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қараша айынан
бастап шығады.

Бірақ, вирус жұқтыру динамикасы
әлдеқайда төмен. Президент тара-
пынан қабылданып жатқан шара-
лардың барлығы дұрыс. Елімізде
төтенше жағдай режимі аяқтал-

Міне осындай онлайн режимінде
өткізілген республикалық олимпиа-
даға қатынасып жүлдегер атанған
ұстаздардың бірі - Жазира Тыны-
шева. Ш.Бекмұхамбетова атындағы
мектеп-гимназиясының химия пәнінің
мұғалімі. Көп балалы ана. Daryn.onlin
білім беру платформасы мен Qaz-
test.kz олимпиада сайты бірлесіп
педагогтардың біліктілігін арттыру
мақсатында ұйымдастырған І Респу-
бликалық «Кемеңгер ұстаз» олим-
пиадасының жүлдегері атанды. Сон-
дай-ақ, білім саласындағы жоғары
нәтижелі еңбегі, педагогикалық
шеберлігі үшін Қазақстан салалық
білім және ғылым қызметкерлері
кәсіподағының Ақтөбе облыстық
ұйымынан 50 мың теңгенің сертифи-
катына ие болды. Оның аз ғана уақыт
ішінде осындай жетістіктерге жетуінің
сыры үнемі ізденістің арқасында
екені айтпаса да түсінікті. Отбасында
6 бала тәрбиелеп отырған ұстаздың
ұстанымы «оқулық ұстаздың да,
оқушының да ақылшысы». «Бала-
ның білікті маман болып шығуы
тәрбиеден бастау алады», -  деп
ойын түйіндеген Жазира Тынышева

ғанмен, шектеу шараларына қатаң
назар аудару керек. Шектеу шара-
ларын ең  алдымен ауылдық, аудан-
дық деңгейде  қатаңдату  қажет.
Олай деуге себеп - карантин режимі

бірқатар ұстаздар қауымына, яғни
Ш.Бекмұхамбетова атындағы мектеп
гимназиясының директоры Роза
Ұлықпановаға, аталған білім ошағы-
ның кәсіподақ ұйымының төрайымы
Жұлдыз Ержановаға және аудандық
кәсіподақ ұйымының төрайымы
Гүлмира Избағамбето-ваға алғысын
білдірді.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

- Саламатсыз ба! Қашықтан
оқыту жүйесі бойынша аудандағы
ахуалға тоқталып өтсеңіз.

- Ауданымыздағы 23 білім беру
ұйымында 3290 білім алушыға  оқу
процесі «Балапан», «Еларна» теле-
арнамен электрондық құрылғылар-
мен және тапсырмаларды  курьер-
лердің көмегімен үйге жеткізу қызметі
арқылы жүргізілуде. Атап айтсақ:
1. Электрондық құрылғылармен

интернет желісі арқылы, не ұялы
байланыс желілермен барлығы 1797
білім алушы қамтылды. Ж.Жүсі-
балиев атындағы Ойыл қазақ орта
мектебінде – 455 білім алушы, Ойыл
қазақ орта мектебінде - 448 білім
алушы, Ш.Бекмұхамбетова атын-

дағы мектеп гимназиясында - 405
білім алушы, Ш.Берсиев атындағы
орта мектебінде - 269 білім алушы,
Құрман орта мектебінде – 220 білім
алушы. Ата-аналардың көмегімен
оқушылар толық электрондық
құрылғылармен қамтылды. 15
отбасының 45 оқушысына мектептер
тарапынан жауапкершілік міндет-
теме ала отырып берілді. Әлеуметтік
жағдайы томен көп балалы отбасы-
лардың балаларының білім алуына
жағдай жасау мақсатында 100
ноутбукке сұраныс беріліп, облыстық
бюджеттен алынып таратылды.

2. Елді  мекенде интернет желісінің
жоқтығына және ұялы байланыс
желісінің әлсіз болуына байланысты
оқу процесі курьерлердің қызметі
арқылы қашықтықтан оқыту жүйе-
сіне 18 мектептің 1493 білім алушысы
тартылды. Мұғалімдердің, курьер-
лердің жұмыс істеу кестесі жасақ-
талып, санитарлық жағдайлар қатаң
бақылауда. Санитарлық-эпдемио-
логиялық жағдайларды қамтамасыз
ету мақсатында қажетті залалсыз-
дандыру жұмыстары жүргізіліп, білім
беру ұйымдары бақылауда ұстауда.
Қажетті материалдармен қамтама-
сыз етілді. Мектептерге дезинфекция
жұмыстарын жүргізетін «АОО Дезин-
фекция» және «ТОО БиоСанита-
рия» сынды мердігерлер өз жұмыс-
тарын жасауда.

- Бөлімдік жиынтық бағалау мен
тоқсандық жиынтық бағалау
бойынша тоқталып өтсеңіз?

- Қазақстан Республикасы Білім

және ғылым министрінің  2020 жылғы
1 сәуірдегі № 123 бұйрығына 13
сәуірдегі №140 бұйрықпен толық-
тыру енгізілді. Қашықтықтан оқыту
кезінде «үй тапсырмасы» деген
дәстүрлі ұғым болмайды, сабақ
кезінде пәні мен сыныбына қарай
оқушы орындайтын оқу жоспарына
сәйкес пәндер бойынша оқу тапсыр-
малары дегенді білдіреді. Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым
министрлігінің 30.04.2020 жылғы
№168 бұйрығы негізінде 8 сәуір 2020
ж № 135 бұйрығына өзгерістермен
толықтырулар енгізілді.
БЖБ және ТЖБ тапсыру білім беру

ұйымы бекіткен кестеге сәйкес
өткізіледі (жеке кестені ескере
отырып).
БЖБ-ны өткізу уақыты – 20 минут,

ТЖБ-ны өткізу уақыты –  40 минут.1-
4-сынып білім алушылары үшін БЖБ
және ТЖБ өткізу уақыты регламент-
телмейді.
БЖБ және ТЖБ мазмұны пән

бойынша Үлгілік оқу бағдарла-
масына сәйкес өтілген оқу материа-
лын қамтуы қажет.
1-10 сынып оқушыларына арнал-

ған БЖБ, сондай-ақ ТЖБ оқу тапсыр-
маларын педагог жасайды.
Тілдік пәндер бойынша БЖБ және

ТЖБ-да айтылым және тыңдалым
дағдыларын тексеруді талап ететін
оқыту мақсаттары кірмейді. Бұл
ретте жазу және оқу дағдылары үшін
ең жоғары балл 15 баллды құрайды.
Төртінші тоқсанда мұғалім бөлім

бойынша жиынтық бағалауды 1 рет
өткізеді БЖБ (4-11 мамыр):
Жиынтық бағалау өткізу бары-

сында Білім және ғылым министрінің
2008 жылғы 18 наурыздағы N 125
бұйрығына сәйкес келесідей талап-
тарды басшылыққа алады:

- «Өзін-өзі тану», «Көркем еңбек»,
«Музыка», «Дене шынықтыру»,
«Кәсіпкерлік және бизнес негіздері»,
«Графика және жобалау», «Қоғам
және дін» пәндері бойынша жиынтық
бағалауды өткізбейді.

- Жиынтық бағалау жұмысының
нақты күнін көрсетеді.
Төртінші тоқсанда мұғалім тоқсан

бойынша жиынтық бағалауды 1 рет
тоқсанның соңында өткізеді ТЖБ (18-
22 мамыр):
11-сыныпта «Алгебра және гео-

метрия», «Информатика», «Биоло-
гия», «География», «Физика», «Хи-
мия», «Орыс тілі», «Орыс әдебиеті»,
«Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Шет
тілі», «Қазақстан тарихы», «Дүние
жүзі тарихы», «Адам. Қоғам. Құқық»
пәндері бойынша ағымдағы бағалар
және 4-тоқсанның қорытынды
бағасы қойылады, «Өзін-өзі тану»
пәні бойынша «есептелді»/ «есеп-
телінбеді» қойылады.
11-сыныпта «Дене шынықтыру»,

«Технология», «Алғашқы әскери
дайындық» оқу пәндері бойынша
жылдық баға 2019-2020 оқу жылы-
ның 1,2,3-тоқсандарының қорытын-
дысы негізінде қойылады. Төртінші
тоқсанда журналға ағымдағы
бағалар мен тоқсандық баға қойыл-
майды, тек сабақ тақырыптары мен
ұсынылған оқу тапсырмалары
толтырылады.

- Ұлттық бірыңғай тестілеу қай
уақытта, қалай өтеді?

- Ұлттық бірыңғай тестілеудің
нақты уақыты бекітілген жоқ. Әйтсе
де  төтенше жағдайға байланысты
Бірыңғай ұлттық тестілеуге өтініш
рәсімдеу ҚР БҒМ-нің 2017 жылғы 2
мамырдағы №204 бұйрығымен бекі-
тілген қағидаларға сай онлайн режи-
мінде өткізілді.

2019-2020 оқу жылында 11класс
бітірушілер саны-182, ҰБТ-ге қаты-
суға өтініш бергендер-168 оқушы.
Ұлттық бірыңғай тестілеудің нәти-

желерінің  ашықтығы мен объектив-
тігін қамтамасыз ету, төтенше
жағдайға байланысты санитариялық-
эпидемиологиялық қауіпсіздік ере-
желерін сақтау мақсатында қажетті
құралдармен қамтамасыз етілді.
1. Металл іздегіш (қолдай) – 2 дана
2. Металл іздегіш (кабина) – 1 дана
3. Кабинеттер, дәліздер талапқа

сай бейнебақылаумен жасақталған.
4. Байланыс желілерін тұншық-

тырғыштар - 8 дана
5. Қызу өлшеуіш (тепловизор) - 2

дана
6. Заласыздандыратын сұйықтар

(антисептиктер), маскалар, қолғап-
тармен қамтамасыз етіледі.

7. «Дезинфекция» АҚ-мен залал-
сыздандыру жұмыстарын жүргізу
үшін келісім-шарт жасалды.

- Төтенше жағдай кезінде
қоңыраулатып көпшілік шара ұйым-
дастыруға болмайтыны белгілі. Ал,
биыл білім ошақтарында соңғы
қоңырау салтанаты өте ме? Негіз-
гі, орта білім алушы түлектердің
куәліктері қалай табысталады?

- Білім беру ұйымдарының мұға-
лімдері 26 мамырдан бастап кезекті
еңбек демалыстарына шығады.
Соңғы қоңырау салтанаты өтпейді.
Бірақ, 9,11 сынып оқушыларына
мемлекеттік орта, негізгі білім туралы
куәліктер 3,4 маусымда тапсыры-
лады. Оқушыларға куәліктерді
тапсыру ашық алаңда күндізгі
уақытта ұйымдастырылады. мектеп
бітірушілердің кешкі мерекелік
шараларына тиым салынады.

Сұхбаттасқан:
Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ.

ЕЛІМІЗДЕГІ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙҒА БАЙЛАНЫСТЫ 2019-2020 ОҚУ
ЖЫЛЫНЫҢ 4-ШІ ТОҚСАНЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫМЕН АЛТЫНШЫ СӘУІРДЕН
БАСТАП ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚУ ЖҮЙЕСІМЕН  БАСТАЛҒАНЫ БАРШАҒА
МӘЛІМ. ОСЫ ОРАЙДА БІЗ БІЛІМ САЛАСЫНДАҒЫ ОНЛАЙН
РЕЖИМІНДЕГІ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАРҒА БАЙЛАНЫСТЫ
АУДАНДЫҚ БІЛІМ, ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ БӨЛІМІНІҢ
БАСШЫСЫ СЕРІК МЕРУЕНОВПЕН АРНАЙЫ СҰХБАТТАСҚАН ЕДІК.
ЕНДЕШЕ НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА ШАҒЫН СҰХБАТЫМЫЗДЫ ҰСЫНАМЫЗ.

СОҢҒЫ ТОҚСАННЫҢ САЛМАҒЫ

Онлайн олимпиада

ЖАЗИРА ТЫНЫШЕВА –
«КЕМЕҢГЕР ҰСТАЗ»

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ БАСТЫ ЖЕТІСТІГІ БІЛІМ МЕН
ҒЫЛЫМНЫҢ ДАМУЫНА ОҢ СЕПТІГІН ТИГІЗУДЕ. ҚАЗІРГІ ТАҢДА
ОҚУШЫЛАРМЕН ҚОСА ҰСТАЗДАРДА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯЛАР
АРҚЫЛЫ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУҒА БОЛАДЫ. ТІПТІ ОНЛАЙН
БАЙҚАУЛАРҒА ДА ҚАТЫСЫП, БАҒЫҢДЫ СЫНАУҒА ТОЛЫҚ МҮМКІНДІК
БАР.

БОСАҢСУҒА ӘЛІ ЕРТЕ!
БҮГІНДЕ  КОРОНАВИРУС ІНДЕТІНЕ ШАЛДЫҚҚАНДАР САНЫ ДҮНИЕ

ЖҮЗІНДЕ 4,2 МЛН. ЖАҚЫНДАДЫ. МЕДИЦИНАСЫ ДАМЫҒАН ЕЛ ДЕП
БАҒАЛАНАТЫН АҚШ ПЕН ЕУРОПА ЕЛДЕРІНІҢ ЖАҒДАЙЛАРЫ ДА МӘЗ
ЕМЕС. АЛ БІЗДІҢ ЕЛДЕГІ ЖАҒДАЙ ӘЛЕМ МЕМЛЕКЕТТЕРІМЕН
САЛЫСТЫРҒАНДА БАРЫНША ТҰРАҚТЫ. АЛАЙДА  ЕЛІМІЗДЕ ВИРУС
ЖҰҚТАРҒАНДАР САНЫ АРТЫП КЕЛЕДІ.

кезінде  алынған шаралардың арқа-
сында, ауыл-аймақта вирустың
әкелуіне,таралуына жол берілген
жоқ. Коронавирусқа қарсы вакцина
табылғанша бізге осы індетпен қатар
өмір сүруге тура келеді. Бұл аса
қауіпті мәселе, сондықтан адамдар
санитарлық-гигиеналық нормаларды
сақтауды және тұрғындар арасын-
дағы қарама-қатынас мәдениетін
өзгертуді, сонымен қатар жеке басы-
ның, қоршаған ортаның қауіпсіздігін
сақтауды үйренуі тиіс. Сол кезде
барып елімізде вирус жұқтырғандар
саны азаяды. Сондай-ақ еліміздегі
шектеу шараларының созылуының
өзі халықтың денсаулығын сақтауға
деген мемлекеттің көңілі деуге
болады. Қазіргі ең басты мәселе -
халқымыздың шектеу шаралары
аяқталған соң да тәртіпті сақтай
білуінде. Өз мәдениетімізді өзгертуі-
міз керек. Сондықтан елімізде  қа-
былданып жатқан іс-шараның бар-
лығы да тұрғындар үшін ауадай қа-
жет, әрі дұрыс деп білемін. Сонымен
қатар, халықтан сұрайтынымыз  шек-
теу шараларының уақыты біткенше
түсіністікпен қарап көпшілік жерге
бармауды, аса қажет болмаса үйден
шықпауларыңыз сұралады.

Ойыл аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасымен қауіпсіздігін бақылау басқармасы
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Ақтөбе облысындағы корона-
вирус инфекциясы бойынша әрі қа-
рай жүргізілетін шектеу шарала-
ры және Ақтөбе қаласындағы каран-
тин режимі туралы

 Мен, Ақтөбе облысының Бас Мем-
лекеттік санитариялық дәрігері Бер-
кімбаева Нұрсұлу Алтынбекқызы, 
«Халық денсаулығы және денсау-
лық сақтау жүйесі туралы» Қазақ-
стан Республикасы Кодексінің 150
бабы, Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 20 наурыздағы №239
бұйрығымен бекітілген, Қазақстан
Республикасының аумағында
шектеу іс-шараларын, оның ішінде
карантинді жүзеге асыру қағида-
сының 2 тармағына, «Қазақстан
Республикасының халқы арасын-
да коронавирустық инфекция
ауруының алдын алу жөніндегі
шараларды одан әрі күшейту
туралы» Қазақстан Республикасы
Бас Мемлекеттік санитариялық
дәрігерінің 2020 жылғы 10 мамы-
рдағы №36 қаусына сәйкес, халық
арасында коронавирустық инфек-
цияның одан әрі таралуына жол
бермеу мақсатында, ҚАУЛЫ ЕТЕ-
МІН:
1. Ақтөбе қаласы мен облыс

аудандарының әкімдеріне:
1.1. «Ақтөбе облысындағы

коронавирус инфекциясы бойын-
ша әрі қарай жүргізілетін шектеу
шаралары және Ақтөбе қаласын-
дағы карантин режимі туралы»
Ақтөбе облысы Бас мемлекеттік
санитариялық дәрігерінің 2020
жылғы 10 мамырдағы №ПГСВ-26

қаулысының 2.3 тармағындағы
жағдайларды қоспағанда, Ақтөбе
облысы мен Ақтөбе қаласының
аумағына кіруге және шығуға
тыйым салынсын.
1.2. Облыстың блокпостарында

санитарлық-карантиндік бақылау
жұмысын күшейтілсін және қамта-
масыз етілсін:
1) басқа өңірлерден келетін адам-

дарды (оның ішінде Ақтөбе қаласы-
ның және Ақтөбе облысының тұрғын-
дарын) ПТР әдісімен COVID-19
тестілеу өткізу үшін 2 тәулікке дейін
карантиндік стационарда оқшаулау;

2) басқа өңірлерден келген адам-
дарды (оның ішінде Ақтөбе қаласы-
ның және Ақтөбе облысының тұрғын-
дарын) зерттеу күнінен бастап 7
күннен аспайтын мерзімде өткізілген
тестілеу нәтижесі теріс болған
жағдайда тұрғылықты жері бойынша
14 күнге оқшаулау (үй карантин);

3) вахта қызметкерлері шығу/келу
кезінде кәсіпорын басшысы вахтаға
шығуға/кіруге дейін бес күнтізбелік
күн бұрын Ақтөбе облысының
тауарлар мен қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау департа-
ментіне және кәсіпорынның орналас-
қан жері бойынша оның аумақтық
бөлімшелеріне шығу/келуге жататын
вахта қызметкерлерінің ЖСН-і (рези-
дент еместерді қоспағанда), нақты
тұратын мекен-жайы, байланыс
деректері (ұялы телефон нөмірі)
және қызметкердің тұрғылықты жері
бойынша 14 күнге үй карантиндеу
режимін міндетті түрде орындауы
туралы қол қойылған қолхатын,
сондай-ақ ПТР зерттеу күнінен

бастап 7 күннен аспайтын мерзімде
өткізілген тестілеу нәтижелерін
ұсынады.
1.3. Тыйым салынсын:
1) ойын-сауық, спорттық және

басқа да бұқаралық іс-шараларды,
сондай-ақ отбасылық, естелік іс-
шараларды өткізуге;

2) діни нысандарға баруға.
2. Ақтөбе қаласында COVID-19

ауруы деңгейінің 7 күн ішінде (2020
жылғы 10-15 мамыр аралығында) 7%
– дан жоғары өсуіне байланысты
Ақтөбе қаласының әкіміне:

2.1. Ақтөбе қаласында келесі
кәсіпкерлік субъектілері мен ұйым-
дардың жұмысын қайта бастауын
тоқтата тұру:
1) азық-түлік, мал, автомобиль,

киім-кешек, құрылыс базарлары;
2) ауданы 2 мың шаршы метрге

дейінгі азық-түлік емес дүкендер;
3) спорт объектілері (спортшылар

үшін);
4) сауда-ойын-сауық орталық-

тары, кинотеатрлар, театрлар, көр-
мелер және адамдар көп жиналатын
басқа да объектілер;

5) мектепке дейінгі ұйымдардағы
кезекші топтар;

6) автомобиль вокзалдары;
7) азық-түлік тауарларының жәр-

меңкесі;
8) жазғы сауықтыру лагерлері;
9) сауда орталықтары, үйлер;
10) фитнес клубтар, жаттығу зал-

дары, спорт кешендері (халыққа
арналған);
11) бассейндер, аквапарктер;
12) бильярд, боулинг орталық-

тары;
13) компьютерлік интернет-клуб-

тар, ойын залдары;
14) букмекерлік кеңселер, лото.
2.2 тұрғындардың тұратын

жерлерінен аса қажетсіз шығуын
шектеу (тұрғын үйден шыққан кез-
де алдын алу шараларын, маска-лық
режимді және әлеуметтік қашық-
тықты сақтау қажет).

2.3. Ақтөбе қаласында 2020

жылдың 18 мамырдан бастап
келесідей кәсіпкерлік субъектілері
мен ұйымдарына күшейтілген
санитариялық-дезинфекциялық
режимді сақтай отырып жұмыс
жасауына рұқсат беру:
1) балаларға арналған түзету

кабинеттері (топта 10 адамнан артық
емес);

2) мәдениет объектілері (қызмет-
керлер үшін 50 адамға дейін, көрер-
менсіз);

3) туризм объектілері (демалыс
үйлері, туристік базалар және т. б.));

4) білім беру орталықтары, үйірме-
лер, қосымша білім беру орталық-
тары (репетитор, тілдік және т.б.,
топтарда 10 адамнан аспайтын));

5) отыратын орын саны 30-дан
аспайтын және жұмысты уақытша
10:00-ден 18:00-ге дейін шектелген
қоғамдық тамақтану объектілері
(жазғы кафе режимінде жұмыс жасау
артықшылығымен);

6) сұлулық салондары, барбер-
шоптар (тек алдын ала жазылу
бойынша).

2.4. Жоғарыда көрсетілген объек-
тілерге барған кезде алдын алу
шараларын, масқалық режимді және
әлеуметтік қашықтықты сақтау
қажет.

3. Облыс аудандарының
әкімдеріне:

3.1. 2020 жылғы 18 мамырдан
бастап мынадай кәсіпкерлік субъек-
тілері мен ұйымдарының күшейтілген
санитариялық-дезинфекциялық
режимді сақтай отырып жұмыс
жасауына рұқсат беру:
1) білім беру орталықтары, үйір-

мелер, қосымша білім беру орталық-
тары (репетитор, тілдік және т.б., топ-
тарда 10 адамнан аспайтын);

2) мектепке дейінгі ұйымдардағы
кезекші топтар (жасы бойынша);

3) спорт объектілері (спортшылар
үшін 50 адамға дейін, көрерменсіз);

4) мәдениет объектілері (қызмет-
керлер үшін 50 адамға дейін, көрер-
менсіз);

5) жұмыс уақытын сағат 10:00-ден
17:00-ге дейін уақытша шектеп және
күшейтілген санитарлық-дезинфек-
циялық режимді сақтай азық-түлік
базарларына;

6) жұмыс уақытын сағат 10:00-ден
17:00-ге дейін уақытша шектей және
күшейтілген санитарлық-дезинфек-
циялық режимді сақтай азық-түлік
емес базарларына (ғимараттардан
тыс);

7) жұмыс уақытын сағат 10:00-ден
17:00-ге дейін уақытша шектей және
күшейтілген санитарлық-дезинфек-
циялық режимді сақтай, ауданы 2
мың ш. м. дейін азық-түлік емес
дүкендеріне;

8) жұмыс уақытын сағат 10:00-ден
18:00-ге дейін уақытша шектей және
күшейтілген санитарлық-дезинфек-
циялық режимді сақтай отыратын
орын саны 30-дан аспайтын қоғам-
дық тамақтану объектілеріне.

3.2. Жоғарыда көрсетілген
объектілерге барған кезде алдын
алу шараларын, масқалық режим-
ді және әлеуметтік қашықтықты
сақтау қажет.

4. Осы қаулының орындалуын
бақылауды өзіме қалдырамын.

5. «Ақтөбе облысындағы корона-
вирус инфекциясы бойынша әрі
қарай жүргізілетін шектеу шаралары
және Ақтөбе қаласындағы карантин
режимі туралы» Ақтөбе облысы Бас
мемлекеттік санитариялық дәріге-
рінің 2020 жылғы 10 мамырдағы
№ПГСВ-26 қаулысының 2.2. тармағы

6) тармақшасы келесідей редак-
цияда баяндалып өзгеріс енгізілсін:

«әскери бөлімге келгеннен кейін
әскерге шақырылушыларды ПТР
әдісімен СОVID-19-ға зертханалық
тексеруді».

6. Осы қаулы қол қойылған күні-
нен бастап күшіне енеді.

Ақтөбе облысының
Бас Мемлекеттік

санитариялық дәрігері  
Н. БЕРКІМБАЕВА.

АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНДАҒЫ КОРОНАВИРУС ИНФЕКЦИЯСЫ БОЙЫНША ӘРІ ҚАРАЙ ЖҮРГІЗІЛЕТІН ШЕКТЕУ
ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫНДАҒЫ КАРАНТИН РЕЖИМІ ТУРАЛЫ

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН
ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ  АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ
ТАУАРЛАР МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН

ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ 

БАС МЕМЛЕКЕТТІК  САНИТАРИЯЛЫҚ ДӘРІГЕРІ
ҚАУЛЫ

15.05.2020 ж                                                                    Ақтөбе қаласы

2025 жылға дейінгі мерзімге
қабылданған Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы стратегияда жаңа
сыбайлас жемқорлыққа қарсы сая-
сат моделінің негізі қаланды. Ол
ағарту, алдын алу және жазалаудың
шараларының ұтымды үйлесімді-
лігінен тұрады. Бүгінгі күнгі Қазақстан
Республикасы Сыбайлас жемқор-
лыққа қарсы қызметінің негізгі мін-
деті болып табылатын сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтарын
анықтау, жолын кесу және тергеуден
өзге превенция қызметі бар, ол -

сыбайлас жемқорлық көріністерінің
алдын алуға бағытталған. Мемлекет
алдындағы міндеттерді шешу мақ-
сатында Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызмет азаматтық қоғамның
әртүрлі институттарымен, соның
ішінде кәсіпкерлікпен саласымен де
белсенді түрде өзара іс-қимыл жасап
келеді. Аталған саладағы алдын алу
қызметі – бірқатар механизмдерден
құралады, олардың бірі ретінде
инвестициялық жобаларды сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу,
бизнес пен инвестицияларды заңсыз
қолсұғушылықтардан қорғау, алуан-
түрлі кедергілергілерді жоюда
«Protecting Business and Invest-
ments» жобасы көмегі көп.
Жоба Ақтөбе облысында 2018

жылдан бастап табысты жұмыс істеп
келеді. Тәжірибе көрсетіп отырған-
дай, кәсіпкерлік қызмет саласы
көптеген сыбайлас жемқорлық тәуе-
келдеріне толы. Жобаның жүзеге
асырылып келе жатқан уақытынан
бастап 60 инвестор өз құқықтарын
қорғау мақсатында өтініш білдіріп,
олардың 32-сі бизнесті адал жүргі-
зуге және сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне «мүлдем төзбеуші-
лікке» кепілдік бере отырып, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы сүйемелдеу

бойынша келісімдерге қол қойған
болатын.
Бүгінгі таңда қорғаудағы 32

жобаның 19-ы өз бизнесін одан әрі
кеңейту сатысына өткен, аталған
жобалардың жалпы инвестициялық
құны 162,7 млрд. теңгені құрайды.
Бұл жай ғана сандар емес. Әрбір
жобаның артында күнделікті жасалғ-
ан жұмыс нәтижесі бар.
Ақтөбе облысында 2020 жылы

негізгі капиталға 746 млрд.теңге
көлеміндегі инвестиция тарту жос-
парлануда. Биыл 1 722 жаңа жұмыс
орнын ашумен байланысты 107,8
млрд. теңге сомасындағы 22 ірі
индустриялық жоба жүзеге асыры-
латын болады. Инвесторлар тап
болған негізгі проблемалық мәселе-
лер әкімшілік кедергілермен, бюро-
кратиямен және әртүрлі сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерімен байла-
нысты. Қазіргі уақытта барлық
өтініштердің 100%-ы инвестор-
лардың пайдасына шешілген. Бұл -
шетелдік инвесторлардың халықара-
лық әлеуметтік желілерде жарияла-
ған оң пікірлерінен көрініс табуда.
Осылайша мемлекетіміздің инвес-

тициялық саясатының оң беделі
қалыптасуда.
Атап айтқанда, «Linkedin» халық-

аралық әлеуметтік желісінде гол-
ландтық инвестор «Green Capital»
ЖШС және беларусь инвесторы
«Казмедбиотех» ЖШС болып
табылатын екі шет ел инвес-
торларының пікірлері жарияланды.
Аталған инвест-жобалардың екеуі де
өңірдің әлеуметтік-экономикалық
дамуына орасан зор үлес қосуда.
«Қазмедбиотех» ЖШС директоры
Дмитрий Клименок атап өткендей,
Белорусь Республикасында тиісті
құрылымдар болғанның өзінде де,
инвестициялық жобаларға Қазақ-

стандағыдай көңіл бөлінбейді.
Бұған дейін атап өтілгендей,

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
қызметтің басым бағыты - сыбайлас
жемқорлық құқық бұзушылықтары
үшін жазаның бұлтартпастығын
қамтамасыз ету. Қазақстан Респу-
бликасының Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызметімен 2018 жылы шағын
және орта бизнес қызметіне заңсыз
араласу фактілері бойынша 215
қылмыстық іс, 2019 жылы - 290 іс,
2020 жылдың бірінші тоқсанында 31
қылмыстық іс анықталып, сотқа
жолданған.
Ақтөбе облысының Сыбайлас

жемқорлыққа қарсы қызметімен де
бірқатар фактілер анықталды.
Мәселен, 2019 жылдың қараша-
сында «Ақтөбе облысының мемле-
кеттік сәулет-құрылыс бақылау
басқармасы» ММ бас маманы ҚР
ӘҚБТК 313-бабы (Техникалық
регламенттерде белгіленген
талаптарды қоспағанда, құрылыс-
монтаждау және жөндеу-қалпына
келтiру жұмыстарын жүргiзу кезiн-
де бекiтiлген құрылыс нормала-
рының және жобалау құжаттары-
ның талаптарын бұзу) бойынша
әкімшілік жауапкершілікке тартпау
үшін кәсіпорын өкілінен 1000 АҚШ
доллары көлемінде пара алып
әшкереленген. Сот үкімімен шенеунік
ҚР ҚК 366-бабының 2-бөлігімен (пара
алу) кінәлі деп танылып, 11 621 000
теңге көлеміндегі айыппұл жазасына
кесілді.

2020 жылдың қаңтар айында ҚР
ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі
комитетіне қарасты «Еңбек» ШЖҚ
РМК «Еңбек-Ақтөбе» филалы
директорының міндетін атқарушы
жеке кәсіпкердің тәуелділігін пайда-
лана отырып 700 000 теңге сомадағы
айтарлықтай көлемдегі пара алған.

Қылмыстық іс бүгінгі күні сот орган-
дарында.
Жалпылай алғанда шағын және

орта бизнес қызметіне заңсыз
араласу фактілерін анықтау
бойынша Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы қызметтің тиімді жұмысы
өзінің оң нәтижесін беруде. «Doing
Business» Халықаралық рейтин-
гісінің 2019 жылғы зерттеу қорытын-
дысына сәйкес Қазақстан - кәсіп-
керлік қызметті жүргізу жеңілдігі
бойынша бағаланған 190 елдің
ішінен 25-ші орынды иеленген.
Рейтингтің басты критерийі –
әкімшілік кедергілер: жобаны әзірлеу
сатысынан іске қосқанға дейін
кәсіпорын кездесетін кедергілердің
саны, процедуралардың құны мен
мерзімдері, бюрократиялық процес-
стердің күрделілігі мен ұзақтығы.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
деңгейінің төмендеуі және шетелдік
инвесторлар үшін қолайлы жағдай
жасау - елдің әлеуметтік-эконо-
микалық өсуінің басты факторы
болып екендігін көрсетеді. Соның
өзінде, заңнама саласында да, құқық
қолдану тәжірибесінде де кешенді
жұмыс жүргізуді талап ететін
мәселелер де жеткілікті.
Осылайша, біз «Protecting Busi-

ness and Investments» жобасының
өміршеңдігіне, қажет екендігіне және
тұтастай алғанда Қазақстанның
инвестициялық ахуалын жақсартуға
қомақты үлес қосатынына, еліміздің
әрбір жекелеген өңірінде парасатты
бизнес-ортаны қалыптастыраты-
нына сенімдіміз.

Мирлан МҰХАМБЕТОВ,
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл агенттігінің
Ақтөбе облысы бойынша
департамент басшысы.

ЖАҢА ЖОБА - НӘТИЖЕГЕ БАСТАЙДЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ СЫБАЙЛАС

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТІ АРНАЙЫ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ
ОРГАНЫ БОЛА ТҰРА, МЕМЛЕКЕТ ӨМІРІНІҢ ӘРТҮРЛІ
САЛАЛАРЫНДАҒЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ
КӨРІНІСТЕРІНЕ ҚАРСЫ ТҰРУ МІНДЕТТЕРІН ТИІМДІ ШЕШІП
КЕЛЕДІ.
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТТАРҒА ТОЛЫҒЫМЕН СӘЙКЕС

БОЛУ МАҚСАТЫНДА ЗАҢНАМАМЫЗҒА СЫБАЙЛАС
ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН, ӘКІМШІЛІК КЕДЕРГІЛЕР МЕН
БЮРОКРАТИЯЛЫҚ РӘСІМДЕРДІҢ ДЕҢГЕЙІН АЙТАРЛЫҚТАЙ
ТӨМЕНДЕТУГЕ МҮМКІНДІК БЕРГЕН ӨЗГЕРІСТЕР МЕН
ТОЛЫҚТЫРУЛАР ЕНГІЗІЛДІ.
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«Хабар-Сервис» ЖШС-нің баспаханасында
басылды. Ақтөбе қаласы, Ә. Смағұлов көшесі 9/2.

Басылу сапасы жөнінде 400-400 телефонына
хабарласуға болады.

Газетте жарияланған мақала авторының пікірімен редакцияның
көзқарасы қабыспайды. Суреттің сапасына редакция жауапты.

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Ойыл ауылы № 3      «12» мамыр 2020 жыл
Қараой және Сарбие ауылдық округтері әкімдерінің
сайлауын тағайындау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардардағы № 148 «Қазақстан

Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 36
бабының 2 тармағына және 36-1 бабының 10 тармағына, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы
8 ақпандағы №387 «Төтенше жағдай туралы» Заңының 15 бабының 9-тармағына, Қазақстан
Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285  Жарлығымен енгізілген төтенше
жағдайдың аяқталуына және Қазақстан Республикасы Президентінің осы мәселеге байланысты
2020 жылғы 11 мамырдағы мәлімдемесіне   сәйкес Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қараой және Сарбие  ауылдық округтері әкімдерінің сайлауы 2020 жылғы  27 мамырға тағайын-

далсын.
2. Ауылдық округтер әкімдерінің сайлауына дайындық және өткізу бойынша негізгі іс-

шаралардың күнтізбелік жоспарының жаңа мәтіні бекітілсін.
3. Осы қаулы Ойыл ауданының әкіміне және Ойыл аудандық мәслихатының хатшысына

жолдансын.
4. Осы қаулы аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.

Аудандық сайлау
   комиссиясының төрағасы

 Б.Бисекенов

   Аудандық сайлау
   комиссиясының  хатшысы

Б.Бақтыгереев
Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының

2020 жылғы 12 мамырдағы  № 3  қаулысымен бекітілген
2020 ЖЫЛДЫҢ 27 МАМЫРЫНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ҚАРАОЙ ЖӘНЕ САРБИЕ АУЫЛДЫҚ
ОКРУГТЕРІ ӘКІМДЕРІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-

ШАРАЛАРДЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1.  Кандидаттарға таңдаушылармен кездесулері үшін шарт негізінде үй-жайлар беру.

Кандидаттардың бөлінген үй-жайда таңдаушылармен кездесу кестесін жасау және оны
бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.
Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-өзі басқару органдары.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
(36-1-бап 8- тармағы)

 2. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу.
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен 2020 жылғы 12 мамырдан 26 мамыр күнгі 00.00 сағатқа

дейінгі аралықта.
(36-1-бап 7- тармағы )

 3. Дауыс беруге арналған пункттерді ашу, тиісті хаттама жасау.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.
(36-1-бап 10- тармағы )

 4. Әкімнің сайлауын өткізу. Әкімді сайлау жөніндегі дауыстарды санау және дауыс
беру нәтижелерін жария ету, әкімді сайлау нәтижелері туралы хаттама жасау.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Бір күннің ішінде – 2020 жылдың 27 мамырында.

(36-1-бап 10- тармағы )
5. Сайланған әкімді тіркеу. Шешімді аудан әкіміне және тиісті мәслихатқа ұсыну.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күндік мерзімде – 2020 жылдың 31 мамырынан кешіктірмей.

(36-1-бап 11- тармағы)
 6. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындылары және

сайланған әкімді  тіркеу туралы хабарды жариялау.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен кешіктірмей – 2020 жылдың 2 маусымынан
кешіктірмей.

                                                            (36-1-бап 11- тармағы)

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ
Ойыл ауылы № 4     «15» мамыр 2020 жыл
Қайыңды ауылдық округі әкімінің
сайлауын тағайындау туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардардағы № 148 «Қазақстан Респу-

бликасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 36 бабының
2 тармағына және 36-1 бабының 10 тармағына сәйкес Ойыл аудандық аумақтық сайлау
комиссиясы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Қайыңды  ауылдық округі әкімінің сайлауы 2020 жылғы 15 маусымға тағайындалсын.
2. Ауылдық округтің әкімдігіне кандидаттарды ұсыну 2020 жылғы 15-20 мамыр аралығында

жүргізілсін.
3. Ауылдық округтің әкімдігіне кандидаттарды тіркеу 2020 жылғы 23-30 мамыр аралығында

жүргізілсін.
4.Ауылдық округтің әкімінің сайлауына дайындық және өткізу бойынша негізгі іс-шаралардың

күнтізбелік жоспары бекітілсін.
5.Осы қаулы Ойыл ауданының әкіміне және Ойыл аудандық мәслихатының хатшысына

жолдансын.
6. Осы қаулы аудандық «Ойыл» газетінде жариялансын.

Аудандық сайлау комиссиясының
төрағасы  Б.Бисекенов

   Аудандық сайлау комиссиясының
хатшысы Б.Бақтыгереев

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ойыл ауданы Қараой және Сарбие ауылдық округтері
әкімдерінің сайлауы 2020  жылдың 27 мамырында сағат 11.00-де   Ойыл селосы  Шернияз  кө-
шесі №36  «Шұғыла» мәдениет және демалыс орталығы ғимаратында өтетіндігін хабарлайды.
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан  Республикасындағы

жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» № 148 Заңының 36-1 бабына сәйкес
Ойыл ауылдық округі әкімін сайлау жөніндегі таңдаушылар тізімі:
1. Берғалиев Исатай Шаймерденұлы
2. Жақып Жұмабай Жарылғасынұлы
3. Жиеналин Еркін Жұмағазыұлы
4. Жұмырбаев Берген Ертайұлы
5. Көздіғарин Берік Ерболұлы
6. Қосдаулетов Ырғызбай Төлеуұлы
7. Мамбетова Айсұлу Кенесарықызы
8. Нұрбаев Сәндібек Мұхамбетжанұлы
9. Оралбаева Рая Сәтібергенқызы
10. Төремұратов Спартак Шеруенұлы
11. Хамзин Жақсылық Самиғоллаұлы

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясының
2020 жылғы 15 мамырдағы  № 4  қаулысымен бекітілген

2020 ЖЫЛДЫҢ 15 МАУСЫМЫНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ
ӘКІМІНІҢ САЙЛАУЫН ӘЗІРЛЕУ МЕН ӨТКІЗУ ЖӨНІНДЕГІ НЕГІЗГІ ІС-ШАРАЛАРДЫҢ

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ
1.Тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік тұрғындарының назарына жергілікті

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы сайлау күні туралы хабарды жеткізу.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

2020 жылғы 15 мамыр.
(36-1-бап 3 тармағы)

2. Бұқаралық ақпарат құралдарында тиісті аумақтық сайлау комиссиясының құрамын
жариялау.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау тағайындалғаннан кейін 10 күннен кешіктірілмей, 2020 жылғы 24 мамырдан кешіктірмей.

(36-1-бап  2 тармағы 1, 7 тармақшалар)
3. Әкімдікке кандидаттарды балама негізде аумақтық сайлау комиссиясына тиісті әкімнің

ұсынымы мен кандидаттардың тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің аумағында әкімдікке
кандидаттар ретінде дауысқа түсуге келісетіндігі туралы өтініштерді беруі арқылы ұсыну.

                                                                    Аудан әкімі.
Сайлау күнінен  30 күн бұрын –   2020 жылғы 15 мамырда басталады және сайлау күніне 25 күн

қалғанда 2020 жылдың 20 мамырында аяқталады.
(36-1-бап 3 тармағы)

4. Таңдаушылардың тізімдерін жасау және оларды дауыс беруге арналған пунктке ілу.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Тиісті мәслихат  хатшысының  ұсынуы бойынша,  дауыс беру күніне 7 күн қалғанда - 2020
жылғы 9 маусымда.

(36-1-бап 10 тармағы)
5. Әкімдікке кандидаттың Қазақстан Республикасы Конституциясы мен Қазақстан

Республикасы заңдарында қойылған талаптарға сәйкестігін анықтау, тиісті хаттама
жасау.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Үш күннің ішінде.

(36-1-бап 3 тармағы)
6. Тұрғылықты жері бойынша салық органдарына 2020 жылғы 1 наурызға табысы мен мүлкі

туралы декларация тапсыру. Кандидат және оның зайыбы (жұбайы). Кандидат тіркелгенге дейін.
(36-1-бап 3 тармағы)

7. Кандидаттарды тіркеу және тиісті куәлік тапсыру
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Барлық қажетті құжаттар алынғаннан кейін басталады және дауыс беретін күнге 15 күн қалғанда
– 2020 жылғы 30 мамырда  аяқталады.

(36-1-бап 4, 6  тармақтары)
8. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары арқылы немесе өзге тәсілмен

кандидаттардың тіркелгені туралы хабарлау.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Кандидаттар тіркелгеннен кейін 7-ші күннен кешіктірілмей.
(36-1-бап 5- тармағы 1) тармақшасы)

9. Қандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сенім білдірілген адамдардың тізімдерін тіркеу үшін берген сәттен бастап.
(36-1-бап 7- тармағы 2) тармақшасы)

10. Кандидаттарға таңдаушылармен кездесулері үшін шарт негізінде үй-жайлар беру.
Кандидаттардың бөлінген үй-жайда таңдаушылармен кездесу кестесін жасау және оны

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау. Жергілікті атқарушы органдар және жергілікті өзін-
өзі басқару органдары.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
(36-1-бап 8- тармағы)

11. Сайлау алдындағы үгіт жүргізу.
Кандидаттарды тіркеу аяқталған күннен 2020 жылғы  30 мамырдан 14  маусым  күнгі 00.00

сағатқа  дейінгі аралықта.
(36-1-бап 7- тармағы )

12. Дауыс беруге арналған пункттерді ашу, тиісті хаттама жасау.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда.
(36-1-бап 10- тармағы )

13. Әкімнің сайлауын өткізу. Әкімді сайлау жөніндегі дауыстарды санау және дауыс
беру нәтижелерін жария ету, әкімді сайлау нәтижелері туралы хаттама жасау.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Бір күннің ішінде – 2020 жылдың 15 маусымында.

(36-1-бап 10- тармағы )
14. Сайланған әкімді тіркеу. Шешімді аудан әкіміне және тиісті мәслихатқа ұсыну.

Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.
Сайлау өткізілген күннен бастап бес күндік мерзімде –  2020 жылдың 19 маусымнан кешіктірмей.

(36-1-бап 11- тармағы )
15. Жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау қорытындылары және

сайланған әкімді  тіркеу туралы хабарды жариялау.
Аудандық аумақтық сайлау комиссиясы.

Сайлау өткізілген күннен бастап 7 күннен кешіктірмей – 2020 жылдың 21 маусымынан
кешіктірмей.

                                                            (36-1-бап 11- тармағы)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2001 ЖЫЛҒЫ 23 ҚАҢТАРДАРДАҒЫ № 148
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖӘНЕ ӨЗІН-
ӨЗІ БАСҚАРУ ТУРАЛЫ» ЗАҢЫНЫҢ 36 БАБЫНЫҢ 2 ТАРМАҒЫНА ЖӘНЕ 36-1 БАБЫНЫҢ
10 ТАРМАҒЫНА СӘЙКЕС 2020 ЖЫЛДЫҢ 15 МАУСЫМЫНА ТАҒАЙЫНДАЛҒАН ҚАЙЫҢДЫ

АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІН САЙЛАУ ЖӨНІНДЕГІ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ
КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚҰРАМЫ ЖӘНЕ ОРНАЛАСҚАН ОРНЫ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМА

Ойыл аудандық аумақтық сайлау комиссиясы
Ойыл селосы, Көкжар көшесі № 69 үй, 315 бөлме
«Ойыл ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ-нің ғимараты, тел.2-16-10
Бисекенов Берік Төлеуұлы – комиссия төрағасы
Қартбаев Серік Сағынұлы – төрағаның орынбасары
Бақтыгереев Болат – комиссия хатшысы
комиссия мүшелері:
Жантекова Мөлдір Үмбетқызы
Кенжебеков Нұрсұлтан Бисембайұлы
Назаров Әлішер Жүсіпқалиұлы
Сәттібаев Қонақбай Кәримоллаұлы

2020 жылғы 27 мамыр  Қараой және Сарбие ауылдық округтері әкімдерін сайлау күні

ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫ

АУДАНДЫҚ АУМАҚТЫҚ САЙЛАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ ХАБАРЫ
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Құттықтау

Бар саналы ғұмырын бала тәрбиесіне
арнап, ұзақ жыл ұстаздық қызмет еткен
Кенжан Қитанұлы мамыражай мамырда
сексеннің сеңгіріне шығып отыр.
Ауылының ғана емес, ауданның
абызына айналған ақсақалды мерейлі
жасымен құттықтаймыз! Ағамызға ұзақ
ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз!
Кенжан Ақтөбе облысының Ойыл

ауданының Көптоғай селосының
Төсағаш ауылында 1940 жылы 22
мамырда дүниеге келген. Ұлы Отан
соғысынан кейінгі қиын кезеңде
анасының жоқтығына байланысты оқуды
кеш бастаған. 1955 жылы 7 класты
бітіріп, 1957 жылы Ақтөбе қаласының
ХХХ жылдық ВЛКСМ атындағы

педагогикалық училищеге түсіп, оны 1961 жылы «Бастауыш класс мұғалімі»
бойынша бітіріп шыққан. 1961 жылы Қараой 7 жылдық мектебінде мұғалімдік
қызметін бастады. 1964 жылы Көптоғай 7 жылдық бастауыш класының
мұғаілімі болды. 1965 жылы Жақсыбайкөл бастауыш мектебінің мұғалімі
болған. 1968 жылы Орал пединститутын бітірген. 1972 жылы Құрманов орта
мектебіне бастауыш класс мұғалімі болып орналасқан. 1987 жылдан бастап
осы мектепте қазақ тілі мен қазақ әдебиеті пәні мұғалімі болды. 1992 жылы
алғаш рет араб тілін мектепте оқытты. Осы еңбек еткен жылдарында
республикалық, облыстық, аудандық грамоталармен марапатталды. Соның
ішінде «ҚР білім беру ісінің үздігі»  төсбелгісімен, «Аға мұғалім» атақтарына
ие болған. 2003 жылы Жақсыбайкөл негізгі мектебінен зейнет жасына
шықты.
Бірақ, еңбектен қол үзбей, ауылының телісін тиып, тентегін тезге салып,

ісімен үлгі болып, төңірегінің түлеуіне аталы сөзімен септігін тигізген
ақсақалға абырой биігіңіз аласармасын деп тілейміз! Балалардың
қуанышына кенеліп, немере-шөберенің шаттығына бөленіп ортамызда жүре
беріңіз демекпіз!
Ізгі тілекпен, А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, А.Кенжебаев, М.Айдарбаев,

Е.Тілепов, С.Аманғосов, Б.Бектұрғанов, М.Еркінова, С.Меруенов,
Г.Ізбағамбетова, Қ.Сатығалиев және ауданның барлық мектеп
директорлары.

80 жаста әлі тың көрінесіз,
Өмірде үлгі болып, төр кіресің.
Қуанып жатыр бүгін ұл-қызыңыз,
Ақылдан әлі талай тор тігесіз.
Жүріңізші немерені сүюмен,
Біздерге ақыл, өсиетті түюмен.
Жүре берші сабырлықтың үлгісі,
Бағдар берер баталы

Ата күніңмен!
Игі тілекпен: бала-келіні Марат-

Гүлжамал, немерелері Мейірбек-
Жанерке, Ақбота, Ержан, Гүлназ.

Ұстаздық еткен адамның,
Әр күні болған ұлы күн.
Өлеңмен жырға қосайық,
Биік қой бізге тұғырың.
Кенжан ағай туған күніңмен!
Шәкіртке сіңген білімің.
Ардагер ұстаз біздегі,
Ұстазбен өткен өмірің.
Таусылмас сізге жырымыз,
Аман-сау әркез жүріңіз,
100 жасқа жетсін жасыңыз,
Құтты болсын туған күніңіз!
Құттықтаушылар:  Жақсыбайкөл

негізгі мектебінің ұжымы

Құттықтау
Ойыл ауданы, Көптоғай ауылдық округі

Шұбарши ауылының тұрғыны Кенжан Қитанұлы ақсақалды
мерейлі 80 жасымен құттықтаймыз!

10 жыл өтті асқар тауым құлағалы,
10 жыл өтті анам іздеп жылағалы.
Әр күніміз сағынышпен өткенімен
Жүрегіміз әке деп соғады әлі.
10 жыл өтті бізде болдық балалы,
Суретіңе атам ғой деп - қарады…
Жұмбағы мен сырлары көп дүние -ай
Өзегімді өртеп, бөліп барады.
Ән саламын сағынғанда өзіңді,
Жебеп жүрші әке қара қызыңды.
Өзің едің мына өмірде тірегім,
Жалғап келем Алла деп ізіңді.
Тәрбиеңді көріп өстік жасымнан
Ешкім сендей сипамаған басымнан.
Түсіне алмай қалдық әке артыңда,
Кетуің де болды-ау бізге тосыннан.
Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.
Еске алушылар: жары Гүлзада және балалары.

Ойыл ауданы, Көсембай ауылы
Майдан Рашұлы Өміров

(27.07.1941 ж - 22.05.2010 ж)

Азаматтардың құқықтары жоғары
деңгейде қорғалып, кез келген ірілі-
ұсақты құқық бұзушылыққа қарсы
ымырасыз күрес жүргізіліп, темірдей
тәртіп сақталған жерде ғана мем-
лекет экономикасының абыройы ар-
тып, дамудың жаңа кезеңіне сенімді
қадам басатыны анық. Ауданы-
мыздың жайлы тұрмысы, бейбіт ең-
бек етіп, алаңсыз күн кешуі үшін тиісті
уәкілетті органдармен бірқатар
жұмыстар атқарылуда.
Жүргізілген профилактикалық

шаралардың негізінде, қылмыстың
алдын-алу және болдырмаудың
арқасында кейбір қылмыс санат-
тарының өткен жылмен салыстыр-
ғанда бірқатар төмендеуі байқа-

лады.                                
Ағымдағы жылдың 4 айында ауда-

нымызда меншікке қарсы қылмыс,
ұрлық, оның ішінде мал ұрлығы
азайып отыр.         
Қылмыстың алдын алу, онымен

күресті күшейту жергілікті атқарушы,
құқыққорғау және басқадай мемле-
кеттік органдардың қызметіндегі
бастапқы бағыттардың бірі.
Осы бағытта ауданның уәкілетті

органдарымен біріккен бірқатар
жұмыстар атқарылуда. Барлық
органдар, мекемелер және ұйымдар
бірігіп жұмыс жасап, қылмыстылық
пен құқық бұзушылықтың алдын
алудағы мемлекеттік саясатты
жүзеге асыру – басты міндет.

Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ орта мектебінің ұжымы және
бастауыш кәсіподақ ұйымы мектебіміздің мұғалімі Базаров Ерікке,
ағайын-туыс, бауырларына туыс інісі

 Наурызбектің
 қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

ЕСКЕ АЛУ

Көктем кезінде елді мекендер
аумағында құрғақ шөп пен қоқыстың
жану жағдайлары көп кездеседі.
Осындай жағдайлар әдетте қоқысты
үйінде және жағу кезіндегі талап-
тарды бұзу салдарынан туындайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2014 жылғы 9 қазандағы № 1077
қаулысымен бекітілген «Өрт қауіп-
сіздігі ережесінің» 71-1 тармағына
сәйкес, «Қоқыс қалдықтарын өртеу
ғимараттар мен құрылыстардан 50
метрден кем емес қашықтықта жүзе-
ге асырылады» - деп көрсетілген.
Ғимараттар мен құрылыстардан 50
метр қашықтықтағы қоқыс жағыла-
тын алаң құрғақ шөп пен жапырақ-
тардан тазалануы керек. Қоқыс тек
күндізгі уақытта, тұрақты бақылау
болған жағдайда ғана жағылуы
қажет. Қоқыс жағылғаннан кейін отқа
су құйылып мұқият өшірілуі тиіс.
Өшірілмеген отты қараусыз қалды-
руға тыйым салынады.
Ашық алаңдардағы қоқысты бақы-

лаусыз жағу үлкен апатқа әкеп соға-
ды. Ауланы тазарту үшін, ауладағы
қоқысты өртеп, оны бақылаусыз

қалдыру салдарынан сіз айнала-
ңыздағы қаншама затқа орасан зиян
әкелетініңізді түсінгеніңіз абзал. Өрт
салдарынан адам өміріне де қауіп
әкелетініңізді ескеріңіз. Ауладағы
көктемгі жұмыстарды атқарғанда
және табиғат аясында демалғанда
ашық отты пайдалану кезінде аса сақ
болыңыздар.
Егер, жоғарда көрсетілген талап-

тар орындалмаған жағдайда, ҚР
«Әкімшілік құқық бұзушылықтар
туралы» Кодексінің 336-бабына
сәйкес жеке тұлғалар мен лауазым-
ды тұлғалар, шағын, орта және ірі
кәсіпкерлік субьектілері айыппұл
түрінде әкімшілік жауапкершілікке
тартылады.
Ауданымыз бойынша 2019 жылы,

қоқыс жағып өрт қауіпсіздігі ереже-
лерін бұзу оқиғаларының 6 жағдайы
орын алып, әкімшілік құқық бұзушық
хаттамалары толтырылғанын ескер-
теміз.

А.ТАРЫБАЙ,
Ойыл ауданының төтенше

жағдайлар
бөлімінің аға инженері.

ЖАСТАР АРАСЫН-ДАҒЫ
ЖАНЖАЛДЫҢ СЕБЕПТЕРІ
ӘРТҮРЛІ. БОЛМАШЫ НӘРСЕ-ДЕН
БАСТАЛЫП, СОҢЫ ӨКІНІШКЕ
ҰРЫН-ДЫРҒАН ҮЛКЕН ЖАНЖАЛ-
ҒА ҰЛАСЫП ЖАТҚАНЫН СОҢҒЫ
КЕЗДЕРІ ЖИІ КЕЗДЕС-ТІРІП ЖҮР-
МІЗ. ӘРИНЕ, БҰЛ БІЗДІҢ АУДАН-ҒА
ҒАНА ҚАТЫСТЫ ЕМЕС. ЖАЛПЫ
ЕЛІМІЗ БОЙЫНША.
Дегенмен, орын алған оқиғаларды

зерттесек, тәрбиенің солқылдақтығы
мен баланың беймезгіл, орынсыз
жүруінен басталады. Содан барып
бала ғаламтордан көргеніне сүйеніп,
көшенің тәрбиесіне көндігеді. Абайға
жүгінсек, «Тамағы тоқтық, жұмысы
жоқтық, аздырар адам баласын!»
Сонымен қатар, соңғы уақыттарда

Еліміздің барлық сот жүйесінде
заман талабына сай заманауи техно-
логиялар еңгізілуде. Сот жүйесіне
еңгізілген заманауи өзгерістер элек-
трондық технологиямен байланыс-
ты. Соның ішінде сот залдарының
дыбыс-бейне жазу құрылғыларымен
қамтамасыз етілуі, сот отрыстарына
қашықтықтан қатысу мүмкіндігі тек
қана сот қызметкерлеріне ғана емес
халық үшін қолайлы жағдай туғызды.
Сот мәжілісіне қатыса алмайтын
оның ішінде қамаққа алынатын
тұлғалардан басқа сот мәжілісіне
қатысушылар «SMART» cуд арқылы
оның ішінде өзінің қалта телефо-
нымен бейне бақылау құрылғы-
сымен байланысып, сот мәжілісін
өткізу мүмкіндігі қарастырылған.
Сонымен қатар сотқа қандайда

болсын талаппен жүгінгісі келетін
азаматтар интернет желісінен «Сот
кабинеті» сервисі арқылы өз үйінен
шықпайақ талап арыз бере алады.
Осы еңгізілген ақпараттық техно-
логия шалғайда тұратын азамат-
тардың қаржыларын және уақыт-
тарын тиімді пайдалануына мүмкіндік
беріп отыр.

Соңғы жылдары сот жүйесіне бір-
шама ақпараттық технологиялар
еңгізіліп, қарапайым халықтың мүд-
десіне қызмет атқаруда. Соның
ішінде айтып кететіні сотқа шақыру
мәселесін шешіп беріп отыр. Яғни
осының алдында сот мәжілісіне
қатысатын тұлғаларды арнайы ша-
қырту қағаздарын жазып қолмақол
немесе пошта арқылы жөнелту
жұмыстары арқылы өрбитін. Осы
жазылған сотқа шақыру қағаздары
баратын жеріне барып болғанша,
жауап келгенше біраз уақыт алған
болатын. Сот жүйесіне еңгізілген
жаңа технология уақытты үнемдумен
қатар ескі байланысқа нүкте қойды.
Енді сотқа шақыру қағазын қолма қол
жазбайақ, SMS хабарламаны ұялы
телефон нөмірі арқылы бірден
азаматтарға жіберіп, сотқа шақыру
процесі әлдеқайда жеңілдеді.
Еліміздің сот жүйесінің бүгінгі ғылым
мен техниканың жетістігін өз тәжіри-
бесіне кеңінен еңгізуі заман талабы-
нан туындаған қажеттілік қана емес,
бұл сот төрелігін барынша халыққа
ашық әрі қолжетімді ету мақсатында
қолға алынған игі шаралардың бірі.

Сот жүйесінің сапасын  арттыруда да
заманауи технологиялардың берері
мол. Әсіресе, бұл сот қызмет-
керлерінің жүктемесін азайтып, әділ
сот жұмысын оңтайлы ұйымдас-
тыруда да ақпараттық технология-
лардың көмегі өлшеусіз.
Заманауи ақпараттық технология-

ны сот жүйесіне еңгізу және оны одан
әрі жетілдіру сөзсіз сондай-ақ Ойыл
аудандық сотының өндірісіне түскен
арыздар мен істер толық электронды
түрде тіркеліп қаралады, яғни сот
билігінің беделін жоғарлатып, халық
сенімін арттыруға өз септігін тигізуде.
Сот саласындағы жүргізіліп жатқан

тың реформалар мен жаңашыл-
дықтар құқықтық саясаттың басты
қағидаттарын басшылыққа алып,
мемлекет пен қоғам институттарын
одан әрі демократиялық және
құқықтық мемлекеттің сұранысына
сай жасақталған сот жүйесі қалып-
тасып, тұтастай алғанда толыққанды
жұмыс атқарып келеді.

С.ШАЙМАҚОВА,
Ойыл аудандық сотының

бас маманы.

СОТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ
ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,
Шұбарши елді мекенінің тұрғыны

ардагер ұстаз  Қитанұлы
Кенжанды 80 жас туған күнімен

құттықтаймыз!

Ақтөбе облысы, Ойыл ауданы,
Шұбарши елді мекенінің тұрғыны

ардақты да аяулы әкеміз
Қитанұлы Кенжанды

80 жас туған күнімен
құттықтаймыз!

жасөспірімдер арасында орын алған
қылмыстардың басым бөлігінде
әртүрлі қару қолдану белең алып
барады.
Ең өкініштісі, осындай оқиға біздің

ауданда тіркелді. Яғни, жуырда
мамыр айының жетісінен сегізіне
қараған түні Сарбие ауылында
жиырма шақты жасөспірім екі топқа
бөлініп төбелеседі. Олардың ішінде,
бір топтың балалары жастары кәме-
лекетке толмағандар. Тәрбиенің сол-
қылдақтығы - дейтініміз осы. Демек,
бала бақылаусыз. Мезгілсіз уақытта
бала көшеде не істеп жүр? Ата-
анасы баланы іздемей ме? Міне,
көшеде орынсыз жүрудің соңы –
өрімдей жасөспірімнің өлімімен
аяқталды. Бірнеше бозбала әртүрлі

дене жарақатымен ауруханаға түсті.
Осы оқиға бойынша Қазақстан

Республикасы Қылмыстық Кодек-
сінің 99-ы бабы бойынша қылмыстық
іс қозғалып, 18 жасар күдікті жігіт
қамауға алынды. Қазір тергеу
амалдары жүргізіліп жатыр. Сонымен
қатар, 293-бап бойынша бұзақылық
жасаған екі жігітке қылмыстық іс
қозғалып, үйқамаққа алынды.
Ал, төтенше жағдай режимін

бұзған жасы кәмелетке толмаған 27
баланың ата-анасына хаттама
толтырылып, шаралар алынды.

Мұхтар ДҮМБАЕВ,
Аудандық полиция бөлімі

бастығының тергеу жөніндегі
орынбасары.

ЖАСТАРДЫҢ ЖАНЖАЛЫ

ҚЫЛМЫСТЫ АЛДЫН-АЛУ –

Қай мемлекеттің болсын айбарын аспандатып, халықтың
тыныштығын қорғауда елдің ішкі қауіпсіздігі маңызды рөл атқарады.

ОРТАҚ МІНДЕТ

Ойыл аудандық прокуратурасы

ҚОҚЫСТЫ БАҚЫЛАУСЫЗ ЖАҒУ –
ҮЛКЕН АПАТҚА ӘКЕП СОҒАДЫ!

ЖАСӨСПІРІМНІҢ ӨЛІМІМЕН АЯҚТАЛДЫ


