болсын. 12 жылда бір рет қыс айында
төлдейтін боласын»- депті, Жаббар
Иеміз. Сонда таутан былай деп
мұңын шаққан екен: «Ей, Жаратқан,
мекенім жақпарлы-жартасты тау биігі
болса, 12 жылда бір-ақ рет, оның
өзінде қақаған қыста  төлдер болсам,
бара-бара менің тұқымым құрып
кетеді ғой, рақым етіңіз?». «Оған
алаңдама, сен төлдеген жылы қыс
жылы болады!». Осылай деп Жарат-
қан барыстың таутаның жұбатқан
екен дейді. Және уәдесіне берік Алла
Тағала барыс төлдейтін жылды
аязсыз, борансыз қылып беріпті.
Жоғарыда айтқандай қысымыз малға
жайлы болсын деп тілейік. Және
аудан тұрғындарын келе жатқан жаңа
жыл мерекесімен құттықтаймын.
Жаңа жыл жақсылығымен ,
қуанышымен, берекесімен келсін.
Елімізде тыныштық заман болсын,
еліміз өркендеп өсе берсін.
Мәулен ТӨРЕМҰРАТОВ,
Ойыл аудандық жер
қатынастары бөлімінің
басшысы,
1986 жылы туған.

Жаңа жыл баршаңызға бақытты
болашаққа үміт, жаңа мүмкіндіктерге
сенім ұялатып, жемісті бастамаларға
жарқын келешек сыйлайды. Шаңы-
рақтарыңызда ырыс-береке, мемле-

Онда кітапханашының жұмыс орны,
оқу және ашық қор және іс – шаралар
өткізу, IT – зона және жеке жұмыс істеу
аймағы. Алғашқы аймақ -  кітапхана-
шының жұмыс орны – интернетке
қосылған компьютер, принтермен
жабдықталған. Бұл жерде кітапхана-
шы оқырмандарды тіркейді. Екінші
аймағы – Оқу және ашық қор аймағы
және іс – шараларды, дәрістер кино
көрсетілімдерді өткізу аймағы. Бұл

Өткен апта жас сәбилерді риясыз
қуаныш пен шаттыққа кенелткен апта
болды! «Жерде бір бала қуанса, көкте
мың періште шаттанады» - демекші,
жерлесіміз, «Анвар» ЖШС-нің бас
директоры, «Nur Otan» партиясы

Жаңа жыл мерекесі - әлемдегі
қуанышқа толы ғажайып мереке-
лердің бірі. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі
бүлдіршіндер аппақ қардай көңілімен
Аяз атадан сыйлық күтеді. Ойыл
ауданының жекелеген оқушылары да
Президент сыйлығын алып, Жаңа
жылға деген үмітпен шын балалық
ықылас қуаныштарын білдірді.
Ауданымыздың мектеп қабырға-

сында білім алып жатқан үздік оқитын,
аудандық, облыстық, республикалық
байқаулардан жетістігі көп 7 оқушыға,
яғни бір мүмкіндігі шектеулі, екі көп
балалы, екі аз қамтылған, екі дарынды
оқушыға Ойыл ауданының білім
бөлімінің сектор меңгерушісі Есен-
гелді Бегалин ҚР Президенті шырша-
сының сыйлықтарын табыстады.
Президент құттықтауына электро-
самокат, тәттілер, сөмке және кітап
берілді. Президент атынан алынған

атынан сайланған облыстық мәслихат
депутаты Талғат Салфиков 115 балаға
жаңа жылдық тәтті сыйлықтар мен
ойыншықтар жіберді. Талғат ағамыз-
дың ауданға жанашырлығы, дамуына
қосқан игі істерін тізбектеп айтып

жатқанымыз артық болар. «Nur Otan»
партиясының Ойыл аудандық филиа-
лы жомарт жанның бүлдіршіндерге
деп жолдаған аманатын салтанатты
түрде табыс етіп, ата-ана мен сәби-
лердің қуанышына куә болды.
Сыяпатын алуға келген балалар

жаңаша жасанып, жаңа жылдық киім-
дерін киіп келіпті. Барлығы дайындап
келген тақпақтарын, ән- жырларын
айтып өз өнерлерін ортаға салды.
Жаңа жылдық сыйлықты үлестіруге

келген «Nur Otan» партиясы Ойыл
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Еркін Жиеналин,
аудандық мәслихат хатшысы Сәкен
Займолдин, аудан әкімінің орынба-
сары Мұратбай Айдарбаев, аудандық
мәслихат депутаттары Сәндібек
Нұрбаев пен Исатай Берғалиев бүл-
діршіндерді жаңа жылымен құттық-
тап, жарқын болашақтарына игі тілек-
терін тіледі.

сыйлықтар оқушылардың бәрін де
ерекше қуанышқа бөледі. Әр баланың
қуанышы - боямасыз күлкіні, жаңа

орталықта оқырмандарға ыңғайлы
қызмет көрсету үшін кітапхана қоры
арнайы кеңістікте орналасып жаңа
келген кітаптарды оқуға зор мүмкіндік
бар. 3 аймақ – комьютерлердің жұмыс
аймағы, яғни – IT аймақ және кітап-
тармен материялдармен жеке жұмыс
істеу аймағы. WI – FI желісі арқылы 4
ноутбук және 4 моноблок арқылы тегін
интернет желісіне шығуға мүмкіндік
туғызды. Сонымен қатар аудан әкімі-

«БАРЫСТАРДЫҢ» ТІЛЕГІ
МІНЕКИ, ТАҒЫ БІР ЖЫЛДЫ ЕҢСЕРІП АРТҚА ТАСТАДЫҚ. САНАУЛЫ КҮНДЕРДЕН КЕЙІН

КҮНТІЗБЕ БОЙЫНША СИЫР ЖЫЛЫМЕН ҚОШТАСЫП, БАРЫС ЖЫЛЫН ҚАРСЫ АЛАМЫЗ.
БАРЫС ЖЫЛЫ - СИЫР ЖЫЛЫНАН КЕЙІН, ҚОЯН ЖЫЛЫНАН БҰРЫН КЕЛЕТІН МҮШЕЛ ЕСЕБІНІҢ
ҮШІНШІ ЖЫЛЫ. ҚАЗАҚ ЖОРАМАЛДАРЫНДА БАРЫС ЖЫЛЫ КҮРДЕЛІ БЕТБҰРЫСТАР
АЛДЫНДАҒЫ ТЫНЫШТЫҚ ЖЫЛЫ БОЛЫП САНАЛҒАН. ИӘ, «ЕСКІ ЖЫЛ ЕСІРКЕ, ЖАҢА ЖЫЛ
ЖАРЫЛҚА» ДЕМЕКШІ, КЕЛЕР ЖЫЛДАН КҮТЕРІМІЗ МОЛ. ОСЫ КЕЗЕКТЕ, БАРЫС ЖЫЛ
ИЕЛЕРІНІҢ ТІЛЕГІНЕ ҚҰЛАҚ ТҮРЕЙІК!

кетімізде бейбітшілік пен келісім бол-
сын. Сіздерге шын ниетпен зор ден-
саулық, жарқын болашаққа сенім-
ділік тілейміз. Үміттеріңіз бен тілек-
теріңіз орындалып, барлық бастау-
ларыңыз сәтті нәтижелер берсін!
Алдағы Барыс Жылы тек игі жақ-

сылықтарымен, ырыс-берекесімен,
мол қуаныштарымен төрімізден орын
алсын!
Нұргүл САПАРОВА,
Ш.Бекмұхамбетова атындағы
мектеп-гимназиясының қазақ
тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі,
1998 жылы туған.

Барыс жылы туғандықтан болар,
жаныма жақын жыл. Ал жаныңа жа-
қынды қашан да жақсыға бағалай-
сың. Барысқа келсек, өздігінен
ешкімге тиіспейді, сырт қарағанда
момын, сүйкімді болып көрінеді, бірақ
өзіне тиіскенді оңдырмайтын мықты
аңдардың бірегейі. Әрі сұлу,
тәкаппар, өзіне тән тектілігі бар.
Жалпы бұл — біздің қазақы болмы-
сымызға жақын келетін аң. Әр жыл-
дан ерен бір жақсы жаңалық күтесін
ғой. Бұл жыл сіз үшін де, біз үшін де
табысты жыл болды деп ойлаймын.
Барыс жылы да біз үшін жақсы,
жайлы жыл болады деп сенемін.
Келер жылдан күтерім көп. Жаңа
Жыл сіздерге мықты денсаулық,
баянды бақыт, жаңа жетістіктер және
татулық әкелсін! Керегелеріңіз
кеңейіп, шаңырақтарыңыз биіктей
түссін!
Әрбір жаңа бастамаларыңыз тек

қана жеңіс пен сәттілікке үйлесе
берсін!
Барыс жылы әр отбасында қуаныш

көп болсын, ең бастысы деніміз сау
болсын! Еліміз аман болсын!
Айзере ЕРБОЛҚЫЗЫ,
Ойыл қазақ орта мектебінің
6 сынып оқушысы,
2010 жылы туған.

Барыс - еліміздің ұлттық символда-
рының бірі. Барыс өздері мекен
ететін Орталық Азия тауларының
сұлу табиғатынан сыр шертеді.
Барыс жылында қардай аппақ
кіршіксіз көңіл, ыстық ықыласпен
құттықтаймын. Жаңа Жыл – қашанда
әр адамның жүрегіне жаңа үміттер
мен аппақ армандар ұялататын,
ғажайып қиялдарға қол создыратын
ең сүйікті мереке. Барша адамзат бұл
күні өткенді ой елегінен өткізіп,
саралап, Жаңа Жылға таза ниетпен,
болашаққа деген мол сеніммен, нық
қадаммен аттағанды қалайды. Келер
жылда отбасыларыңызға  құт -
береке, қызметтеріңізге өрлеу
тілеймін. Денсаулығыңыз күйлі -
қуатты, бақытыңыз баянды, көңіл -
күйіңіз тамаша болсын. Алдағы жыл
сіздерді тек оң өзгерістерімен, ұмы-
тылмас сәттерімен қуантсын. Жар-
қын келешегі үшін еңбектеніп жүрген
барша қазақстандықтарымызға
бейбіт өмір, тыныш заман, мол жақ-
сылық тілеймін. Барыс жылы сіздерге
жақсы тілектесіңіз болып, үлкен
жетістіктерге жетелесін, барлық
бастамаларыңызға табыс әкелсін.
Жаңа Жылдарыңызбен құттықтай-
мын!

«Барыстардың» тілегін жазып
алған Гаухар АЛЕКСЕЕВА.

«КОВОРКИНГ» ОРТАЛЫҒЫ
ТҰРҒЫНДАРҒА ТЫҢ МҮМКІНДІК!

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ ҚАРСАНЫҢДА ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ОРТАЛЫҚ КІТАПХАНАСЫНДА «КОВОРКИНГ»
ОРТАЛЫҒЫНЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫ ӨТКІЗІЛДІ. ОРТАЛЫҚТЫҢ АШЫЛУ РӘСІМІНЕ ОЙЫЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ
ОРЫНБАСАРЫ МҰРАТБАЙ АЙДАРБАЕВ, ІШКІ САЯСАТ МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ БӨЛІМНІҢ
БАСШЫСЫНЫҢ ОРЫНБАСАРЫ ШАМШЫРАҚ ЖОЛАМАНОВА ҚАТЫСЫП, ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН ОРТАЛЫҚТЫҢ
ЖҰМЫСЫМЕН ТАНЫСТЫ.

нің орынбасары Мұратбай Айдарбаев
кітапхана ардагелерімен оқырман-
дарын Тәуелсіздік күнімен құттықтап,
аймақтармен танысып, орталықтың
жұмысына шығармашылық жетістік-
тер тілеп, атқарылған жұмыстарға
жоғары баға берді.

А.НАУРЫЗОВА,
Аудандық орталықтандырылған

кітапханалар жүйесінің
директоры.

ТАРИХКА ҮҢІЛСЕК ӘР ЖЫЛДЫҢ
ӨЗІНЕ ТӘН ЕСТЕ ҚАЛАР МАҢЫЗДЫ
КҮНДЕРІ, ЕЛЕУЛІ ОҚИҒАЛАРЫ
БОЛАДЫ. ӨЗ КЕЗЕГІМІЗДЕ БАРЫС
ЖЫЛЫ ӘЛЕМДЕ, ЕЛІМІЗДЕ БОЛ-
ҒАН ОҚИҒАЛАРҒА ТОҚТАЛЫП ӨТ-
ПЕКПІЗ.
1937-1938 жылдары Т.Рысқұлов,

Н.Нұрмақов, С.Құтжанов, О.Исаев,
О.Жандосов, А.Досов, А.Асылбеков,
Ж.Садуақасов, С.Сапарбеков, Т.Жүр-
генов және т.б. Кеңес өкіметіне қарсы
үгіт-насихат жүргізді деген айыппен
қудаланып, репрессияға ұшырады.
Репрессия — мемлекеттің өз аза-
маттарына қолданатын қатаң жазалау
шаралары. Репрессия жылдарында
ғылым мен мәдениеттің көрнекті
қайраткерлері А.Байтұрсынов, Ә.Бө-
кейханов, М.Дулатов, Ә.Ермеков,
Х.Досмұхамедов, М.Тынышбаев,
М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, І.Жан-
сүгіров, Б.Майлин, С.Асфендияров,
Ж.Шанин, К.Кемеңгеров және тағы
басқалар ату жазасына, куғын-сүргінге
ұшырады. Оларға тағылған айып
негізсіз болды, көбіне оларды ауыл
шаруашылық дағдарысына, 20-30
жылдардағы көтерілістерге айыпты
деп кінәлап, Қазақстанды бөліп алуға
әрекет жасады, «жапон шпионы»
деген айып тағылды.
1950 жылы соғыс жылдарынан

кейін Қазақстан экономикасын өрге
бастыруға үлкен мән берілді. Мұнай
өндіру 52 %- ға артты. 50-жылдардың
басында республикадағы кәсіпорын
саны – 65 болды. Бесжылдық қортын-
дысында Қазақстан өнеркәсібінің
жалпы өнімі 1940 жылмен салыс-
тырғанда 2,3 есе, оның ішінде көмір
шығару 2,5, мұнай – 1,5, газ- 1,9, элек-
тр қуатын өндіру 4,1 есе артты. 1950
жылы ұзындығы 483 км. Мойынты –
Шу темір жолы салынып, Жамбыл –
Шолақтау темір жолы іске қосылды.
1950 жылы елімізде халық шаруа-
шылығында еңбек ететін адамдардың
саны 1 млн. 403000-ға жетті. 1950
жылы еліміздегі колхоздарда 76%
МТС-тер жұмыс істейді.
Осы жылдарда ұсақ колхоздарды

ірілендіру шаралары іске асырылып,

республикада 1952 жылғы қантарда
3670 колхоз қалды, немесе олардың
жалпы саны 2 есеге жуық қысқарды.
1962 жылы Кариб дағдарысы —

күзде КСРО мен Америка Құрама
Штаттар арасында Кубаға байла-
нысты пайда болған жанжал. Кеңес
үкіметі 1962 жылы қазан айында
ядролық зымырандарды Куба жерінде
орналастырғысы келді. Кубалықтар
оны «Қазан дағдарысы» деп атайды,
АҚШ-та «Кубалық зымыран дағда-
рысы» деп атау алды.
1959 жылықаңтарда Кубадағы

төңкеріс нәтижесінде үкімет басына
коммунистер келіп, құлатылған үкімет
жақтаушылары АҚШ-тан көмек сұра-
ды. АҚШ кубалық эмигранттардан
қарулы жасақ ұйымдастырып, олар
1961 жылы сәуірде Кастро үкіметіне
шабуыл ұйымдастырды. Шабуыл
сәтсіз аяқталғанымен АҚШ Кубадағы
коммунистік үкіметтен құтылу пиғылы-
нан бас тартқан жоқ. Ал КСРО үкіметі
Кастро режимін сақтап қалуға тырыс-
ты. Осы мақсатта КСРО басшылары
Кубаға Кеңес Одағының ракеталарын
орналастыру жөнінде құпия шешім
қабылдады. 1962 жылы тамызда
АҚШ-тың барлау мекемесінің бас-
шысы президентке Кубада ракеталық
кешенге ұқсас күдікті құрылыс салы-
нып жатқанын мәлімдеді. Мұқият
барлау нәтижесінде Кубаға КСРО-дан
42 ракета, 40 мың әскер орналас-
тырылғаны мәлім болды. АҚШ үкіметі
КСРО Сыртқы істер министрлігінен
Кубаға орналастырылып жатқан қару
жөнінде нақтылы жауап ала алмаған-
нан кейін, 22 қазан күні Кубаны теңіз-
ден де, әуеден де қоршауға алып,
оқшаулады. 27 қазан күні кеңестік
зенитшілер Куба әуе кеңістігін барлап
жүрген АҚШ ұшағын атып түсірді. АҚШ
әскерилері президенттен Кубаны
дереу атқылауға рұқсат беруін талап
етті. Президент 28 қазан күні шешім
қабылдауға тиіс болды. Сол күні
таңертең Кеңес үкіметі өз әскерлері
мен ракеталарын кері әкететінін
мәлімдеді. АҚШ өз тарапынан Куба-
ның қауіпсіздігіне кепілдік беретін
және бұрын басып алған Гуантамо

әскери-теңіз базасын кері қайтаратын
болды. Сөйтіп, әлем ядролық соғыс
қаупінен құтылды.
1974 жылы АҚШ-та үлкен саяси

жанжал бұрқ ете түсті. Одан екі жыл
бұрын президенттік сайлау науқаны
кезінде демократтар штабы «Уотер-
гейт» (“Watergate” – «Су дарбазасы»)
атты қонақүйде орналасқан. Сол
жерге Никсонның сенімді адамдары
жасырын түрде тыңдағыш құралдар
қойып, қарсыластарының сырларын
біліп отырған. Осы әрекет ашылып,
Америка сенаты президентті айыптап,
сенімсіздік (импичмент) білдіріп,
соттауға дейін бармақ болған. Соған
орай Никсон өз еркімен орнынан
кетуге мәжбүр болды.
1986 жылы Желтоқсан көтерілісі -

17 — 18 желтоқсан аралығында
Алматыда болған қазақ жастары-
ның КСРО үкіметінің отаршылдық,
әміршіл-әкімшіл жүйесіне қарсы нара-
зылық іс-қимылдары. Бостандыққа,
тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқы
тарихындағы елеулі оқиға болып
табылады. Көтерілістің басталуы-
на Мәскеудегі орталықтың респуб-
лика халқының пікірімен санаспастан
Ресейдің Ульянов облысы партия
коммитетінің 1-хатшысы Г.В.Колбинді
ҚКОК-нің 1-хатшысы етіп тағайын-
дауы түрткі болды.
Оқиғаға қатысқандарды саяси тұр-

ғыдан қуғындау басталды. 99 адам
сотталды, 264 студент оқудан шыға-
рылды. 1987 ж. жазда КОКП Ок қау-
лысы шығып, желтоқсан оқиғасы
қазақ ұлтшылдығының көрінісі ретінде
бағаланды. Желтоқсан оқиғасы қо-
ғамның саяси өмірін демократия-
ландыруға серпін берді.
1998 жылы елордамыз Ақмолаға

Астана аты берілді. Сондай-ақ осы
жылы елімізде зейнетақы реформасы
басталды. Мемлекет зейнетке шығу
жасын әйелдер үшін 58 және ерлер
үшін 63 жасқа дейін ұзартты.

2010 жылы Қазақстан Еуропаның
қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйы-
мына төрағалық ете бастады. Осы
жылдың желтоқсан айында Қазақ-
станда саммит өткізілді.

ЖЕТІ БАЛАҒА ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ СЫЙЛЫҚ

ЖОМАРТ ЖАННАН ЖЕТКЕН СЫЙ

БАРЫС ЖЫЛЫ БОЛҒАН ОҚИҒАЛАР

жылға деген үмітті, шексіз қуанышы,
махаббаттары айналаға нұр болып
шашылғандай әсерге бөлейді!


