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қараша айынанқараша айынан
бастап шығадыбастап шығады

Өткен аптада ауданға Ақтөбе 
облыстық полиция департаменті 
бастығының орынбасары Мұрат 
Сейталин жұмыс сапарымен кел-
ді. Сапары барысында ауданда 
қылмыстың алдын алу жұмыста-
рымен танысқан ол, аудандық 
мәдениет үйінде аудан тұрғында-
рымен кездесті. 
«Ауданға келген мақсатымыз - 
осы салада қандай өзгерістер, 
қандай заңнамалар қабылданып 
жатыр, болашақта атқарылатын 
жұмыстармен таныстыру. Со-
нымен қатар көтерілген мәселе-
лерді халық, әкімдік және поли-
ция қызметкерлерімен бірлесе 
отырып шешу», - деп ішкі істер 
саласындағы атқарылған жұмы-
старға тоқталды облыстық поли-
ция департаменті бастығының 
орынбасары Мұрат Мақсатұлы. 

Жуырда Өнер орталығында «Қош 
келдің Жаңа жыл-жаңа белес, 
жаңа арман!» атты Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
атынан балалардың жаңа жыл-
дық шыршасы өтті. 
Мерекелік шараға Ойыл ауда-
нынан 9-13 жас аралығынан 6 
бала қатысты. 

Азық-түлік бағасын тұрақтан-
дыруда әлеуметтік дүкендердің 
септігі мол. Өткен жұмада «Мұра-
гер» шағын ет, көкөніс, жеміс дү-
кені ашылды. «Мұрагер» шаруа 
қожалығы 2008 жылдан бері мал 
шаруашылығымен айналысып 
келеді.
Мемлекеттік бағдарламаларға 
қатысып, мал басын көбейтіп, ау-
данның экономикалық-әлеуметтік 
дамуына үлесін қосуда.
Аудан әкімі Асқар Қазыбаев сал-
танатты ашып, әлеуметтік дү-
кеннің аудан жұртшылығы үшін 
маңызы зор екенін айтып, жеке 

«ҚОШ КЕЛДІҢ ЖАҢА ЖЫЛ-
ЖАҢА БЕЛЕС, ЖАҢА АРМАН!»

Мереке аясында Облыс әкімі Ера-
лы Тоғжанов балаларды мереке-
мен құттықтап, тәтті сыйлықтар 
табыстап, әр балаға 100000 теңге 
көлемінде сертификаттар табы-
стады.
Шыршаға қатысушылар қоян 
жылына арналған театрланды-
рылған қойылымды тамашала-

ды. Сондай-ақ балалар қазақ 
ертегілері мен танымал мульт-
фильмдерге саяхат жасап, он-
дағы кейіпкерлермен ойын ойнап, 
тапсырмалар орындады. 
Аяз Ата, Ақшақармен бірге көңіл-
ді байқаулар мен викториналар 
ұйымдастырылды. 
Әлемдік деңгейдегі танымал жұл-

дыздар видео байланыс арқылы 
оқушыларды құттықтады, олар-
дың қатарында әнші, Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері 
- Димаш Құдайберген, «Бақытты 
бала-2022» халықаралық конкур-
сының финалисті – Давид Чар-
лин, Қазақстанның еңбек сіңірген 
спорт шебері - Илья Ильин бар.

кәсіпкер Өркен Ақеділовтің баста-
масына сәттілік тіледі.
Дүкен иесі Өркен Ақеділов өз 
еңбегімен нысанның құрылыс 
жұмыстарын жүргізіп, бастаған 
ісін аяқтап, ауылшаруашылық 
өнімдерін төмен бағамен қамту-
ды қолға алуда. Ең бастысы, мұн-
дағы ет өнімдері өз шаруа қожа-
лықтарынан келеді. 
"Отбасымызбен кеңесе отырып, 
шағын дүкен ашуды жөн санадық. 
Ет өнімдерінің санын көбейтіп, 
болашақта кәсібімізді одан әрі 
кеңейтсем деген ойым бар" - дей-
ді жеке кәсіпкер.

АТҚАРЫЛҒАН ЖҰМЫСҚА

ОҢ БАҒА БЕРДІ

Ауданда тіркелген қылмыстар 
1%-ға жетпейтіндігін айтып, поли-
ция бөлімінің жұмысына оң баға 
берді.
Барлық проблемалық мәсе-
лелер бойынша аудандық по-
лиция бөлімінің басшысына 
нақты тапсырмалар, сондай-ақ 
қауіпсіздікті нығайтуға және 
құқықтық тәртіпті қамтамасыз 
етуге бағытталған міндеттер қой-
ды. Одан кейін облыстық полиция 
департаменті бастығының орын-
басары аудандық полиция бөлімі-
не барып, полиция бөлімінің 
жеке құрамымен кездесті. Жеке 
құрамға Ішкі Істер Министрлі-
гінің талаптарын жеткізіп, тәртіп 
сақшыларының алдағы жұмыста-
рына сәттілік тіледі.

Гаухар АЛЕКСЕЕВА,Гаухар АЛЕКСЕЕВА,
Ойыл селосы.Ойыл селосы.

АУДАН ТАҒЫ БІР
 ЖАҢА НЫСАНМЕН ТОЛЫҚТЫ

Қымбатты ойылдықтар!Қымбатты ойылдықтар!
Баршаңызды келе жатқан Жаңа 2023 жылмен құттықтаймын!
Барша адамзат бұл күні өткенді ой елегінен өткізіп, саралап, Жаңа 
жылға таза ниетпен, болашаққа деген мол сеніммен қадам басқанды 
қалайды.
Қазақстан үшін парасат пен пайымға толы тағы бір жыл ХХІ ғасыр қой-
науына еніп барады.
Халқымызда «Өткен жылға өкпе жоқ, келер жылдан үміт көп» деген 
даналық сөз бар. Біз қашанда өткенге салауат айтып, болашақтан жақ-
сылық күткен халықпыз. «Басы қатты болса, аяғы тәтті болады» - де-
ген де біздің аталарымыз.
Жыл басында елдің тағдыры таразыға түскен шақта мемлекет бас-
шысының сындарлы шешімі дамудың даңғылында тұрған алып керу-
еннің жолын ырғағынан жаңылмай жалғастыруына сеп болды. Кейбір 
қиындықтарға қарамастан ауданда көптеген жұмыстар атқарылды. Әр 
салада қол жеткізген жетістіктерімізді келесі жылы да жалғастыруды 
жоспарлап отырмыз.
Халқымызда «Елу жылда ел жаңа» деген қанатты сөз бар. Осы жыл-
дар ішінде елдің даму көшінде ойылдықтардың да өзіндік орны бар. 
Аудан тұрғындарының ерен еңбектерінің нәтижесінде өңірде экономи-
каның барлық бағыттары қарқынды дамып келеді. Әр салада жаңашыл 
бастама мен игілікті істер бар.
Біздің бүгінгі мақсатымыз бен міндеттеріміз тұрғындарымыздың 
өмірінің сапасы мен тұрмыстық деңгейін көтеруге бағытталған. Аудан 
тұрғындарының игілігіне арналған әлеуметтік нысандар жөндеуден 
өтіп пайдалануға берілсе, көшелер жарықтандырылып, кәсіпкерлік 
бағыттағы бірқатар қызмет көрсету орындары ашылды.
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» деп халқымыз айтқандай, осы жетістік-
теріміз берекелі бірлігімізбен бірлесе атқарған еңбектің нәтижесі. 
Алдағы уақытта да әлі талай игілікті істердің куәсі болатынымызға 
сенімдіміз.

Ардақты ағайын!Ардақты ағайын!
Қадірлі жерлестер!Қадірлі жерлестер!

Келер жыл өмірімізді мәнді оқиғаларға, татулық пен жасампаздыққа 
толтырғай!  Ортақ шаңырағымыздың жарқын келешегі үшін еңбектеніп 
жүрген барша азаматтарға бейбіт өмір, тыныштық, мол жақсылық 
тілеймін.
Жаңа жылды әр адам үкілі үмітпен, ізгі ниетпен және ақ тілекпен қар-
сы алады. Келер жыл жағымды жаңалыққа, қуанышты сәттерге толы 
болсын!
Жаңа жыл үлкен үміт, шаттық пен қуаныштың жылы болсын!
Әрбір шаңыраққа бейбіт өмір, молшылық пен ізгілік, денсаулық пен 
бақыт әкелсін!  Елiмiз тыныш, ынтымағымыз мәңгi, болашағымыз ба-
янды болсын!
Жаңа жыл құтты болсын, ағайын!

Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі Құрметпен, Ойыл ауданының әкімі 
Асқар Қайырғалиұлы ҚазыбаевАсқар Қайырғалиұлы Қазыбаев

ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ 
АСҚАР ҚАЙЫРҒАЛИҰЛЫ 

ҚАЗЫБАЕВТЫҢ АУДАН ХАЛҚЫН 
ЖАҢА ЖЫЛМЕН ҚҰТТЫҚТАУЫ

ЖАҢА ЖЫЛ
Құтты болсын!
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2023 ЖЫЛЫ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ А.КАЗЫБАЕВТЫҢ ЖӘНЕ АУЫЛДЫҚ 
ОКРУГТЕР ӘКІМДЕРІНІҢ ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫМЕН 

КЕЗДЕСУЛЕРІН ӨТКІЗУ КЕСТЕСІ
(ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯМЕН)

«КЕЗДЕСУЛЕР ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ» ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ 2022 ЖЫЛҒЫ 
3 НАУРЫЗДАҒЫ №826 ЖАРЛЫҒЫНА СӘЙКЕС ОЙЫЛ АУДАНЫНЫҢ ӘКІМІ А.Қ. КАЗЫБАЕВ ЖӘНЕ 

АУЫЛДЫҚ ОКРУГ ӘКІМДЕРІ ТОҚСАН САЙЫН АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫМЕН КЕЗДЕСУЛЕР (КЕЗДЕСУ-
ЛЕР АЯҚТАЛҒАН СОҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ ҚАБЫЛДАУМЕН) КЕЛЕСІДЕЙ КҮНДЕРІ ӨТКІЗЕДІ:

№
т/бт/б

Әкімінің Әкімінің 
Т.А.Ә.Т.А.Ә.

ЛауазымыЛауазымы Елді мекенінің атауы,Елді мекенінің атауы,
орныорны

КездесулердіКездесулерді
өткізу күніөткізу күні

І тоқсанІ тоқсан

1 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Қаракөл ауылы,
мектеп ғимараты,
Абай көшесі, 10

18.01.2023ж.,
сағ. 09.00

2 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Сарбие ауылы,
клуб ғимараты,
Жастар көшесі, 13

18.01.2023ж.,
сағ. 11.00

3 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Құбасай ауылы,
мектеп ғимараты,
Қызылқорған көшесі, 7

18.01.2023ж.,
сағ. 14.00

4 Казыбаев А.К.
Султанов А.А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Қараой ауылы,
клуб ғимараты,  
Еңбеккерлер көшесі, 2

18.01.2023ж.,
сағ. 16.00

5 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Қарасу ауылы,
клуб ғимараты, 
Алашордакөшесі, 7

20.01.2023 ж.,
сағ. 09.00

6 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Аманкелді ауылы,
клуб ғимараты,
Астана көшесі, 19

20.01.2023 ж.,
сағ. 11.00

7 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Көптоғай ауылы,
клуб ғимараты,
Қазақстан көшесі, 18

20.01.2023 ж., 
сағ. 14.00

8 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Шұбарши ауылы,
клуб ғимараты,
Желтоқсан көшесі, 19

20.01.2023 ж., 
сағ. 16.00

9 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиев а/о, Қарасу ауылы,
мектеп ғимараты, 
Ахмет Жұбанов көшесі, 5

25.01.2023ж.,
сағ. 09.00

10 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о,Қаратал ауылы, 
клуб ғимараты, Берсиев көшесі,35

25.01.2023ж.,
сағ. 11.00

11 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о, Құмжарған ауылы, 
клуб ғимараты,
Бекет ата көшесі, 23

25.01.2023ж.,
сағ. 14.00

12 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Бестамақ ауылы,
клуб ғимараты,
Тайсойған көшесі, 6

27.01.2023 ж.,
сағ. 09.00

13 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Ақкемер ауылы,
клуб ғимараты,
Жеткіншек көшесі, 9

27.01.2023 ж.,
сағ. 11.00

14 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Кемер ауылы,
клуб ғимараты,
Бейбітшілік көшесі, 15

27.01.2023 ж.,
сағ. 14.00

15 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Шиқұдық ауылы,
клуб ғимараты,
Мектеп көшесі, 18

27.01.2023 ж.,
сағ. 16.00

16 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт 
ғимараты,Ойыл көшесі,1

01.02.2023 ж.,
сағ. 08.00

17 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты,
Орталық көшесі, 10

01.02.2023 ж., 
сағ. 09.00

18 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 4

01.02.2023 ж., 
сағ. 11.00

19 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты,
Ынтымақтастық көшесі, 1

03.02.2023 ж.,
сағ. 09.00

20 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты,
Ақжол көшесі, 1 

03.02.2023 ж.,
сағ. 11.00

21 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,
Жасыл ел көшесі, 21

03.02.2023 ж.,
сағ. 14.00

22 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ойыл ауылы,
аудандық мәдениет үйі 
ғимараты,Көкжар көшесі, 68

03.02.2023 ж.,
сағ. 16.00

ІІ тоқсанІІ тоқсан

23 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Бестамақ ауылы,
клуб ғимараты,
Тайсойған көшесі, 6

19.04.2023ж.,
сағ. 09.00

24 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Ақкемер ауылы,
клуб ғимараты,
Жеткіншек көшесі, 9

19.04.2023ж.,
сағ. 11.00

25 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Кемер ауылы,
клуб ғимараты,
Бейбітшілік көшесі, 15

19.04.2023ж.,
сағ. 14.00

26 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Шиқұдық ауылы,
клуб ғимараты,
Мектеп көшесі, 18

19.04.2023ж.,
сағ. 16.00

27 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Қаракөл ауылы,
мектеп ғимараты,
Абай көшесі, 10

21.04.2023 ж.,
сағ. 09.00

28 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Сарбие ауылы,
клуб ғимараты,
Жастар көшесі, 13

21.04.2023 ж.,
сағ. 11.00

29 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Құбасай ауылы,
мектеп ғимараты,
Қызылқорған көшесі, 7

21.04.2023 ж.,
сағ. 14.00

30 Казыбаев А.К.
Султанов А.А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Қараой ауылы,
клуб ғимараты,  
Еңбеккерлер көшесі, 2

21.04.2023 ж.,
сағ. 16.00

31 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Қарасу ауылы,
клуб ғимараты,
Алашордакөшесі, 7

26.04.2023ж.,
сағ. 09.00

32 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Аманкелді ауылы,
клуб ғимараты,
Астана көшесі, 19

26.04.2023ж.,
сағ. 11.00

33 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Көптоғай ауылы,
клуб ғимараты,
Қазақстан көшесі, 18

26.04.2023ж.,
сағ. 14.00

34 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Шұбарши ауылы,
клуб ғимараты,
Желтоқсан көшесі, 19

26.04.2023 ж.,
сағ. 16.00

35 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиев а/о, Қарасу ауылы,
мектеп ғимараты,
Ахмет Жұбанов көшесі, 5

28.04.2023 ж., 
сағ. 09.00

36 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о,Қаратал ауылы, 
клуб ғимараты, 
Берсиев көшесі,35

28.04.2023 ж., 
сағ. 11.00

37 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о, Құмжарған ауылы, 
клуб ғимараты,
Бекет ата көшесі, 23

28.04.2023 ж., 
сағ. 14.00

38 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт 
ғимараты,Ойыл көшесі,1

03.05.2023 ж.,
сағ. 08.00

39 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты,
Орталық көшесі, 10

03.05.2023 ж.,
сағ. 09.00

40 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты,
Мектеп көшесі, 4

03.05.2023 ж.,
сағ. 11.00

41 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты,
Ынтымақтастық көшесі, 1

05.05.2023 ж.,
сағ. 09.00

42 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты,
Ақжол көшесі, 1 

05.05.2023 ж.,
сағ. 11.00

43 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,
Жасыл ел көшесі, 21

05.05.2023 ж.,
сағ. 14.00

44 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ойыл ауылы,аудандық 
мәдениет үйі ғимараты,
Көкжар көшесі, 68

05.05.2023 ж.,
сағ. 16.00

ІІІ тоқсанІІІ тоқсан

45 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Қарасу ауылы,
клуб ғимараты,
Алашордакөшесі, 7

05.07.2023ж.,
сағ. 09.00

46 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Аманкелді ауылы,
клуб ғимараты,Астана көшесі, 19

05.07.2023ж.,
сағ. 11.00

47 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Көптоғай ауылы,
клуб ғимараты,
Қазақстан көшесі, 18

05.07.2023ж.,
сағ. 14.00

48 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Шұбарши ауылы,
клуб ғимараты,
Желтоқсан көшесі, 19

05.07.2023ж.,
сағ. 16.00

49 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Бестамақ ауылы,
клуб ғимараты,
Тайсойған көшесі, 6

07.07.2023 ж.,
сағ. 09.00

50 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Ақкемер ауылы,
клуб ғимараты,
Жеткіншек көшесі, 9

07.07.2023 ж.,
сағ. 11.00

51 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Кемер ауылы,
клуб ғимараты,
Бейбітшілік көшесі, 15

07.07.2023 ж.,
сағ. 14.00

52 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Шиқұдық ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 18

07.07.2023 ж.,
сағ. 16.00

53 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт 
ғимараты,Ойыл көшесі,1

12.07.2023ж.,
сағ. 08.00

54 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты,
Орталық көшесі, 10

12.07.2023ж.,
сағ. 09.00

55 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 4

12.07.2023ж.,
сағ. 11.00

56 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиев а/о, Қарасу ауылы,
мектеп ғимараты, 
Ахмет Жұбанов көшесі, 5

14.07.2023 ж.,
сағ. 09.00

57 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о,Қаратал ауылы, 
клуб ғимараты, Берсиев көшесі,35

14.07.2023 ж.,
сағ. 11.00

58 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о, Құмжарған ауылы, 
клуб ғимараты,
Бекет ата көшесі, 23

14.07.2023 ж.,
сағ. 14.00

59 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Қаракөл ауылы,
мектеп ғимараты,
Абай көшесі, 10

19.07.2023 ж.,
сағ. 09.00

60 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Сарбие ауылы,
клуб ғимараты,
Жастар көшесі, 13

19.07.2023 ж.,
сағ. 11.00

61 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Құбасай ауылы,
мектеп ғимараты,
Қызылқорған көшесі, 7

19.07.2023 ж.,
сағ. 14.00

62 Казыбаев А.К.
Султанов А.А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Қараой ауылы,
клуб ғимараты, 
Еңбеккерлер көшесі, 2

19.07.2023 ж.,
сағ. 16.00

63 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты,
Ынтымақтастық көшесі, 1

21.07.2023 ж.,
сағ. 09.00

64 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты,
Ақжол көшесі, 1 

21.07.2023 ж.,
сағ. 11.00

65 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,
Жасыл ел көшесі, 21

21.07.2023 ж.,
сағ. 14.00

66 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ойыл ауылы, аудандық 
мәдениет үйі ғимараты,
Көкжар көшесі, 68

21.07.2023 ж.,
сағ. 16.00

ІV тоқсанІV тоқсан

67 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиев а/о, Қарасу ауылы,
мектеп ғимараты, 
Ахмет Жұбанов көшесі, 5

01.11.2023ж.,
сағ. 09.00

68 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о,Қаратал ауылы, 
клуб ғимараты,
Берсиев көшесі,35

01.11.2023ж.,
сағ. 11.00

69 Казыбаев А.К.
Шауменов Н.С.

Ойыл ауданының әкімі
Берсиев а/о әкімі

Ш.Берсиева/о, Құмжарған ауылы, 
клуб ғимараты,
Бекет ата көшесі, 23

01.11.2023ж.,
сағ. 14.00

70 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Қарасу ауылы,
клуб ғимараты,
Алашорда көшесі, 7

03.11.2023 ж.,
сағ. 09.00

71 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Аманкелді ауылы,
клуб ғимараты,Астана көшесі, 19

03.11.2023 ж.,
сағ. 11.00

72 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Көптоғай ауылы,
клуб ғимараты,
Қазақстан көшесі, 18

03.11.2023 ж.,
сағ. 14.00

73 Казыбаев А.К.
Асылбаев Е.Б.

Ойыл ауданының әкімі
Көптоғай а/о әкімі

Көптоғай а/о, Шұбарши ауылы,
клуб ғимараты,
Желтоқсан көшесі, 19

03.11.2023 ж.,
сағ. 16.00

74 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Қаракөл ауылы,
мектеп ғимараты,Абай көшесі, 10

08.11.2023ж.,
сағ. 09.00

75 Казыбаев А.К.
Бисебаев Д.Қ.

Ойыл ауданының әкімі
Сарбие а/о әкімі

Сарбиеа/о, Сарбие ауылы,
клуб ғимараты,Жастар көшесі, 13

08.11.2023ж.,
сағ. 11.00

76 Казыбаев А.К.
Султанов А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Құбасай ауылы,
мектеп ғимараты,
Қызылқорған көшесі, 7

08.11.2023ж.,
сағ. 14.00

77 Казыбаев А.К.
Султанов А.А.

Ойыл ауданының әкімі
Қараой а/о әкімі

Қараойа/о, Қараой ауылы,
клуб ғимараты, 
Еңбеккерлер көшесі, 2

08.11.2023ж.,
сағ. 16.00

78 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Бестамақ ауылы,
клуб ғимараты,
Тайсойған көшесі, 6

10.11.2023 ж.,
сағ. 09.00

79 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Ақкемер ауылы,
клуб ғимараты,
Жеткіншек көшесі, 9

10.11.2023 ж.,
сағ. 11.00

80 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Кемер ауылы,
клуб ғимараты,
Бейбітшілік көшесі, 15

10.11.2023 ж.,
сағ. 14.00

81 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Шиқұдық ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 18

10.11.2023 ж.,
сағ. 16.00

82 Казыбаев А.К.
Тажіғалиев М.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Саралжын а/о әкімі

Саралжын а/о, Қоңырат ауылы,
фельдшерлік пункт 
ғимараты,Ойыл көшесі,1

15.11.2023 ж.,
сағ. 08.00

83 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Көсембай ауылы,
клуб ғимараты,
Орталық көшесі, 10

15.11.2023 ж.,
сағ. 09.00

84 Казыбаев А.К.
Қосдаулетов Ы.Т.

Ойыл ауданының әкімі
Қайыңды а/о әкімі

Қайыңды а/о, Ақжар ауылы,
клуб ғимараты,Мектеп көшесі, 4

15.11.2023 ж.,
сағ. 11.00

85 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Қаракемер ауылы,
клуб ғимараты,
Ынтымақтастық көшесі, 1

17.11.2023 ж.,
сағ. 09.00

86 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ақшатау ауылы,
мектеп ғимараты,Ақжол көшесі, 1 

17.11.2023 ж.,
сағ. 11.00

87 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Екпетал ауылы,
мектеп ғимараты,
Жасыл ел көшесі, 21

17.11.2023 ж.,
сағ. 14.00

88 Казыбаев А.К.
Даулетқалиев С.Т

Ойыл ауданының әкімі
Ойыл а/о әкімі

Ойыла/о, Ойыл ауылы, аудандық 
мәдениет үйі ғимараты,
Көкжар көшесі, 68

17.11.2023 ж.,
сағ. 16.00
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Газет аптасына бір рет шығады.
Таралымы 1381 дана. Тапсырыс 1836 
Көлемі 1 баспа табақ, индикс 65525

2022 жылдың 2 наурызынан 
бастап Қазақстан Республика-
сының «Жануарларға жауапкер-
шілікпен қарау туралы» Заңы 
күшіне енді. Бұл заң жануарлар-
ды қорғау, оларға қарау кезін-
де қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
адамгершілікті нығайту және 
қоғамның ізгілік қағидаттарын 
сақтау, сондай-ақ жануарларға 
қарау кезінде жеке және заң-
ды тұлғалардың құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау мақ-
сатында жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы 
қоғамдық қатынастарды реттейді.
Жануарларға жауапкершілікпен 
қарауды реттеу қағидаттары
      Мыналар:      Мыналар:
 1) жануарларға ауырсыну мен 
физикалық қиналуды сезіне ала-
тын тіршілік иесі ретінде қарау;
 2) жануардың тіршілігі, саулығы 
мен амандығы үшін иесінің дер-
бес жауапты болуы;
 3) жануарларды қатыгездікпен 
қараудан қорғау;
  4) халықты жануарларға 
адамгершілікпен және ізгілікпен 
қарауға тәрбиелеу жануарларға 
жауапкершілікпен қарауды реттеу 
қағидаттары болып табылады.
Аталған заң жануарларға жауап-
кершілікпен қарауды міндеттейді. 
Заңға сәйкес жануардың өлуіне, 
мертігуіне немесе саулығына өзге 
де зиян келтіруге, ұрып-соғуға, 
азаптауға, жануарлар төбеле-
сін ұйымдастыруға және өткізуге 
болмайды. Сондай-ақ иттер мен 
мысықтарды тамаққа пайдала-
нуға, сою немесе мертіктіруге, 
оларды өнім мен шикізат алу үшін 

Ақтөбе облысының кәсіпкерлер 
палатасында бизнесмендердің 
құқықтарын қорғау желісі бойын-
ша жұмыстарын қорытындылан-
ды. ӨКП директоры Дана Бекба-
уованың айтуынша, 100 өтініштің 
89% - ы оң шешімін тапқан. 
Облыс кәсіпкерлері мемлекеттік 
сатып алу, жер қатынастары, са-
лық салу және АӨК саласындағы 
мәселелер бойынша жиі жүгінген. 
«Жыл басынан бері палатаға 
бизнесті қорғау желісі бойынша 
103 өтініш келіп түсті, оның 92-
сі оң шешім тапты, қалғандары 
қаралып жатыр. Жалпы сомасы 
60,6 млн теңгеге 18 кәсіпкердің 
мүліктік құқықтары қорғалды. 
Жүйелі мәселелер кәсіпкерлердің 
құқықтарын қорғау және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі кеңестің отырыста-
рында қаралады. 6 отырыс өт-
кізіліп, 12 мәселе қаралды. Төрт 
әкімшілік кедергілер анықталды. 
«Бизнесті қорғаудың экожүйесі» 
ҰКП жобасы аясында прокура-
тура органдарымен тығыз өзара 
іс–қимылға баса назар аударыл-
ды», — деп атап өтті «Атамекен» 
ӨКП директоры Дана Бекбауова. 
Атап айтқанда, бұл мемлекеттік 
органдардың бақылау-қадаға-
лау қызметі, әкімшілік, қылмы-
стық практика және т.б. сияқты 
түрлі салалардағы бірлескен 
талдау. Жұмыс топтарының оты-
рыстарында талқыланатын про-
блемалық мәселелер анықтала-
ды, кәсіпкерлік субъектілерінің 
құқықтарының бұзылуына жол 
бермеу бойынша ұсыныстар 
әзірленеді. «Атамекен» өңірлік 
палатасы прокуратура органда-
рымен, ҚСжАЕК Ақтөбе облы-
сы бойынша басқармасы және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметпен бірлескен жұмыс топ-
тарын құрды. Олардың құрамын-
да өңірлік кеңестің, кәсіпкерлер 
палатасының құқықтарын қорғау 
және сыбайлас жемқорлыққа қар-
сы іс-қимыл жөніндегі кеңесінің, 
адвокаттық және заң қоғамда-
стықтарының өкілдері бар. 
«Сондай-ақ, өңірлік «Атамекен» 
жанынан «Прокурор кабинеті» 
ашылды. Қадағалау органының 
өкілдерімен бірлесіп бес қабыл-
дау өткізілді, оның ішінде облыс 

Қасым-Жомарт Тоқаев әйел-
дердің зейнет жасын «тоқтату» 
туралы Заңға қол қойды.
«Мемлекет басшысы «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңна-
малық актілеріне мемлекеттік 
жастар саясаты және әлеуметтік 
қамсыздандыру мәселелері бой-
ынша өзгерістер мен толықты-
рулар енгізу туралы» Қазақстан 

Біз шағын ғана Қаратал деген 
ауылда тұрамыз. 1963 жылы 
Шығанақ Берсеев атындағы кең-
шар (совхоз) орталығы болып 
осы тың жер таңдалды да, әр 
ауылдан Аяққұмнан, Құмжарған-
нан, Кагановичтен, Сағадан, 
Қарасудан осы жерге орналаса 
бастады. Бір ауылда тұрғанымы-
збен, біздер қарасулықтар, бір-
бірімізді тонның ішкі бауындай, 
жақын тартып тұрамыз. Әке-ше-
шемізбен дәмдес болған, бір-бір-
лерін жақсы білетін ағаларды 
көргенде бір жасап қалатынбыз. 
Сондай аңқылдаған ағаларымы-
здың бірі – Тасболат еді. Қашан 
көрсеңіз де жарқын жүзбен, жылы 
шыраймен іш тартып тұратын. 
Ақкөңіл, кең пейілді, жұртты күл-
діріп жүретін Тасболат ағамызды 
бәріміз жақсы көретінбіз. Сөзге 
шешен, ұшқыр ойлы, шыншыл, 
шақпа тілі бар Тасекеңді ауыл бо-
лып құрметтейтін. 
Бірде Базарғали есімді адам қы-
стың ішінде атшанамен қой ауыл-
дан орталыққа келеді. Сол күні 
Ойылдан Бочкаров деген орыс 
ауылдың иттерін атып кеткен 
екен. Базарғали мен Тасболат 
нағашылы-жиенді. Оның үстіне 
Базарғали беруге жоқ, қытымы-
рлау кісі болса керек. Тасекең 
атылған екі итті қапшыққа салып, 
Базарғалидің жолына апарып та-
стайды. Екі қапшық итті Базарға-
ли шанаға салып алады. Мол ол-
жаға кенелген болып, үйіне барса 
атылған ит екен. Базарғалидің өзі 
қожанасырлау, әрі бір көзі нашар 
көретін кісі еді. Тасекеңнің осын-
дай әзілдері көп. Жылпыс, пы-
сықай бастықсымақтарды көрген-
де: «Ит жоқта шошқа үреді» деп 
отыратын. Ауылда бір жеңгесі 
болды, үнемі: «Мен ауырамын 
ғой» деп отыратын. Сол жеңгесі 
жайлы: «Аурыратын жеңешем, 
өлетін басқа адамдар» - деп 
мысқылдайтын. Сол жеңгесі ауы-
рып жүріп-ақ ұзақ жасады. 

ӘЙЕЛДЕРДІҢ ЗЕЙНЕТ ЖАСЫНА ҚАТЫСТЫ 

ЗАҢҒА ҚОЛ ҚОЙЫЛДЫ

Республикасының Заңына қол 
қойды», делінген хабарламада.
Қабылданған түзетулерге сәйкес, 
әйелдерге арналған зейнет жасы 
2028 жылға дейін 61 жас болады.
Бұдан бөлек заңнамада “жастар” 
санатына енгізілген өзгерістер 
де қарастырылған. Енді 35 
жасқа дейінгі барлық азаматтар 
“жастар” болып саналады. 

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДА КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ 
ҚҰҚЫҚТАРЫ 60 МЛН ТЕҢГЕГЕ ҚОРҒАЛДЫ

прокурорының қатысуымен. Мы-
салы, бірлескен жұмыс нәти-
жесінде Мұғалжар ауданының 
білім бөліміне қатысты «На-
урыз» ЖК мәселесі шешілді. 
Олар тапсырыс беруші ретінде 
мемлекеттік сатып алу тура-
лы шартқа сәйкес орындалған 
жұмыстар үшін орындаушыға 
5,7 миллион теңге төлемеген», 
— деп қосты Дана Бекбауова. 
Тағы бір мысал, «Құмсай» ша-
руа қожалығының қылмыстық іс 
шеңберінде тергеу әрекеттерін 
орындамауында көрсетілген 
қылмыстық қудалау органдары-
ның дәрменсіз жұмысы фактісі 
бойынша құқықтар мен заңды 
мүдделерді қорғауға жәрдемде-
су туралы мәселесі оң шешімін 
тапты. Өтінішті қарау қорытынды-
сы бойынша Ақтөбе қаласының 
Астана ауданының прокурату-
расына қосымша тергеу жүр-
гізу және іс бойынша түпкілікті 
процестік шешім қабылдау үшін 
сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 
тоқтату туралы шешімнің күшін 
жою туралы өтінішхат енгізілді. 
Ал Қазақстан кәсіпкерлерінің 
құқықтарын қорғау жөніндегі 
уәкіл Рустам Жүрсіновтың көме-
гімен Облыстың мемлекеттік 
кірістер органдары өздерінің 
іс-әрекеттерін негізсіз деп таны-
ды және белгісіз тұлғалардың 
осы серіктестіктің тіркеу дерек-
терін пайдалана отырып, ЕАЭО 
тауарларын заңсыз әкелу фактісі 
бойынша ҚҚС төлемеуі түріндегі 
пайда болған берешек бойынша 
5 миллион теңгеден астам со-
маға "Fora Trade" ЖШС қойған ха-
барламаны кері қайтарып алды. 
Кәсіпкерлерге консультаци-
ялық-құқықтық көмек көрсету 
мақсатында прокуратура, МКД, 
жер қатынастары бөлімі, санита-
риялық-эпидемиологиялық бақы-
лау департаменті, қаржы инсти-
туттары мен банктер өкілдерінің, 
медиаторлардың, адвокаттар 
мен заңгерлердің қатысуымен 
Ашық есік күндері жие өткізілуде. 
Палата бизнес субъектілері-
не заңды құқықтары бұзылған 
жағдайда міндетті түрде «Атаме-
кенге», облыстың барлық аудан-
дарында жұмыс істейтін филиал-
дарына жүгінуге болады.

«ЖАНУАРЛАРҒА ЖАУАПКЕРШІЛІКПЕН ҚАРАУ» 
ИЕСІНЕ ЖҮКТЕЛЕР МІНДЕТ БАР

өсіруге, ұстауға, пайдалануға, 
өнімін өткізуге тыйым салынған.
Үй-жануарларының ретсіз көбе-
юін болғызбау үшін жануардың 
иесі немесе жауапты адам сте-
рилизациялау арқылы шаралар 
қабылдауға міндетті. Иттердің 
тұмылдырықсыз және қарғыбау-
сыз өз бетінше серуендеуіне, үй 
жануарларын бақылай алмайтын, 
масаң күйдегі адамдардың серу-
ендетуіне тыйым салынады.
Қазақстан Республикасының 
«Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы» Кодексінің  407-2 ба-
бына сәйкес Қазақстан Респу-
бликасының жануарларға жауап-
кершілікпен қарау саласындағы 
заңнамасын бұзу фактілері орын 
алған жағдайда әкімшілік айып-
пұл қарастырылғанын еске сала-
мыз.
Қаңғыбас және қараусыз қалған 
жануарларды аулау жұмыстарын 
қалалық және аудандық ветери-
нариялық стансасының ит аулау 
бригадасы жүргізеді.
Ойыл ауданының тұрғындары үй 
жануарын одан әрі ұстау мүм-
кін болмаған жағдайда, олардың 
иесі немесе жауапты адам жану-
арды одан әрі орналастыру үшін  
және иттер мен мысықтарды сте-
рилизациялау және сәйкестен-
діру іс-шараларын өткізуге Ойыл 
селосы Б.Жолмырзаев көшесі 
№7 мекен-жайында орналасқан 
Ойыл аудандық ветеринариялық 
стансасының 2-20-47,  2-18-16, 
2-17-24, 2-20-58 телефон номер-
леріне хабарласуыңызға болады.
Ойыл аудандық ветеринариялық Ойыл аудандық ветеринариялық 

стансасыстансасы

Аңқындалған аға еді
Жастайынан жетім өскен Та-
секең: «Кеңес өкіметі бай мен 
кедейді теңестірді. Біз сияқты 
жетім-жесірлерді қатарға қосты. 
Осы өкіметтің арқасында білім 
алдық, жетілдік», - деп отыра-
тын. Елге адал қызмет етті, абы-
ройға бөленді. Тұстастарынан 
артықшылығы орыс тілін жақсы 
меңгергені, газет-журналдарды 
жаздырып оқытып, саясатты да 
бір адамдай соғатын. Ойылдағы 
орыс достарымен жақсы арала-
сатын, ауылда алғашқылардың 
бірі болып бау-бақша еккен де 
Тасекең. Көрші-қолаң, ағайын, 
балалар қияр мен қызанақ, қа-
уын-қарбыз жеп мәз болатын. 
Ағайын-жекжаттармен жақсы 
араласатын, қарасатын, әсіресе 
жетім-жесірлерді демеуге әзір 
тұратын. Талайлар Тасболаттың 
аялы алақанынан дәм татты. «Қа-
зақтың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, 
тілі мен діні қазаққа ғана керек, 
қазақ үшін қастерлі», -деп отыра-
тын. Тіл жанашыры еді, «отырық, 
жатырықтарды» «тіл бұзарлар» 
дейтін. Тасекең айтты деген қа-
натты сөздер ел жадында жүр. 
Өз ісіне мығым, сауатты ағамыз 
ұжымшардың құрылыс қоймасы-
ның меңгерушілігін де абыроймен 
атқарды. Экономист, директорла-
рың Тасекеңнің есебінен мін тап-
пайтын.
Тасекең ұл-қыз өсірді. Балала-
рының білім алуын, биіктерден 
көрінуін, астанада жүруін арман-
дады, оқытты. Жан-жары, от ана-
сы Роза екеуі 7 ұл, бір қыз тәрби-
еледі. Қазір бәрі өсіп, өнді. 
Тасекең өмірден ерте озса да, 
Роза жеңгеміз кенжесі Артурмен 
немере-шөберелерінің ортасын-
да отыр. 
Біздер осындай аңқылдаған аға-
ларымызды мақтан етеміз, сағы-
нышпен еске аламыз.

Саламат ШСаламат ШАҢҒАЛААҢҒАЛА, , 
ардагер ұстаз,ардагер ұстаз,

Қаратал ауылы.Қаратал ауылы.

Жамбыл мектеп балабақшасының ұжымы және аудандық бастауыш 
кәсіподақ ұйымы бастауыш сынып мұғалімі Талдыбаева Жаңылсын 
Нұрбергенқызына ұлы және мектеп тәлімгері Сағынова Жайнарға 
жұбайы

Жакиев АзаматтыңЖакиев Азаматтың
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

 Жамбыл мектеп балабақшасының ұжымы және аудандық бастауыш 
кәсіподақ ұйымы Жакиевтер әулетіне ұлы 

Жакиев АзаматтыңЖакиев Азаматтың
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

Мектеп – білім ордасы. Осын-
да жас шәкірттерді білім 
нәрімен сусындатып, жарқын 
келешегіміздің іргетасын қа-
лаймыз. Әр адамның өмірінде 
мектептің алар орны ерекше. 
Осындай ойып тұрып орын 
алар білім ошағының бірі – 
Қараой мектеп-балабақша-
сы. Мектебіміз 2005 жылдан 
бері жаңа екі қабатты уақыт 
талабына  сай салынып, қол-
данысқа берілді. Мектептің 
негізгі бағыты – мемлекеттік 
стандарт бойынша мектепке 
дейінгі және жалпы орта білім 
беру. Біздің мектебіміз –әр ба-
ланың егеменді елдің ертеңі 
болуына,  туған жердің қаси-
етін дарытып, ана тілінің  жа-
нашырына айналуына айрық-
ша үлес қосқан мектеп. Қазақ 
мектебінің болашағы туралы  
М.Жұмабаев  «Әрбір елдің 
келешегі- мектебіне байланы-
сты» деп айтқандай, оқушы-
лардың заман талабына сай 
жан-жақты білім алуына бар-
лық жағдай жасалған. Мектеп-
те оқушы бойындағы талап 
пен таланты жетілдіру мақса-
тында әртүрлі факультативтік 
сабақтар және үйірме жұмы-
стары, спорттық секциялар 
жүреді. Сонымен қатар әртүр-
лі клубтар мен «Жас Ұлан» 
балалар ұйымы түрлі іс-ша-
ралар ұйымдастырып, оқушы-
ларымызың бос уақыттарын 
тиімді пайдалануларына зор 
ықпал жасауда. Жоспарлы 
түрде және жоспардан тыс та 
әртүрлі бағыттағы іс-шаралар 
жүйелі жүргізіліп, мектептің 
әлеуметтік парақшасына жа-
рияланып отыр. 
Бүгінгі таңда білім беру меке-
мелерінің алдында өз бетінше 
іздене алатын, өзіне қажетті 
білімді өз бетінше ала алатын 
тұлға тәрбиелеу міндеті тұр. 
Бұл міндетті жүзеге асыруда 
ел тірегі, көркі – білімді, сана-
лы ұрпақ тәрбиелеу жолында 
тынбай еңбек етіп жүрген ұс-
таздарымыз қаншама? 
Мектеп ұжымы қазіргі таңда 
оқытудың жаңа технологи-
ялық әдіс – тәсілдерін пайда-
лану арқылы дарынды оқушы-
ларды дер кезінде анықтап, 
шәкірттерді шығармашылыққа 
баулуды басты парыз санай-
ды. Осы мақсаттағы басты 
міндет – білім беру бағдарла-
масын жүзеге асыру және ұлт-
тық, азаматтық құндылықтар, 
ғылым мен тәжірибе жетістік-
тері негізінде жеке тұлғаны 
кәсіби қалыптастыру, дамы-
туға бағыт болған білім алуға 
қажетті шарттар жасау, мек-
тепті компьютерлендіру және 
интернет жүйесімен жұмыс 
жүргізуді басты назарда ұстау. 
«Ұрпағы білімді халықтың бо-

лашағы бұлыңғыр болмайды» 
дегендей, жас ұрпаққа сапа-
лы, мағыналы, өнегелі тәрбие 
мен сапалы білім беруде мек-
тебіміздің оқушылары түрлі 
мектепшілік сайыстарға және 
пәндік олимпиадаларға,ау-
дандық, облыстық. республи-
калық жарыстарға,интернет 
арқылы қашықтықтан өтетін 
олимпиадаға қатып әртүр-
лі жетістіктерге жетіп келеді. 
Апталықтар аясында дарын-
ды балалардың қабілетін 
шыңдау, білімге деген қы-
зығушылығын арттыру мақ-
сатында зияткерлік жарыстар 
ұйымдастырылып, әр пән 
бірлестігінің айлық жоспарла-
рына енгізіліп, іс-шаралар ұй-
ымдастырылып келеді. Оның 
дәлелі 2018 жылдан бері 
Ғ.О.Сұлтанов атындағы 7-8 
сынып оқушылары арасында 
ауыл балаларына арналған 
математика пәнінен пәндік 
олимпиада «Ақтөбе-Дарын» 
ғылыми-тәжірибелік орта-
лығымен бірлескен түрде 
аудандық, аймақтық және 
облыстық деңгейде ұймдасы-
тырылып келеді. 
Қазақстанның 31 жылда биік 
тұғырға көтерілуіне елеулі 
үлес қосып жүрген Қара-
ой мектебінен ұшқан түлек-
теріміз аз емес. Қазіргі таңда 
осы – Қараой мектеп-балабақ-
шасында білім нәрімен сусын-
даған қаншама түлектеріміз 
әр түрлі салаларда, түрлі қыз-
меттерде еңбек етіп келеді. 
Адамзаттың бәрі мектеп қа-
бырғасында болып, осында 
өз өмірін қалыптастырады. 
Қазіргі таңда білім саласына 
айрықша көңіл бөліп, еліміздің 
жарқын болашағы білікті де 
парасатты жастардың қолын-
да екендігі дәлелденіп отыр.
Абай атамыз айтқандай «Ұс-
тазсыз шәкірт – тұл, шәкіртсіз 
ұстаз тұл» - деп, адам бала-
сының кісі болып қалыптасуы 
көбінесе ұстазға байланысты 
деп ерекше атап өткен. Шәкірт 
ұстазға қарап өседі. Ол ұста-
зының білімін, берген тәрби-
есін, кеңесін алады. Ұлағатты 
ұстаздан тәрбие алған адам 
жақсы қоғам қайраткері, ұлы 
тұлға болып өседі, өмірін 
дұрыс бағытқа бейімдеп, көр-
кейеді. Осы орайда біздің мек-
тебімізде дәл осындай қабілет 
пен қасиеттерді бойына сіңіре 
білген ұстаздар сапалы білім 
берудің дәстүрін қалыптасты-
рып, оны одан әрі жақсарту 
тұрғысында көптеген игілікті 
істердің ұйытқысы бола бер-
мек. 
Айнұр Балмұханова,
Қараой мектеп-балабақша-
сы директорының тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары. 

«МЕКТЕБІМ – «МЕКТЕБІМ – 
МАҚТАНЫШЫМ!»МАҚТАНЫШЫМ!»
«МЕКТЕБІМ – 
МАҚТАНЫШЫМ!»

Мақала Қараой ауылдық округі әкімдігімен бірлесе Мақала Қараой ауылдық округі әкімдігімен бірлесе 
дайындалды.дайындалды.
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Халқымызда «Тәрбие - тал бесік-
тен» деген тамаша сөз бар. Осы 
бір ұлағатты сөзге Ойыл ауданы 
орталығында орналасқан «Бал-
дырған»  бөбекжай-бақшасы-
ның бүгінгі келбеті арқау болып 
отырғанын  оқырман өздері де 
байқай алады деген ойдамын. 
Жақында осы  бақшада өте әсер-
лі кеш болып, өзі жас болғанмен 
ісі көпшілікке үлгі Әсел Қаржа-
уқызының бастамасымен қолға 
алынған жобаға куә болдым. Бір-
неше күнге созылып, әр шарасы 
бір-біріне ұқсамайтын кештерден, 
өзіме рухани азық алдым және 
балалармен қызмет етіп жүрген 
маман ретінде көпшілікке таны-
стыруды жөн көрдім.
Бөбекжай-бақшасы 2022 жыл-
дан бастап «Ұлттық құндылықтар 
- ұлт қазынасы» атты жобаны 
қолға алған. Жобаның негізгі 
мақсаты - қазақ халқының ұлт-
тық құндылықтары негізінде 
мектепке дейіңгі жас буынды то-
лыққанды дамыта отырып, бала-
лардың ұлттық музыкаға деген 
қызығушылығын ояту, оны сүюу-
ге ынталандыру, эмоцианалдық 
қабілетін шыңдауды көздейді. Ең 
алғашқы шарасын халқымыздың 
сүйікті күміс көмей әншісі Бағла-
нова Роза Тәжібайқызының 100 
жылдық мерейтойына арнаған 
шығармашылық ұжым, көп із-
деніске түскенін аңғармау мүмкін 
емес. Осы жобаға даярлану ба-
рысында әлеуметтік желіде жа-
рияланған, Ұлы әншінің құрметіне 
орай «Қазақ деген халықтың ер-
кесімін!» атты Алматы қаласында 
ұйымдастырылған көрмеге, бө-
бекжай-бақша меңгерушісі Әсел 
Қаржауқызы өз мамандарынан 
бір адамды қатыстыруды қолға 
алады. Оған бөбекжай қызмет-
кері Ардақ Ғафурқызы ұсынылып, 
ол өнер ордасына барып  әйгілі 
әншінің ұрпақтары мен көзін көр-
ген белгілі өнер қайраткерлерінің 
ыстық лебізін тыңдап, әншінің 
тұтынған заттары мен киген сах-
налық костюмдері т.б қойылған 
мұражайды тамашалауға мүмкін-
дік алған. Ардақ Ғафурқызының 
әсерлі әңгімесін жалғаған, Ұлы  
әншінің Ойыл өңіріне келгендегі 
концертін тамашалап, отбасында 
қонақ  қылып күткендегі көрген 

«Amanat» партиясы биылғы жыл-
дың тамыз айында ұлт ұстазы Ах-
мет Байтұрсынұлының 150 жыл-
дығына және ұлы жазушы Мұхтар 
Әуезовтің 125 жылдығына арнап 
республикалық «Ұлы дала» атты 
әдеби байқау жариялаған бола-
тын.
45 жасқа дейінгі авторлар қаты-
суға құқылы болған бұл байқау 

ӘЛИХАННЫҢ ЖҮЛДЕСІ— 

1 МЛН ТЕҢГЕ

төрт номинация бойынша өт-
кізіліп, оған 150-ден астам шығар-
ма қатысты.
Осының ішінде «Проза» номи-
нациясы бойынша 1 000 000 
теңге қаржысы бар 1-орын ақтө-
белік жас қаламгер Әлихан Жақ-
сылыққа берілді.
Жерлесімізді құттықтай отырып, 
алда да жаңа табыстар тілейміз.

Рухани  тәрбие – 
бала шақтан басталады!

сәттерін, сол уақытта бала бол-
са да өмір бойына жадыларында 
ұстап, ұмытылмас естелік ретін-
де көкейлеріне сақтаған,  бүгінде 
бөбекжайда немерелері тәрбие-
леніп жатырған Әсия Ағатайқы-
зы, Күлән Мінсізбайқызы сынды 
апаларымыз әдемі жалғастырды. 
Осы жобаның ерекше бір сәті 
жас балғын Роза мен есейіп әб-
ден толысқан Розаның образын-
да ән әуелеткен жас бүлдіршін 
Қайратқызы Аянат пен бөбекжай 
тәрбиешісі, осы кешті ұйымда-
стырушылардың бірі  Гүлназ Жол-
баева көрерменнің сүйіспеншілігі-
не бөленді. Тал бойына қазақтың 
ұлттық нақыштағы киімдерін серік 
еткен Роза апамыз қазақ қызының 
символы болғаны  ақиқат. Оның 
өмірі бүгінгі және кейінгі ұрпаққа 
өнеге. Бойына ұлтының  бар асыл 
қасиетін сіңіріп қана қоймай, өмір-
де де әділдік пен шынайылықты, 
жан тазалығын сақтаған әнші ту-
ралы айтылар аңыз да, шертілер 
сыр да осы жоба аясында өрбіді. 
Әрине әншіге арналған шарада 
ән салмау мүмкін бе, ата-аналар-
дың орындауында әнші салған 
әндер кешінде, жас шағынан ән-
шіге еліктеген бүгінде жетпістің 
шыңына шықса да дауысы сыңғы-
рлап тұрған Зәуреш апамыз «Ақ-
маңдайлым», «Асыл арман»-ды 
әуелетті.
Тағы бір көздің жауын алған 
көрмені жасақтауға бөбекжай 
ата-аналары үлес қосқан, әнші 
тұтынған бұйымдар әсіресе күміс 
әшекейлер мен  сахналық киім-
дер үлгісін айнытпай жасау да үл-
кен шеберліктен туғанын аңғар-
дық.
Жобаны қорытындылаған ұжым 
басшысы Әсел Қаржауқызы, 
«Қазіргі күнде құбылған заманда, 
ұлттық бірегейлікті сақтаудың, 
ғасырда біртуар  Ұлы тұлғалары-
мызды танып, бойға сіңіруді ерте 
қолға алғаннан ұтпасақ, ұтылма-
сымыз анық», - дей келе, барша 
қонақтарға алғысын білдірді. Иә, 
«Ел болам десең бесігіңді түзе!» 
- демекші, осындай ел ертеңін ой-
лайтын рухы биік жандар барда, 
ертеңімізге сенейік !

Гүлайым Гүлайым АМАНЖОЛҚЫЗЫАМАНЖОЛҚЫЗЫ,,
Мәдениет қызметкері, Мәдениет қызметкері, 

Ойыл селосы.Ойыл селосы.

Кеше аудандық мәслихаттың ке-
зекті он алтыншы сессиясы өтті. 
Өткелі тұрған жылдың соңғы сес-
сиясының күн тәртібіне алдағы 
үш жылдың бюджеті мен бірнеше 
өзекті мәселелер ұсынылды. 
«2023-2025 жылдарға арналған 
Ойыл аудандық бюджетін бекіту               
туралы», Ақтөбе облысы Ойыл 
аудандық мәслихатының 2021 
жылғы 23 желтоқсандағы №95 
«2022-2024 жылдарға арналған 
Ойыл аудандық бюджетін бекіту 
туралы» шешіміне өзгерістер 
енгізу туралы және 2023 жылға 
арналған Ойыл ауданының ауыл-
дық елді мекендерге жұмыс істеу-
ге және тұруға келген денсаулық 
сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен са-
ласындағы мамандарға, ауыл-
дар, кенттер, ауылдық округтер 
әкімдері аппараттарының мемле-
кеттік қызметшілеріне әлеуметтік 
қолдау көрсету туралы аудандық 
экономика және қаржы бөлімінің 
басшысы Болатбек Әділханов 
баяндаса, Ойыл аудандық  ве-
теринариялық стансасының 
директоры Серік Сармұханов 
Ақтөбе облыстық мәслихатының 

2022 жылғы 17 тамыздағы №145 
«Ақтөбе облысы бойынша үй жа-
нуарларын ұстау және серуенде-
тудің қағидаларын бекіту туралы» 
және №146 «Ақтөбе облысы бой-
ынша жануарларды аулау, уақыт-
ша ұстау және жансыздандыру 
қағидаларын бекіту туралы» 
шешімдерінің ауданда орындалу-
лары туралы хабарлама жасады. 
Әрине, бұл мәселе туралы депу-
таттар тарапынан сауал көп. Қол-
данысқа енгізілген заңға сәйкес 
жауап берген Серік Кәдірғалиұлы 
әлі де шешімі күрделі мәселе-
лердің барлығын жасырған жоқ. 
Аудандық мәслихаттың әлеу-
меттік-экономикалық даму, бюд-
жет, халықты әлеуметтік қорғау 
және аграрлық сала мәселелері 
жөніндегі  және білім, мәдениет, 
денсаулық сақтау, құқық тәртібі 
және жастар саясаты  мәселелері 
жөніндегі тұрақты комиссияла-
рының төрағалары И. Берғалиев 
пен С. Нұрбаевтар атқарылған 
жұмыстар туралы хабарлама жа-
саса, аудан әкімінің орынбасары 
М. Айдарбаев өкілетті органға 
«Ойыл ауданының Құрметті аза-
маты» атағын беру туралы комис-
сияның шешімін ұсынды.

СОҢҒЫ СЕССИЯНЫҢ ЖҮГІ

Ойыл ауданының тұрғыныОйыл ауданының тұрғыны
Тамара Ғарифоллақызын Тамара Ғарифоллақызын 

1 қаңтарда толатын 1 қаңтарда толатын 
60 жасымен құттықтаймыз!60 жасымен құттықтаймыз!

Құттықтаушылар: Достары Гүлнар, Гүлсара, Құттықтаушылар: Достары Гүлнар, Гүлсара, 
Роза, Музамел Гүлшара.Роза, Музамел Гүлшара.

Құтты болсын қуанышты күніңіз,  
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Алпыстың да асқарына жеттіңіз,
Енді жүзге құлаш сермеп шығыңыз.

Мереке күн нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Өткен апта аудандық мәдениет 
үйінде Ж.Жүсібалиев атындағы 
Ойыл қазақ орта мектебінің ба-
лалар жылын қорытындылау 
аясында «Дарынды дамыту – ұс-
таз парызы» атты дарынды ба-
лаларды марапаттау кеші өтті. 
Салтанатты шара Ж.Жүсібалиев 
атындағы Ойыл қазақ орта мек-
тебі жайлы бейнематериалмен 
түрілді. Алғаш сөз алған мектеп 
директоры Маржан Жонысо-
ва мерекемен құттықтап, атқа-
рылған жұмыстарға тоқталып 
өтті. Облыстық «Жыл мұғалімі», 
Ы.Алтынсарин атындағы «Үздік» 
медаль иегері, осы мектепте ең-
бек еткен ұзтаз Майраш Ибра-
шева, қамқоршылық кеңесінің 
төрағасы Болат Бекетаев өзі-
дерінің шынайы лебізін білдірді. 
Аудандық, облыстық додаларда 
топ жарған оқушыларға естелік 
сыйлықтар табыстады. Әуезді 

ән мен мың бұралған бишілердің 
өнерімен жалғасқан шарада ма-
рапат тапсыру одан әрі жалғасын 
тапты. 
Аудандық білім бөлімінің әдіскері 
Алтынай Наурызова республи-
калық байқаулардан орын алған 
дарынды оқушыларды марапат-
тады. Олардың қатарында Нұр-
зат Әбубәкір, Перизат Әділбаева, 
Ораз Мұздақбай, Марина Жауын-
баева, Камила Гатаулина, Айжұл-
дыз Мәденбаева бар. 
Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл 
қазақ орта мектебінің даңқын асы-
рып, биік жетістіктерге жеткізер 
мектеп мақтаныштары – олим-
пиада, білім байқаулары, өнер 
сайыстары мен қоғамдық жұмы-
стардың жеңімпаздары дәріптел-
ген шараны ұстаздар әсем әнмен 
әрлесе, қара өлеңді жанына серік 
етіп жүрген оқушылар жүректен 
шыққан туындыларын тарту етті.

Өткен жұма күні дене шынықты-
ру-сауықтыру кешенінде 22 жел-
тоқсан - Энергетиктер күні және 
осы саланың және спорт ардагері 
Петр Пономаревты еске алуға 
арналған ерлер арасында волей-
болдан аудандық турнир өткізілді. 
Турнирдің ашылу салтанатына 
аудан әкімі Асқар Қазыбаев қаты-
сып, жарысқа қатынасушыларға 
сәттілік тілесе, бір кездері спорт 
десе ішкен асын жерге қойған 
Петр туралы замандастары мен 
талай алаңда бірге тер төккен 
әріптестері өткен шақтан сыр 
шертті.
Ойылдықтардың төл спортына 
айналған волейболдан өткен тур-

ДӘСТҮРЛІ МЕРЕКЕЛІК ТУРНИР
БИЫЛ ПЕТРОҒА АРНАЛДЫ

нирге «Ойыл аграрлық колледжі», 
«Аудандық аурухана», «Өрт 
сөндіру бөлімі», «Ойыл қазақ 
орта мектебі», «Қазақтелеком», 
«Спорт мектебі», «Аудандық по-
лиция бөлімі» сынды 8 команда 
қатынасты. Турнир нәтижесінде 
lll орын «Өрт сөндіру бөліміне» 
бұйырса, ll орынға «Спорт мек-
тебі» командасы ие болды. Қар-
сыластарының бәрін «қоғадай 
жапырған» полицей жігіттер бас 
жүлдеге қол созды. 
Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 
мадақтама, кубок, медальдармен 
және демеушілердің қолдауымен 
ұсынылған бағалы сыйлақтармен 
марапатталды.

«ДАРЫНДЫ ДАМЫТУ – 

ҰСТАЗ ПАРЫЗЫ»

2023 жыл - қоян жылы. Қоян жылы 12 
циклды қытай жұлдызнамасындағы 
4-орынды алады және шығыс күнтіз-
бесіндегі ең бақыттысы саналады 
екен.
Қоян жылы үй мәселесінде сәттілік 
әкеледі. Сондай-ақ, бұл жыл саяхат-
тауға қолайлы болмақ;
Ал келер жылдан бастап елімізде ау-
дандар мен облыстық маңызы бар қа-
лалар әкімдерінің сайлауы пилоттық 
режимде өтеді;
Алдағы жылы жастарға 2,5%-дық 
жеңілдетілген несие беру басталмақ. 
Жеңілдетілген несие мөлшері – 5 млн 
теңгеге дейін;
2023 жылы жаңадан келген қатардағы 
өрт сөндірушілер мен құтқарушылар-
дың жалақысын 70%-ға дейін арттыру 
көзделіп отыр;
Мектептер, колледждер мен балабақ-
ша педагогтарының жалақысы 25%-ға 
өседі; Келесі оқу жылынан бастап 5-8 

ҚОЯН ЖЫЛЫ 
ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАРДЫ 

ҚАНДАЙ ӨЗГЕРІСТЕР КҮТІП ТҰР?
және 10-сынып оқушылары да қазақ 
тілінен емтихан тапсырады;
Бала күтімі бойынша төлем мерзімі 
бір жылдан бір жарым жылға дейін 
ұлғайтылады;
2023 жылдан бастап, «Алтын алқа-
мен» марапатталғандарға немесе 
бұрын «Батыр ана» атағын алған-
дарға, I және II дәрежелі «Ана даңқы» 
ордені табысталғандарға берілетін 
жәрдемақы мөлшері 6,4 АЕК-тен 7,4 
АЕК-ке дейін ұлғаяды;
Зейнетақы төлемдерінің көлемі 2023 
жылдың 1 қаңтарынан бастап 10,5%-
ға өседі. Бұл ретте ең төменгі зейне-
тақы мөлшері 53 076 теңгені құрайды;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ең 
төменгі жалақы мөлшері 70 000 тең-
ге, мемлекеттік базалық зейнетақы 
төлемінің ең төменгі мөлшері 24 341 
теңге, айлық есептік көрсеткіш (АЕК) 3 
450 теңге, ең төменгі күнкөріс деңгейі 
40 567 теңгені құрамақ.

Деректерді тіркеу немесе беру 
функциясы бар бақылау-касса 
машиналарын (БКМ) қолданатын 
барлық жеке кәсіпкерлер мен 
заңды тұлғалар биыл 31 жел-
тоқсанға дейін барлық тіркелген 
бақылау-касса машиналарын 
қайта бағдарламалау жөніндегі 
жұмыстарды аяқтау қажет. Бұл 
туралы Ойыл ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы 
ескертеді.
Сондай-ақ 2023 жылғы 1 қаңтар-
дан бастап фискалды деректер 
операторлары (ФДО) 2.0.2-ден 
басқа хаттамаларға қолдау көр-
сетуді тоқтатады.
«е-SalyqAzamat» мобильді қо-
сымшасында жеке тұлғалардың 
салық міндеттемелерін орында-
уға арналған әртүрлі қызметтер 
бар, мысалы:
• салықтарды банк бөлімшелеріне 
бармай және комиссиясыз төлеу;
• салық берешегін тексеру;
• артық төленген салықтарды 
есепке жатқызу;
• мүлікке, жерге және көлікке са-
лықты тексеру және есептеу;
• салық обьектілерін қарау 
(жылжымайтын мүлік және көлік);
• жылжымайтын мүлік және көлік 
туралы ақпараттарға түзетуді жа-
сау;
• жұмыс берушіңіздің жалақыңыз-
дан табыс салығы мен әлеуметтік 
төлемдердің қанша ұстап қалға-
нын тексеру;
• мемлекеттік кірістер органдары-
ның қызмет көрсету орталықта-
рына баруды онлайн брондау.
«e-SalyqAzamat» тегін мобильді 
қосымшасын «AppStore» немесе 
«PlayMarket»-тен жүктеуге бо-

лады. Авторизациялау тәсілдері 
туралы ақпарат мобильді қосым-
шада бар.
Мемлекеттік кірістер комитеті 
2022 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап бүкіл ел аумағында жұмыс 
істейтін «E-SalyqBusiness» мо-
бильді қосымшасын әзірлеп, іске 
қосты.
Әзірлеудегі негізгі мақсат – Мем-
лекет басшысының жеке кәсіп-
керлердің салық міндеттемелерін 
орындау рәсімдерін түбегейлі 
жеңілдету туралы тапсырмасын 
іске асыру болып табылады.
Бұл тегін қосымшаны AppStore, 
PlayMarket және AppGallery-ден 
жүктеуге болады.
 Бүгінгі таңда қосымшаны 27 
мыңнан астам кәсіпкер пайдала-
нуда.
«E-SalyqBusiness» мобильді қо-
сымшасы бірқатар салық рәсім-
дерін жеңілдетті.
Мобильді қосымшаның функцио-
налы:
1) жеке кәсіпкер ретінде тіркелу-
ге;
2) кассалық чектің орнына мо-
бильді қосымшаның чегін беруге;
3) қосымшада берілген чектер 
негізінде кәсіпкердің кіріс есебін 
жүргізуге;
4) салықтар мен әлеуметтік 
төлемдерді автоматы түрде есеп-
теуге;
5) жалдамалы қызметкерлердің 
және олардың табыстарының 
есебін жүргізуге;
6) оңайлатылған декларацияны 
тапсыруға (910.00 нысан);
7) кәсіпкерлік қызметті оңайла-
тылған тәртіпте тоқтатуға мүмкін-
дік береді.

ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР МЕН 
ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР НАЗАРЫНА!
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