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Қазіргі таңда жастарға патриоттық
тәрбие беру мен елдің болашағын
ойлау – егіз ұғымға айналды. Елбасы
өз жолдауының бірінде «Егер бір
жылдықты ойласаңдар, бақша егің-
дер. Егер 100 жылдықты ойласаңдар,
тал егіңдер. Ал мәңгілік болашақ
өмірді ойласаңдар, өз тарихын, түп-
тамырын, тектілігін білетін ұрпақ
тәрбиелеңдер» - деп айтқан еді. Осы
сөзді ұраны етіп ұстанып келеді.
Бүгін ауданымызға арнайы келген

Ақтөбе облыстық ауған соғысы арда-
герлерінің қауымдастығының төра-
ғасы Марат Қойлыбаев бастаған топ
жастармен кездесіп ой бөлісті. Жуыр-
да ғана іргесі қаланған қауымдас-
тықтың негізгі мақсаты - болашақта
еліміздің көркеюіне үлес қосар жас-
тардың тәрбиесіне атсалысу. Ол үшін
бүгінгі жастардың намыс, жүрек-
терінде отанға деген махаббат, сана-
ларында қоғамға қандай пайдамды
тигізсем екен деген ой болуы тиіс.
Кездесу барысында жастарға өзінің
осындай ой-тілектерін жеткізген

Марат ағамыз діни ағымдардан да
абай болуды ескертті. «Ақырын жүріп,
анық басу» үшін діни қағидалардың
ұстанымы ұлттық ұғыммен ұштасуы
керек. Сонымен қатар, жастарды
спортпен айналысып, денесін шира-
тып, қабілеті дамытуға шақырды. Ерік-
жігері күшті, оқу мен еңбек етуге
ынтасы зор жастар елдің ертеңі.
Сондықтан да, жуырда Ақтөбе қала-
сында “Ұлттық рухтағы тәрбиенің
тізгінін ұстайтын уақыт келді” тақыры-

бында жастармен кездесу өткізіпті.
Сонда да көп өзекті мәселелер көтері-
ліпті. «Ұлтты сүю өз тіліңді құрмет-
теуден басталады» - деп түсінетін
ауған соғысының ардагері жастарға
«Еңбектің наны тәтті» - деген мәтелдің
мағынасын талдап түсіндірді. Осы
кездесуге келген қауымдастық төра-
ғасының орынбасары Болат Қалды-
баев пен Гумер Галеевтер мен жерле-
сіміз Абай Тоқмағамбетовтар да өз
ойларымен бөлісті.

ҚОҒАМНЫҢ ЕРТЕҢІ ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК?
БҰЛ АУҒАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДА-

ГЕРІ, “ҚҰРМЕТ” ОРДЕНІНІҢ ИЕГЕРІ
ЖӘНЕ “ЕР-БАҚЫТ” СПОРТТЫҚ-
ПАТРИОТТЫҚ КЛУБЫНЫҢ ТӨРА-
ҒАСЫ МАРАТ ҚОЙЛЫБАЕВТЫ ЖИІ
ТОЛҒАНДЫРАТЫН САУАЛ. ОЛ
“ЖАСТАР СПОРТПЕН ШҰҒЫЛ-
ДАНСЫН, ӨЗГЕЛЕРДЕН АРТТА
ҚАЛМАСЫН” ДЕП ЖҮЙЕЛІ ТҮРДЕ
ҚАРЖЫ БӨЛІП ТҰРАТЫН КӘСІП-
КЕР. БҮГІНГІ КҮНІ АУҒАН СОҒЫСЫ
АРДАГЕРЛЕРІНІҢ ҚАУЫМДАС-
ТЫҒЫН ҚҰРЫП, БАСҚАРЫП ОТЫР.

Ш. Берсиев атындағы өнер және
өлке тарихи музейінің қызметкерлері
Ақтөбе облыстық тарихи өлкетану
қызметкерлері мен жергілікті өлке-
танушылар, тарихшылар бірлесіп
Ойыл ауданы, Қайыңды ауылдық
округіне барып, тарихи танымдық
зерттеу экспедициясын жүргізді. 1775-
1776 жылдары Сапура Мәтенқызы
қозғалысы болған жерлерді зерттеп,
деректер жинаушы топ осы жерде
Мәтентөбе деген жердің бар екендігін
білген. Бұл жер Сапураның әкесі
Мәтен батырдың есімімен байланыс-
ты. Мұнда ескі қабір орындары,
тастағы ру таңбалары сақталған.
Зерттеушілер Мәтентөбенің басына
барып тарихи орынды көзбен көріп
одан әрі зерттеуді қажет ететін
орындардың бірі болып табылатын-
дығына көз жеткізді. Мәтентөбеде  бас
қосқан экспедиция мүшелері табиғи
құбылыстың куәгері болды. Олардың
пайымдауынша бұл құбылыс та
тегіннен-тегін орын алмаса керек.
Экспедиция барысында жинақталған
дерекқорлардың нәтижесінде Сапура
Мәтенқызын тереңірек зерттеуге
мүмкіндіктер туып отыр. Сонымен
қатар зерттеушілер Қобда ауданын-
дағы Жиренқопа, Көкүй ауылдарын да
зерттеп деректер қатарына енгізген.
«Біздің осындай қасиетті мекенге

келіп табанымыздың тиюінің өзі үлкен
қуаныш. Осындай беймәлім тарихи
орындардың орны бүгінге дейін
сақталғандығына көзжеткізу тарихтың
тағы бір бетін ашуға мүмкіндіктер
туғызады. 1775 жылдың күзінде Елек,
Қобда өзендері сағасында отырған
Табын, Тама руларының халқы атқа
мініп, көтеріліске шыққаны тарихтан
белгілі. Бұл қозғалыс тарихта Көктемір
көтерілісі деген атпен белгілі. Осы
аталған сол көтерілістердің бастау-
шысы, қозғаушысы Сапура Мәтен-
қызы болды - дейді Мейірхан
Ақдаулетұлы. Бүгінде Мәтентөбе
сынды өзге де тарихи орындар Ойыл
ауданында Ш. Берсиев атындағы өнер
және өлке тарихи музейінің қызмет-
керлерінің көмегімен жақсы зерттеліп
келеді. Бұл тарихи танымдық зерттеу
экспедициясы да Сапура Мәтенқызын
толыққанды зерттеуге өз үлесін
қосты. Экспедиция барысында жинақ-
талған өлкетану материалдары осы-
дан екі жарым ғасырдан бұрынырақта
өмір сүрген, халықтың бостандығы
мен еркіндігі жолында аянбай күрес-
кен батыр қыздың бейнесін айшықтап,
тарих беттеріне тұтастай танытып,
толықтыра түсу керектігін көрсетіп
берді.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Ақтөбедегі Қызылбұлақтан бастау
алып Атыраудағы Тайсойған құмына
барып сіңетін алып өзен бүгінде
бөлініп-бөлініп, бірнеше шағын көл-
шіктерге айналудың аз-ақ алдында
тұр. Бұл оқиға аймақ тұрғындары мен
табиғат жанашырларының арқасына
аяздай батып отыр. Қолда барда
алтында бағаламаса табиғи байлық-
тарымыз бен үлкен өзеннен жұрнағы
да қалмайтын сыңайлы. Тұрғын-
дардың жан айқайы арна кетсе
Барқын кетеді, Барқын кетсе бұл
жерде ел-жұрт ұзақ уақыт тұрақтап
отырмайтындықтарын айтады. Мұрат
Мөңкеұлының: Еділді тартып алғаны
–  Етекке қолды салғаны. Жайықты
тартып алғаны – Жағаға қолды сал-
ғаны. Ойылды тартып алғаны  – Ойын-
дағысы болғаны, – дегеннің кебі
келмесін!
Осы орайда Ойыл өзенінің тағды-

рына алаңдаған бір төп табиғат жана-
шырлары Сақтаған Бәйішев атындағы
Ақтөбе университетінің қолдауымен
«Ойыл өзенін қалпына келтіру»
тақырыбында Республикалық онлайн
конференция өткізді. Конферен-
цияның басты мақсаты экологиялық
апаттың алдын алу. Онлайн конфе-
ренцияға Атырау облысының әкімінің
орынбасары А. Наутиев, «Су ресурс-
тарын пайдалануды реттеу және
қорғау жөніндегі Жайық Каспий бас-
сейндік инспекциясының басшысы
Г.Азидуллин, Қызылқоға ауданының
әкімі Н.Бисембаев, Миялы ауылының
тұрғыны Е.Нұров, Қаракөл ауылының
тұрғыны Жалғас М. Қаракөл ауылы-
ның тұрғыны Е.Шәріп, Ақтөбе облысы
бойынша: Ойыл ауданының әкімінің
орынбасары А.Кенжебаев, Мұғалжар
ауданының әкімінің орынбасары
Н.Ержанов, С.Байішев Ақтөбе

университетінің экология пәнінің аға
оқытушы А.Дадин, Ақтөбе облысы,
Темір ауданы, Қайыңды ауылының
тұрғыны  Ә. Кенжебайұлы қатысып
өзекті мәселелерге тоқталып, пікір-
лерін ортаға салып, экологиялық апат-
тан шығу жолдарын қарастырды.
Ақтөбе қаласы Сақтаған Бәйішев
атындағы Ақтөбе университеті, жоға-
ры медициналық колледждің оқыту-
шысы, дәрігер, Нұрлан Ізденұлы
Ойыл өзені бұрындары теңіз болып
тасып жататын, ал қазіргі таңда  өзен
арнасы тарылып экологиялық апатқа
ұшырап отырғандығын айтады.

«Біз, Ақтөбе облысы, Ойыл ауда-
ны, Қаракемер ауылында 1977 жылға
дейін тұрдық. Сол жылдары Ойыл
өзені теңіз болып тасып жататын.
Өзен тасығанда, су деңгейі 10 метр,
одан да жоғары көтерілген. Құтқа-
рушы вертолеттер Ойыл өзенін
бойлай ұшып жүретін, маторлы
қайықтармен су мамандары күндіз,
кеш батқанша кезекшілікте бола-
тын. Қаракемерде ол кезде 8 жылдық
мектеп болды, көрші Добров мен
Ақшатау бөлімшелерінен келіп
оқитын оқушылар  өзен тасығанда
10-15 күн сабаққа келе алмаушы еді.
Мектептің ортасында терең сай
болды, сол сайдан көктемде 10-15
күн қырдан өзенге қарай сарқырап су
ағатын, ол судан атпен де өте
алмаушы едік. Судың сарқырап аққан
даусы түнде үйге естіліп жататын.
Бұны айтып отырғаным, Ойыл

өзені бұлақтардан бастау алып, су
деңгейін жоғалтпайтын, көктемде
қар-жаңбырдың суымен толығып,
сең көтеріліп, су тасығанда жаңарып
тұратын. Ойыл өзені жер асты,
жауын-шашын суымен толығады,
бірақ бұлақтардан аққан су өзен

деңгейін, ағысын ұстап тұрады.
Бұлақтарды негізсіз себептермен
бітеп тастағаннан, жеке қожалық-
тардың бөгеп алғанынан, бұлаққа
жауапты мамандардың дұрыс қара-
мағандықтарынан бітелуге жақын,
баяу, далаға ағады, не өзенге жетпей
жерге сіңіп кетеді. Ол кездегідей
күзде жаңбыр, қыста қар жаумай
кетті. Соның кесірінен соңғы 30
жылда Ойыл өзені бұрынғыдай
тасымай қалды» - деді.

ҚАУІП ҚАЙДАН?
Ойыл өзенінің қазіргі таңдағы

экологиялық апатты жағдайы ақ
жағалыларды алаңдата қоймайтын
сыңайлы. Конференция барысында
Ойыл өзеннің жағдайына алаңдаған
жанашырлар Ақтөбе облыстық әкім-
дігіне  ұсыныс хаттарын жолдағаны-
мен жауапсыз қалғандықтаны айтады.
Сонымен қатар, Ойыл өзендерін бөліп
алып, бөгеп, бөгет салып алған жеке
қожалықтардың әрекеттері тексеріссіз
қалып отыр. Ал, мамандар өзеннің
құрып бара жатқандығын табиғи
құбылысқа балайды. Қар мен жаңбыр
суының жетіспеушілігінен деп отыр.
Бүгінде «Ойылым - арнам ағысы
қатты» - деген жыр жолдары арманға
айналып бара жатқандай. Ойыл өзені
Ақтөбе облысындағы Қандыағаш
темір жол станциясының солтүстік-
батысында 50 шақырым жерден
(Қызылбұлақ деген жер) басталып,
Атырау облысы, Тайсойған құмында
бірнеше тармаққа бөлініп, Каспий
маңы ойпатындағы Жалтыркөл, Ақтө-
бе көлдері аралығындағы Қаракөл
қонысы тұсында тартылып қалады
(құмға сіңіп кетеді). Ойыл өзенінің
жалпы ұзындығы 800 шақырымнан
астам екенін ғалымдар айтып та,
жазып та келеді. Жоғарғы және орта
бөлігіндегі аңғары терең сай-жырамен
тілімденген, төменгі бөлігі белесті
жазықпен ағады. Негізгі арнасының
ені 20 – 40 метр болған. Ірі салалары
Ащыойыл, Кенжалы, Қайыңды, Қиыл.
Жайылмасы – Ақтөбе, Атырау облыс-
тары шаруашылықтарының шабын-
дығы. Ойыл өзенінің суымен егін,
баубақша, мал суарылады. Өзен
бойына Миялы, Көптоғай, Қаратал,
Ойыл, Добров, Қаракемер, Ақшатау,
Шиқұдық, Саралжын, Көсембай,
Аманкелді, Қайыңды, Бабатай, Сары-
тоғай т.б. елді мекендер орналасқан.
Аталған елді мекеннің халқы Ойыл
өзені арқылы күн көріп келеді. Ал, жыл
сайын өзеннің арнасы тарылып,
балығы қырылып, жоғалуға айналса,
халық та бұл жерде ұзақ тұрақта-
майтыны айқын. Табиғи құбылыс яки
адамдардың өзенге тастаған қоқыс
қалдықтарының салдарынан деп
жайбарақат қарап отыруға болмайды.
Келген қауіптің алдын алып керекті
шаралар уақытында жүзеге асқан
жағдайда ғана Ойыл өзенін сақтап
қала алатындықтарын айтады.
НЕМҚҰРАЙЛЫЛЫҚ ҚАТЕРГЕ

ҰРЫНДЫРАДЫ
Ақтөбе облысы бойынша Мұғал-

жар, Темір, Ойыл аудандарына және
Атырау облысы, Қызылқоға ауданына
қарасты елді мекендердің  халқы, 4
түлік малы, жануарлар, жәндіктер,
балықтар қуаңшылықтан туындайтын
іш ауруларына, паразиттік ауруларға,
тері ауруларына т. б. жұқпалы
инфекциялық ауруларға шалдығу
қаупі жоғары. Сондықтан аталған елді
мекен әкімдері, экологтар, гидролог-
тар, дәрігерлер,  обаға қарсы бекет-
тердің мамандары, ветеринарлар,
Ойыл өзені бойында орналасқан елді
мекендердің жауапты мамандары,
имамдары, ақсақалдары, азаматтары
т. б. бірігіп алдын алу шараларын
қолға алулары қажет. Немқұрай-
лықтың салдары елді мекен халқын
қатерге ұрындыруы да мүмкін. Мұның
барлығы конференция айтылған
тұжырымдар. Сонымен қатар, кон-
ференцияға қатысып ой пікірлерін
білдірген бір топ азаматтар билікке өз
ұсыныстарын жолдады. Аталған
ұсыныстарға Ойыл өзені табиғи
зардап, сондықтан тасаттық жасу
керектігін. Бұлақтардың көзін ашып,
айналасын қоршап, Ойыл өзеніне
қарай ағуын бөгемеу, өзеннің орнын,
жағалауын тазарту жұмыстарын
жүргізуді ұйымдастыру. Бұлақ көз-
дерін жауып тастағандарды, бөгеп
алғандарды, заңдылығын анықтау,
тәртіпке шақыру. Бұлақ бастау алатын
жер асты көлдерінің суын өзенге
тарту. Ойыл өзендерін бөліп алып,
бөгеп, бөгет салып алған жеке қожа-
лықтарды тексеру. Шаруа қожалық-
тарының Ойыл өзенін мал тезекте-
рімен ластауына жол бермеу, тексеру,
тәртіпке шақыру. Суды барынша
үнемдеу. Ойыл ауданы, Қаратал
ауылындағы платинаны күздің аяғын-
да жабу, мамыр айында ашу. Ойыл
өзені сіңіп кететін аяқ жағындағы
Тайсойған құмына жеткізбей платина
салу керек. Ойыл өзені бойындағы
суармалы егін, баубақша суаруды,
жаңадан егуді Ойыл өзені арнасына
толғанша тоқтату. Қиыл өзеніне
құятын бұлақтардың көзін ашу және
бұлақтарды бөгеп тастағандарды
тәртіпке шақыру. Қиыл өзенінің Ойыл
өзеніне құятын жеріне платина
орнату.
Ойыл өзені мәселесін ғылыми

тұрғыда зерделеу, зерттеу. Ғылыми
институттармен келісім шартқа отыру.
Ойыл өзенінің суының құрамын,
сапасын тексеру. Ойыл өзені бойында
орналасқан тұрғындардың ауыз су
мәселесін шешу. Осы аталған
ұсыныстар Ақтөбе облысының әкімі
Оңдасын Сейілұлы Оразалинге және
Атырау облысының әкімі Махамбет
Жолдасқалиұлы Досмұхамбетовке
жолданды. Тұрғындар мен табиғат
жанашырлары 800 шақырым Ойыл
өзеннің ертеңгі тағдырына арнап оң
шешімдер мен тиісті шаралар қолда-
нылады деген сенімде.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

Р.S.
Қонақтар ауданға сапары

барысында аудан әкімі Асқар
Қазыбаевтың қабылдауында
болып , Ш .Берсиев атындағы
Ойыл аудандық өнер және өлке
тарихы музейінде, Ойыл балалар
мен жасөспірімдер спорт мекте-
бінде болып, аудандық мешітке
барып аруақтарға дұға бағыш-
тады.

Серікбай ҚОЙБАҒАРОВ,
Ойыл селосы.

ОЙЫЛ ӨЗЕНІ - АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙДА ТҰР!
ОЙЫЛ ӨЗЕНІНІҢ ТАРТЫЛЫП, ҚҰРҒАП, КЕУІП БАРА ЖАТҚАНЫ

ТҰРҒЫНДАРДЫ АЛАҢДАТУДА. КЕЗІНДЕ АҚҚУАЛАР ҚОНЫП, АЙДЫҢ
ЖАРЫҒЫМЕН СЫЛАНАТЫН СҰЛУ ӨЗЕННІҢ БҮГІНГІ ЖАҒДАЙЫ КӨҢІЛ
КӨНШІТПЕЙДІ. ӨЗЕННІҢ СУЫ ЖЫЛДАН-ЖЫЛҒА ТАРТЫЛЫП, КЕУІП
БАЛЫҚТАРЫ ҚЫРЫЛЫП, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АПАТТЫҚ ЖАҒДАЙДА ТҰР.
ӨЗЕН ОСЫЛАЙ ТАРЫЛЫП, КЕУІП КЕТСЕ 800 ШЫҚЫРЫМ ОЙЫЛ ӨЗЕННІҢ
БОЙЫ  ШӨЛ ДАЛАҒА АЙНАЛУЫ БЕК МҮМКІН.

САПУРА МӘТЕНҚЫЗЫ
ҚАЙДА ЖАТЫР?

ТАРИХТЫҢ ҚОЙНАУЫНА БОЙЛАП, ҚАЗАҚТЫҢ БЕЙМӘЛІМ СЫРҒА ТОЛЫ
ТАРИХЫН ЗЕРТТЕП, ЗЕРДЕЛЕП КЕЛЕСІ ҰРПАҚҚА АМАНАТТАУ АСА
МАҢЫЗДЫ. ӘР  ҚҰМДЫ ТӨБЕСІНДЕ БІР ТАРИХ  ЖАСЫРЫНҒАН ОЙЫЛҒА
АТ БАСЫН ТІРЕГЕН БІР ТОП ҒАЛЫМДАР ЗЕРТТЕУ ЕҢБЕКТЕРІ АРҚЫЛЫ
ТҮП-ТАМЫРЫМЫЗДЫ БІЛУГЕ, ҰЛТТЫҚ ТАРИХЫМЫЗҒА ТЕРЕҢ ҮҢІЛІП,
ОНЫҢ ТҮЙІНІН ШЕШУГЕ МҮМКІНДІК ТУДЫРЫП ОТЫР.

Толығырақ тарқатсақ, алдымен
аудандық аурухана ұжымымен
кездесу өткізген партиялық бақылау
мүшелері ауруханадағы ақ халат-
тылардан үстемақы жөнінде толық
апарат алды. Дәрігерлердің үніне
кезек берсек, олардан келер арыз-
шағым жоқ. Қауіпті індеттің өршіген
кезінде өмірін тәуекелге тігіп, науқас-
тың айығып кетуі үшін қызмет көрсет-
кен жандардың барлығы дерлік тиісті
құжатқа сәйкес үстемақы алған.
Мұндай жағдай елімізде бұрын
соңды тәжірибеде болмағандықтан
коронавируспен күресуге атсалыс-
қан кейбір жандардың үстемақыға
ілікпей қалғандарын да жасырмады.
Ал, мектептерде онлайн режимде оқу
жүйесі әлі де бір қалыпқа түсе қойған
жоқ. Қазіргі таңда жергілікті бюджет-
тен 81, облыстық бюджеттен 600
компьютер бөлініп жатыр.
Оқушылардың онлайн жүйесінде

оқулары үшін ноутбукпен жабдық-

талуы әзірге 10%-ды ғана құрайды.
Бұл жөнінде аудандық білім, дене
шынықтыру және спорт бөлімінің
басшысы Серік Меруенов мәлімет
берді. Одан кейін партиялық бақы-
лау мүшелері Ойыл қазақ орта мек-
тебінің 7 а класс оқушысы Нұрбақыт
Қанатбаеваның онлайн режимінде
сабақ оқу барысын арнайы барып
көрді. Нұрбақыт аталған мектептегі
оқу үлгерімі жоғары оқушылардың
бірі болғандықтан әзірге ұялы теле-
фоны арқылы сабағын оқып жатыр.
Алайда, ол мектепте оқығысы келе-
тінін ашық айтты. Ал, «Nur Otan» пар-
тиясы Ойыл аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары
Сәкен Займолдин кездесу барысын-
да білім және денсаулық сақтау
қызметкерлерін бірлесіп қызмет
етуге шақырды.

Муса ӘДІЛБАЙҰЛЫ,
Ойыл селосы.

Партиялық бақылау

ОНЛАЙН ОҚУ МЕН ДӘРІГЕРЛЕРГЕ
ҮСТЕМАҚЫ ТӨЛЕУГЕ АРНАЛДЫ
КЕШЕ «NUR OTAN» ПАРТИЯСЫ ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ФИЛИАЛЫ

ТӨРАҒАСЫНЫҢ БІРІНШІ ОРЫНБАСАРЫ СӘКЕН ЗАЙМОЛДИН МЕН
ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ МҮШЕЛЕРІ ОНЛАЙН РЕЖИМДЕ ОҚЫП ЖАТҚАН
ОҚУШЫЛАРДЫҢ НОУТБУКПЕН ЖАБДЫҚТАЛУЫ МЕН КОРОНАВИРУС
ПАНДЕМИЯСЫ КЕЗІНДЕ ҚАУІПТІ ІНДЕТТІ ЖҰҚТЫРҒАН НАУҚАСТАРДЫ
ЕМДЕУДЕ АЯНБАЙ ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН ДӘРІГЕРЛЕРГЕ ҮСТЕМАҚЫ ТӨЛЕУ
ЖӨНІНДЕ БАҚЫЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ЖҮРГІЗДІ.
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«Тегінде адам баласы адам
баласынан ақыл, білім, ар, мінез
деген қасиеттерімен озады» -
деген Абай. Ұлы ақын сөзі еш
уақытта өз мәнін жойған емес.
Озық ойлы білімдар адамдар
заманның дамуына өз үлесін
қосады. Осындай жанға кәзіргі
қалалық мәслихат депутаты,
бүгінде мәжіліс депутаттығына
кандидат Айнұр Қайсарқызы
Бақтығалиеваны жатқызуға
болады.
Әкесі Қайсар Бақтығалиев Көптоғай

ауылының тумасы. Айнұрдың бала-
лық шағы осы Құрман кеңшарында
өткен. Кішкентайынан мал бағып, егін
жинап, далаға от жағып, нан пісірген
ауыл тіршілігін көріп өскен Айнұр
ауылды қаламен теңестіруді арман-
даған. 1996 жылы Ұлы Британияда
оқып, 18 жастан Атырау қаласында
шетелдік компанияда жұмыс тәжіри-
бесін бастайды. 5 жылда компания-
ның басшысына дейін көтеріледі.
2004 жылы тұрмысқа шығып кәсіп-
керлікті бастайды. Алғашында қиын
болады, жолдасы екеуі қиындықты
қажыр-қайраттарының арқасында
жеңіп шығады. Бүгінде отбасылық
кәсіптерін үш салада дамытып келеді.
Олар жеңіл өнеркәсіп саласында
мамандар киімін және күнделікті киім
тігу, ауыл шаруашылығында егін және
мал шаруашылығы, денсаулық сақтау
саласында «Шипагер» санаториясы.
120 адамды сапалы жұмыс орнымен
қамтамасыз етіп отыр. Оның ішінде
мүмкіндігі шектеулі жандар да бар.
Облыстық іскер әйелдер қауымдас-
тығының мүшесі. Кәсіпкерлікті дамыту
жастардың рухани жаңғыру мақса-
тында  жапондық Кайдзен техноло-
гияларын тегін шеберлік класстарын
өткізіп жастарға үйретіп отырады. 4
баланың анасы, аяулы жар, сүйікті
келін атанып отыра қоғамның көкей-
кесті мәселелеріне араласып шешу
жолында білімі мен қайсарлығын,

Әрі қарасы, он жылдан аса өзінің
туған жеріне көмектесіп, қаржылай
көмек беріп жүргенін естіп те, газет
беттерінен оқып та жүргенмін. Деген-
мен, сырттай ойлау бір бөлек те, көз-
бен көру – тіптен бір бөлек екенін
мойындадым. Қарап отырсам, өз
еңбегімен жарғақ құлағы жастыққа
тимей жүріп, тапқан несібесінен туған
жеріне қайырымдылық жасау, көмек
беру, қолдап отыру – перзенттік
парызы мен азаматтық сезімі, еліне
деген сүйіспеншілігі екенін аңғардым.

«Көркейе бер, туған жер», «Туған
жерге тағзым» акциялары аясында
Ойыл ауданының орталығындағы
Желтоқсан, Абай көшелеріне қатты
жамылғы төсеуге, Сарбие ауылының
көтерме жолын жөндеуге, жастар мен
балаларға арналған спорт алаңдары
мен демалыс орындарын, «Мейірім»
оңалту орталығын, «Даңқ» саябағын,
аудан орталығында салынып жатқан
«Саз» мектебінің құрылысына,
Ж.Жүсібалиев атындағы Ойыл қазақ
орта мектебі мен Ш.Бекмұхамбетова
атындағы Ойыл мектеп-гимназиясы,
Ойыл қазақ орта мектептерінің
компьютермен, жиһаздармен жаб-
дықталуына, су тасқынынан зардап
шек-кен жерлесіміз Шегенбай
Ержановқа Ақтөбе қаласынан үш
бөлмелі пәтердің алып берілуі,
Жайсан мектеп-интернаты тәрбие-
ленушілерінің Астана қаласына
саяхатқа баруына және аудандық
мәдениет үйінің жаңа форматта
көркемделуіне, аудандық аурухана
мен балалар мен жасөспірімдер
спорт мектебінің материалдық –
техникалық жабдықталуына, мәсли-
хаттардың құрылуының  25 жыл-
дығына, «Біз біргеміз!» акциясына
демеушілік қаржылай қомақты көмек
көрсетті. Аудан бойынша өтетін
мәдени-көпшілік шаралар мен спорт-
тық шараларды, облыс орталығында
«Туған жерім-нұрлы елім» акциясы
аясында аудан күндерін өткізуде,
Ақтөбе облысының Нұрсұлтан

жастығын ту етіп жүрген Айнұр жібек
мінезімен ата-енесіне жайлы келін
бола білді. Данышпан Абай айтқан
ақыл, білім, ар, мінез бойынан табыл-
ған Айнұр қандай істі де жолдасымен
ақылдасып шешіп отырады. Бүгінгі
Айнұрдың жеткен жетістіктері жол-
дасы Азаматтың арқасы.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев: «Бізге

керегі – шын дарындар. Нарық қол-
аяғымызды қалай қыспасын мемлекет
өзінің талантты ұлдары мен қыз-
дарын,  тарланбоз жүйріктерін қол-
дауға, қорғауға міндетті», - деп
еліміздің болашағы жастарға үлкен
мән берген. Олай болса еліміздің
өркендеуіне өз үлесін қосуға білімі мен
күш жігері, жастығы, адалдығы мен
шыншылдығы сай келіп тұрған Айнұр
Қайсарқызын неге қолдамасқа? Құр-
метті партияластар мәжіліс депутат-
тығына сайлап дауыс берейік. Елдің
жағдайын жете білетін, ауыл әйел-
дерін қолдайтын жерлесіміз біздің
мұң-мұқтажымызды билікке жеткізе
алатынына шүбәміз жоқ.

Айсұлу МАМБЕТОВА,
Үміткердің сенімді өкілі.

қаласында өткен күндерінде аудан-
ның ауыл шаруашылық жәрмеңкесін
ұйымдастыру шараларына қаржылай
көмек беріп, үлкен мақсатты қайы-
рымдылық істерге үнемі атсалысып
келеді.
Талғат Маратұлы – көп сөйлемей-

тін, істің адамы. Өте қарапайым, жәй
ғана тыңдай отыра, қолынан келетін
істі жауапсыз қалдырмайтын азамат.
Облыстық мәслихаттың депутаты

бола жүріп, ауданның экономикалық
– әлеуметтік өркендеуі үшін шағын
және орта бизнес құрылымдарының
жүйелі түрде дамуына, ауданның
көркеюі мен абаттандыруына, жер-
гілікті маңызы бар жолдардың жөн-
делуі мен аудан орталығындағы
көшелерге қатқылдау жолдарды тө-
сеу жұмыстарына берілетін қаржы-
ның көлемді бөлінуіне қолдау көрсе-
тіп отырғандығы – өз алдына үлкен
іс.
Талғат Маратұлы – облыс, аудан

көлемінде өз ісіне берілген, алар
орны, қолында мүмкіндігі бар жігіт.
Отаншылдық - өте кең ұғым, туған

жеріне отаншылдық сезімін ояту- кез-
келген адамның қолынан келе
бермейді. Талғаттың бойынан бұл
қасиет табылады және өз туған
жеріне қолдау көрсету - оның  басты
мақсаты.
Облыстық мәслихаттың депутат-

тығына үміткер, Ойылдың төл
перзенті, алар асуы мен шығар биігі
мықты, істің адамы – Талғат
Маратұлының кандидатурасын –
Ойыл ауданының тұрғындары,
Қазақстанның түпкір-түпкірінде
жүрген, облыстың әр аумағында,
жан-жақта жүрген ойылдықтарды,
«Nur Otan» партиясының мүшелерін
әлеуметтік желі арқылы қолдап,
дауыс беруге шақырамын.
Өз туған жеріміздің нақ осындай

азаматын біз қолдайық, дауыс
берейік!

Балқия РЫСБАЕВА,
үміткердің сенімді өкілі.

ТАЛҒАТТЫ ҚОЛДАУ –
ОЙЫЛДЫ ҚОЛДАУ!

Ойыл топырағының
азаматы, қоғамдағы
өркениетке етене араласып,
өмірдегі тек ағымдағы
мәселелерді ғана емес,
неғұрлым маңызды
экономикалық-әлеуметтік
мәселелерді орындауға бар
күш жігерін жұмсай
отырып, туған жерінің
тұрмысын, әлеуетін
жақсарту жолында жүрген
аптал азаматтың бірі де
бірегейі, облыстық
мәслихаттың
депутаттығына үміткер -
Талғат Маратұлы
Салфиков.

ОЗЫҚ ОЙЛЫ,
БІЛІМДІ ҚОҒАМ БЕЛСЕНДІСІ

Бижан Қуанышкерейұлы Қалмаған-
бетов 1961 жылы 21-қыркүйекте Аты-
рау облысы, Қызылқоға ауданы,
Миялы ауылында дүниеге келген.
Мектеп қабырғасында оқуын аяқтап,
Қарағанды қаласындағы Қарағанды
индустриальды -педагогикалық
техникумында  білім алғаннан кейін
Кеңес әскерінің қатарында әскери
борышын өтеп кеген. Жоғары білмді
заңгер. Кәсіби еңбек жолын 1984
жылы Ақтөбе қаласындағы №8
кәсіптік-техникалық училищеде бас-
тап, өндірістік оқу шебері болып қыз-
мет атқарды. 1991 жылдан бастап
бизнес саласына ауысып еңбек етіп
келеді. 2012 жылдан бастаеп өнерде
өзінің есімін қалдырған атыраулық
Табылды Досымов атындағы Респу-
бликалық қоғамдық қордың  дирек-
торы. Табылдыны ел есінде сақтауға
өз үлесін қосып келеді. Табылдының
ән жинақтарын, күйтабақтарын, әр-
түрлі сұхбаттарын жинақтап, ақын
туралы «Із тастап аққан бір жұлдыз»
атты көлемді жинақтап шығарып,
танымал ақын-сазгерді еске алуға
арналған әдеби-мәдени шараларды,
ән-фестивалдарды ұйымдастыруды
дәстүрге айналдырып келе жатыр.
Облысымыздың қоғамдық кеңесінің
әлеуметтік – мәдени даму жөніндегі
комиссия төрағасы. Атырау облысы
Қызылқоға, Индер аудандарының
құрметті азаматы. Ақын, Қазақстан

жазушылар одағының мүшесі.
«БатысҚазҚұрылысИнвест» ЖШС

құрылтайшысы Бижан Қуанышкерей-
ұлы көптеген ауылдық жердегі халық-
ты ауызсу мен қамтамасыз ететін
құрылыс жұмыстарымен айналысып
келеді. Еліміздің өсіп-өркендеуіне,
оның әлеуметтік, рухани салаларына
сіңірген еңбегі үшін ҚР Премьер
министрі орынбасарының, ҚР Жазу-
шылар одағы басқарма төрағасының,
Астана қаласы әкімінің, Атырау,
Ақтөбе облыстары әкімдерінің және
Қазақстан Республикасының Прези-
дентінің Алғыс хаттарымен марапат-
талған. Әлеуметтік саланы, ғылым
мен мәдениетті, білімді дамытуға
қосқан еңбегі үшін Президент жарлы-
ғына сәйкес «Құрмет» орденімен,
2020 жылы «Қазақстан Конститу-
циясына 25 жыл» мерекелік медаль-
дармен марапатталған.
Халқымыз қашанда байыпты бас-

тамаларымен, тың ұсыныстарымен
елді ілгері жетелейтін, қиыннан жол
таба білетін, тапқыр әрі ақылды, білікті
және білімді адамдарды қадір тұтқан.
Сондай азаматтардың бірі өз пай-
дасын емес елінің абыройын ойлай-
тын Бижан Қалмағанбетов ағамыз деп
айта аламын.  Әркім өз таңдауын
жасауға құқылы.. Мәреге жеткен шақ-
та өкінбеуің үшін дұрыс таңдау жаса!!!

Нұрсұлтан ЖУМИН,
Үміткердің сенімді өкілі.

АЛҒЫСҚА БӨЛЕНГЕН БИЖАН

Елімізде «Nur Otan» партия-
сының партияшілік іріктеу
бәсекесі басталды. Қазақстан-
ның партиялық-саяси даму
барысында алғаш рет өткі-
зілуде. Праймериз бұл белсенді,
қолынан іс келетін патриот
тұлғаларға жол ашатын бірден-
бір жоба деп ойлаймын. Қоғамда
әрқашанда жетістікке жету
үшін әрекет ету-белсенділік
қажет.
Ал «Nur Otan» партиясы осындай

белсенді азаматтар үшін есігін айқара
ашты. Бұл елімізде жүргізіліп жатқан
саяси реформаның тағы бір жарқын
қадамы десем де болады. Праймериз
- үздіктердің үздігін айқындайтын
жоба. Осы аталмыш жобаға катысушы
белсенді үнемі ізденіс үстінде жүретін
Мейрамгүл Омарова халықтың қол-
даушысы болатынына сенімім мол.
Ауылымыздың көркеюі мен мәдени
шаралар мен басқа да мәселелеріне
үнемі белсенділік танытатын Мей-
рамгүл Бақтығалиқызы туралы көп
жақсы пікір айтуға болады.
М. Бақтығалиқызы 1974 жылы 26

ақпанда көп балалы отбасында
дүниеге келген. Көп жылдар бұрын
Құрман орта мектебінде бастауыш
класс мұғалімі болса, қазіргі таңда
«Айгөлек» бала-бақшасының меңге-
рушісі қызметін атқарады. Өз қызмет
жолында көптеген алғыс марапат-
тарға ие. Үш бала тәрбиелеп отырған
үлгілі ана.
Ол басқарып отырған «Айгөлек

мектепке дейінгі ұйымы» мықты
талапшыл басшының арқасында
әдемілігімен, тазалығымен ауылы-
мызға ерекше көрік беріп тұрған

1999 жылдан бастап «Нұр Отан»
партиясының мүшесі. 2014 жылдан
бастап аудандық маслихат депу-
таты.Үлкенге ізет, кішіге қамқор бола
білген, сонымен қатар, отбасында 4
бала тәрбиелеп отырған ардақты әке.
Жұмысқа деген жауапкершілігі мен
белсенділігінің арқасында және де
ауданның денсаулық сақтау сала-
сына қосқан үлесін бағалап, аудан
әкімінің «Алғыс хатымен», облыстық
денсаулық сақтау басқармасының
«құрмет грамоталарымен», сондай-
ақ, Қазақстан Республикасының
денсаулық сақтау министрлігінің
«Медицина саласының үздігі» құр-
метті атағымен марапатталған. Қазіргі
әлемді жаулаған пандемия кім кімге
болсын ауырпалық әкелгені белгілі.

еңселі мекеме. Мекемедегі әріптестері
мен жұмысшыларға үнемі қолдау
білдіре отырып, жұмысқа деген
талабымен өзіндік қабілетінің
арқасында «Айгөлек» балабақшасы
ауыл халқының көңілінен шығып,
ауызбіршілікті ұжымға айналып отыр.
Мейрамгул Бақтығалиқызының

сайлауалды бағдарламасының негізгі
өзегі ауыл, ұрпақ тәрбиесі, халықтың
әлеуметтік тұрмысы, медицина және
білім. Мұқтаж жандарға көмек қолын
созу. Өз туған ауылының патриоты
ретінде Мейрамгүл Бақтығалиқызына
ауылдағы көп балалы аналарымыз да
қолдау білдіреді. «Nur Otan» партия-
сының жаңа бастамасын қолдай
отырып, тәжірибелі маман ретінде,
аталған Праймеризге қатысуға ниет
еткен Мейрамгүл Бақтығалиқызы
Омарова түйткілді мәселелердің
түйінін тарқатып, ел дамуына үлес
қосады деп сенемін.

Алиса ЖАҚСЫБАЕВА,
Үміткердің сенімді өкілі.

ЕЛДІҢ СЕНІМІ СЕРПІН БЕРЕДІ

Ел мүддесін ойлайтын, өзекті
мәселелерді көтеріп, ойын ашық
айта алатын қоғамдық ортада
беделі бар азаматтарымызға осы
праймеризге қатысып , саясат
алаңына бір саты жоғарылауға
берілген мүмкіндік. Осы мүмкіндікте
пайдасын емес ар-намы-сын ойлаған
партия мүшелері арасы-нан
үздіктері іріктеліп, сөз сөйлеудің
шеберлері мен өз ісінің майталман-
дары осы додаға қатысып
жатқаны белгілі. Біздің ауданның
өзінде осы праймеризге қатысып
жатқан 26 үміткеріміз бар. Бір
айта кететін жәйт праймериз
додасына қатысып жатқан
үміткерлерге тек партия мүшелері
дауыс беру арқылы анықтайтын
бола-ды. Сол 26 үміткер арасында
қалың оқырманға таныс өзіндік қолтаңбасы бар ақын бірі білсе, бірі
білмес Бижан Қалмағанбетов есімді ағамыз бар. Бижан ағаның өмір
жолына тоқтала кетсек.

ХАЛҚЫНА АДАЛ АЗАМАТ!
Аудандық мәслихаттың депу-

таттығына үміткер Сәндібек
Мұхамбетжанұлы осы Ойыл өңіріне
1973 жылы дүниеге келіп, қазіргі
Ш.Бекмухамбетова атындағы мек-
теп-гимназиясында білім алып, 1990
жылы мектепті тәмамдаған. 1991-
1993 жылдары Кеңес Армиясының
қатарында әскери борышын өтеп
келіп, 1994 жылы М.Оспанов атын-
дағы Батыс Қазақстан мемлекет-
тік медициналық академиясына
түсіп, 2001 жылы «Емдеу ісі» маман-
дығы бойынша аяқтады. Еңбек
жолын 2002 жылы Ойыл аудандық
орталық ауруханасында «хирург
дәрігері» болып қабылданып, хирур-
гия бөлімшесінің меңгерушісі, кейін-
нен бас дәрігердің емдеу ісі бойынша
орынбасары қызметтерін атқарды . Еңбек барысында өзінің
белсенділігімен, ұжым алдында беделділігімен, қоғамдық шараларға
белсене араласып, алға қойған мақсаттарына жетуге деген
ұмтылысымен көзге түсті .  Қазіргі таңда Ойыл аудандық
ауруханасының бас дәрігері қызметін абыроймен атқарып келеді.
Жоғары санатты дәрігер.

Осы тұста ауданның медицина сала-
сындағы қызметкерлерді  дертпен
күресте ауызбіршілік танытып, қиын
қыстау кезде оңтайлы шешім қабыл-
дап, өзінің жоғары ұйымдастырушы
екенін көрсетті. Сәндібек Мұхамбет-
жанұлы өзінің еңбекқорлылығы,
жаңалыққа жаны құмар, жауапкер-
шілігі мен адамгершілігі мол тұлға
ретінде танымал. Ауданның денсау-
лық сақтау саласын дамытумен
қатар, ауданның әлеуметтік-экономи-
калық саласының дамуына да өз үле-
сін қосып келеді. Құрметті, партиялас-
тар сіздерді Ойыл өңірінің төл тұлғасы
Сәндібек Мұхамбетжанұлына дауыс
беруге шақырамын.

М.НҰРТАНОВА,
үміткердің сенімді өкілі.

Айналайынды ақыл деп ұққан
баланың қанда бар қасиет - өнерді
жасынан серік етуіне үйдегі үлгінің де
сеп болғаны сөзсіз. Ата мен әжеге
арқа сүйеп әуелде аға тұтқан ұстаз
әкенің өнегесі тағы бар. Кішкентай
күнінде бала Еркін киелі домбыраға
қол созғанда халықтық педагогиканың
«академигі» әжесі «Тіл-көзім тасқа» -
деп отыратын. Тоғыз жасында топқа
түскенде де «үйде тақымын қысып»
отырған әже балапанына қонған
бақтың баянды болмағын тілейді. Сол
аналық тілектің қабыл болғаны -
жасында үйренген өнерден жиренбей,
киелі домбыраны серік етіп, өз биігіне
ұмтылған ұл бүгінде «Елдің баласы»
емес, «Азаматы» болды...
Мамандық таңдауда алысқа бар-

май, үйдегі үлгіге жүгінгені рас. «Ұяда
көргенін ұшқанда ілді». Қара сөздің
қаймағын қалқыған ата мен әженің
үміті ақталды. Бірақ, Еркін бір маман-
дықпен шектелген жоқ. Тұла бойды
кернеген талантпен әуелі ауылды
аузына қаратқан жігіттің мерейі ел
тәуелсіздігін алған жылдары тіпті
аспандады. «Жігітке жеті өнердің
аздығын» республика көлемінде
дәлелдеді.

«Ат жалын тартып мініп» еңбекке
араласқанда Еркіннің тағы бір қыры
ашылды. Ол ұйымдастыру шеберлігі
еді. Қандай қызметте де алған бетінен
қайтпайтын ол «алмас қылыштың қап
түбінде жатпайтынын» көрсетті. Еңбек
жолын қатардағы мұғалім болып
бастаған жас жігіттің бойындағы
қабілетін көрген мектептің директоры
көп кешікпей Еркінді өзіне орынбасар
қылып алды. Аймаққа әр қырынан
танылған жігіт аудан басшыларының
көзіне де ерте түсіп, қызметке шақы-
рылды. Үш жыл бойы Қобда ауданы-
ның бірнеше бөлімін басқарған оны
сол кездегі аудан басшысы алыс
ауылға әкім қылып жіберді. Кейіннен
аудан әкімінің орынбасары болды.
2008 жылы облыстық «Достық үйі»
директорының орынбасары, «Нұр
Отан» партиясы Ақтөбе облыстық
филиалының идеология және қоғам-
дық-саяси жұмыстар бөлімінің кон-

сультанты қызметтерін атқарды. 2009
жылы сәуір айынан бастап Ақтөбе
облысының мемлекеттік қызмет-
шілерді қайта даярлау және олардың
біліктілігін арттыру өңірлік орталы-
ғында біліктілікті арттыру бөлімінің
бастығы болып жұмыс жасады.

«Ат айналып қазығын табар» -
демекші Еркін өзінің туған жеріне
оралып,  Ойыл селосының әкімі болып
тағайындалды. Қаладан көріп келген
жаңашылдық иісін аудан орталығына
әкеліп, көше бойлай өздігінен жанып-
сөнетін жарықшамдар орнатты.
Бұрынғы қаңырап тұрған туберкулез
ауруханасының орнына «Керуен
жолы» монументін тұрғызып, аудан-
дық партия комитетінің ескі ғимара-
тының орнына «Тәуелсіздіктің 20
жылдығы атындағы» саябақты өзінің
сызбасы арқылы салды. Ойылдың
кіреберісіне құм тоқтату мақсатында
қарағаштан жасыл белдеу отырғызып,
аудан қақпасына арка орнатты.
Айта берсек Еркіннің туған жеріне

қалдырған қолтаңбасы жетерлік. Ол
тың идеяларға тұнып тұрған, баста-
машыл, тәуекелшіл азамат.

 Еркін Жұмағазыұлы «Нұр Отан»
партиясы Ойыл аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары
болып қызмет атқарған 8 жыл ішінде
партия қатары нығайып, халықтың
партияға деген сенімі артты. Мәселесі
шешілмей жүрген жандар мұңын
айтып партияның аудандық филиа-
лына жиі бас сұғатын.

«Қолда өскентүйенің тайлақ аты
қалмайды» демей, ел баласы- Еркінге
қолдау көрсетейік. Өйткені оның
сайлауалды бағдарламасында елдің
ахуалын арттырып, тұрмысын жақсар-
туға, ел экономикасының қозғаушы
тетігі болатын ауыл әлеуетін көтеру,
ауыл - аймағымыздың күйі мен эколо-
гиялық жағдайын проблема етіп
көтерген қонымды тұстары бар. Осы
мәселелер жүзеге асып, игілігін көре-
міз дейтін болсақ Еркін Жұмағазы-
ұлына дауыс берейік.

Мұхит КЕРЕЕВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

АЗАМАТ - «ЕЛДІҢ БАЛАСЫ»
Қазақтың ұғымында «Елдің баласы» - деген сөз бар.  Бұл сөзді

екінің біріне тели бермейді. «Он бесінде баспын» - деуге ұмтылған ба-
лаға халқының берер бағасы болса керек. Қай дәуірде де халқының
берген бағасы бәрінен биік. Еркін Жиеналин - тоғыз жасында-ақ топқа
түсіп, «Елдің баласы» болған жігіт. Ұлттық тәрбиенің қайнары -
ата-әжесінің бауырында өскен ол елдің көзіне еркелігімен емес,
елжандылығымен түсті.

Талапшыл, замандастарын қандай
шаруаға болмасын үйіріп әкететін
Бекжан басшылықтың назарына да
ерте ілікті. Мектепке жас маман болып
келген жігіт үш жылдың ішінде-ақ
мектеп директорының орынбасары
болды. Осы қызметті 2014 жылға
дейін табан аудармай 12 жыл атқар-
ған Бекжан Кәрімұлын Ақшатау негізгі
мектебінің директоры етіп тағайын-
дады.
Демографиялық дамуы жоғары

ауыл үшін орта мектептің қажеттігі
сөзсіз еді. Оның үстіне екі қабатты
заманауи үлгідегі жабдықтармен қам-
тылған сәулетті мектептің салынуы
мектеп басшылығына жаңа мүмкіндік-
тер туғызғанымен қосымша міндет-
терді де жүктегені рас. Әрине, «үлкен
үйге не керек болса, кіші үйге де сол
керек». Рас, жоғары кластарға оқу-
шылар бар. Кадрларды тарту мен
тұрақтандыру сияқты жаңа міндеттер
Бекжанның білігін сынаған сәт.
Мектептен басқа мекемесі жоқ

шағын ауыл үшін мектеп директо-
рының мойнында білім ордасының
шаруасынан да тыс жұмыстар жеткі-
лікті. Өмір болғасын болып тұратын
ауылдастардың қуанышын бөлісіп,
қайғысына қолұшын созу, әлеуметтік

«Nur Otan» партиясының ішкі
сайлауы ел мүддесін кез-келген
мінберде айта алатын, озық ойлы
азаматтарға туған мүмкіндік .
Сондай азаматтың бірі - Бекжан
Қарасаев. «Әркімнің туған жері –
Мысыр шаһары» дегенге сүйенсек,
Бекжан үшін де өзінің туып-өскен
алақандай Ақшатауының орны
бөлек. Ат жалын тартып мінгеннен,
ауылының ертеңі үшін қал-қадірінше
атсалысқан азамат. Сондықтан да,
қалаған мамандығы бойынша
жоғары оқу орнын бітіргенде де,
замандастары сияқты жан-жаққа
алаңдамай ,  қалада да қалмай
ауылына тартты. Келе мектепке
мамандығы бойынша жұмысқа
кірісті. «Жігіттің де жігіті бар,
азаматы бір басқа» - дегендей, жасынан ауылдың шаруасына қанық
жігіт көп кешікпей іскерлігімен көзге түсті.

жағынан аз қамтылған кейбір отбасы-
лардың жағдайына қарасу да Бекжан-
ның негізгі жұмысына айналғандай.
Ауылдың тазалығы да азаматына сын
екенін түсінетін жігіт оның бәріне
уақыт тауып үйлестіреді. Осындай
тынымсыз тірліктің ортасында қайна-
ған жігттің еңбегі де елеусіз қалған
жоқ. Қазақстанның салалық білім
ғылым қызметкерлері кәсіподағының,
облыстық білім басқармасының және
аудандық білім бөлімінің құрмет
грамотасымен, аудан әкімінің алғыс
хаттарымен марпатталды.
Сондықтан да, өзінің сайлауалды

бағдарламасына ауылдың тазалығы
мен оны абаттандыруды басты мақ-
сат етіп отыр. Әрине, өзі мұғалім бол-
ған соң, білім саласының болашағы
да оның назарынан тыс қалмайды.
Бекжан отбасында үш бала тәрбие-

леп отырған үлгілі отағасы. Сондық-
тан, бір ауылдың жүгін арқалаған жігіт
елдің де аманатын арқалауға лайық!
«Nur Otan» партиясының мүшелерін
алда өтетін ішкі сайлауда Бекжан
Қарасаевты қолдауға шақырамын!
Бекжан біздің сенімімізді ақтайды!

Ұлан ҚҰЛМУРЗИН,
Үміткердің сенімді өкілі.

АУЫЛДЫҢ ЖҮГІН АРҚАЛАҒАН ЖІГІТ
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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.

Ауданның мәдениет саласының
дамуына өз үлесін қосып, еңбек етуде.
Ойылдың өнер өлкесінде өзінің ізін
салған жігіттің алдына қойған мақсат-
тары бір бөлек. Жүрегі елім деп
соғатын Сансызбайдың ұлттық өнерді
дәріптеп жүріп-ақ жерлестеріне та-
нылды. Аудандағы әр түрлі деңгейдегі
қоғамдық, мәдени шаралардың басы-
қасында болды. Сарбие ауылдық окр-
угіне қарасты Қаракөл елді мекенінде
дүниеге келген ол ауыл өмірінің ты-
ныс-тіршілігін жақсы біледі. Сондық-
тан ол ауданның гүлденіп, көркеюіне,
жастар саясатының дамуына да
араласып, «Жігерлі жас» қоғамдық
бірлестігінің төрағасы сынды қосым-
ша жұмыстарды қоса арқалап келеді.
«Адамды қалыптастыру қызметі»
деген ұғым бекер айтылмаса керек.
Жас та болса, жан-жақты қабілет-
тілігінің арқасында аудандық мәде-
ниет үйінде қызмет етіп келе жатқа-
нына он жылдан асты. Сансызбайдың
еңбек жолында басқан қадамы қуан-

тады. Ұлттық өнерді ұлықтап, аудан
жұртшылығына рухани азық беріп
келеді.
Туған жерінің патриоты ретінде

аудан тұрғындарының өмір сүру
деңгейі ойландырады. Жан-жақты
дамыған тұлғаны дайындау маңызды-
лығын түсіне отырып, орталық,
ауылдық елді мекендердегі мәдениет
мекемелерінің құрылысына жағдай
жасап материалдық-техникалық база-
сын нығайтуға, мәдени мұра мен
шығармашылық белсенділіктерін
насихаттау және дамыту үшін тұрғын-
дардың, балалар мен жастардың бос
уақытын тиімді өткізуге, рухани азық
алуына қолайлы жағдай жасауды
көздеген жігіттің қай бастамасы да
қолдауға лайық!
Сондықтан, Ойылдың ертеңін

ойлайтын әрбір патриот Сансызбайға
дауыс беруі тиіс.

Бағдат ҚҰСАЙЫНОВА,
Үміткердің сенімді өкілі.

САНСЫЗБАЙ ЖАСТАРДЫҢ ЖАНАШЫРЫ

Берікболдың сайлауалды бағдарла-
масымен таныса отырып, оның ал-
дына қойған мақсатына қол жеткізе-
тініне сенемін. Себебі мақсаттары
айқын және оған жету жолында
кездесетін қиындықтарды шешуге
білімі де, іскерлігі де, табандылығы да
жетеді. Берікбол жас болса да, аудан

басындағы бір мекемені жұмыл-
дырып, басқарып отырған іскер аза-
мат. Қолы шебер, өзі біліп қана
қоймай, білгенін жас ұрпақтың бойына
дарыту үшін ерінбей еңбек етіп жүрген
мұғалім. Осы Ойыл селосында Берік-
болдың қолтаңбасымен жасалған
«Отбасы саябағы» сияқты жұмыстар
жетерлік.
Ауданның көркеюіне өзіндік үлесін

қосып жүрген азаматтардың бірі.
Қосымша білім беру, баланың бос
уақытын тиімді ұйымдастыру жолын-
да еткен еңбегі еселене берсін дей
отырып, шығармашылық табыс, тал-
мас талап, ұшқыр қиял, бармақтай
бақ тілеймін.
Біздің болашағымыз – жастардың

қолында десек, осындай білімді, тия-
нақты, ізденімпаз, еңбекқор жастарды
қолдайық ағайын.

Темірлан ТУМЫШЕВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

ЖАС КЕЛСЕ, ІСКЕ…

Ойылдағы Ш. Бекмұхамбетова
атындағы орта мектепті 2007 жылы
аяқтап, сол жылы Шығыс Қазақстан
облысы Өскемен қаласындағы
бизнес және құқық колледжінің
«Құқықтану» мамандығына түсіп,
оны 2010 жылы аяқтады. Сол жылы
еңбек жолын «НефтеГазДем»
зейнетақы қорының Ойыл ауданын-
дағы филиалының бөлім басшысы
болып бастады. Кейіннен Батыс
Қазақстан облысындағы Қазақстан
И нж е н е р л і к - Т е х н о л о г и я лы қ
Университетін «Эколог» мамандығы
бойынша аяқтады. 2013-2018 жыл-
дары Бірыңғай Жинақтаушы Зейнет-
ақы Қорының Ойыл аудандық бөлім-
шесінде бас маман болып еңбек етті.
Бірақ, әуелден шаруаға бүйрегі

бұрып тұратын жігіт замандастарына
еңбектің үлгісін көрсетті. «Мал бақ-
қанға бітеді» - деген қағиданы естіп
өскен ол жігіттің еншісі де, дәулеті де
еңбекте екенін дәлелдеді. Малдың
басын көбейтіп қана қоймай, бірден
оның өнімінің сапасына мән берген
жігіт мал тұқымын аталығы арқылы
асылдандыруды қолға алды.
Нәтижесі де жақсы.
Кейіннен шаруашылықтың ауқы-

мын кеңейту үшін «Бастау 2019»
өндірістік кооперативін құрып, Ойыл
селосындағы мал сою пунктін сенімді
басқаруға алды. Қазір етті өңдеуді
қолға алға ол жерлестеріне шұжық,
тұшпара секілді жергілікті өнімді
ұсынып отыр.

«Туған еліміздің тағдыры, бола-
шағы кімді де болсын бей-жай қал-
дырмайды. Сол Отанның кішкене
бөлшегі Ойылдың бүгіні мен ертеңі
осы топырақта туған маған да ыстық.
Сондықтан да осы жылғы саяси
науқанға қатысуға бел байлап отыр-

мын. «Nur Otan» халықтық демок-
ратиялық партиясы атынан менің
аудандық мәслихат депутаттығына
үміткер етіп ұсынылуым маған
көптеген міндеттерді жүктеп отыр» -
дейді. Сонымен қатар, ол өз бағдар-
ламасында жастардың, әсіресе жас
кәсіпкерлердің мемлекеттік бағдар-
ламаларға қатысу арқылы жаңа
жұмыс орындарын ашуына ықпал
етіп, ауылшаруашылығы өнімдерін
өңдеу өндірісін дамыту арқылы
ауылда жұмыс орындарын ашуға,
ауыл тұрғындарының табысын арт-
тырып, азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге атсалысуды
көздеп отыр.
Сайлаушылардың мүдделерін қор-

ғай отырып, соған лайықты өкіл
болуды және барлық іс-әрекеттерді
халықтың пікіріне сүйене отырып,
шешім қабылдауды азаматтық пары-
зы санайтын елдің сенімін де ақ-
тайды.

Өркен ҚОЖАҒАЛИЕВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

«Денсаулық -  баға жетпейтін
жалғыз ғана асыл дүние», - деген
асыл сөз халқымыздың нақыл
сөзі, еліміздің ең басты байлығы
денсаулығымыздың әлеуметтік
деңгейінің жоғары болуын аңғар-
тады. Осы өзекті мәселелерді
басшылыққа ала отырып, Ойыл
аудандық ауруханасында бас
дәрігердің ұйымдастыру жөнін-
дегі орынбасары Айбек Асыл-
беков те «Nur Otan» партия-
сының ішкі сайлауына қатысып,
бағын сынағалы отыр.
Айбек Базылұлы 1970 жылы 14

ақпан Ақтөбе облысы, Ойыл ауда-
нында дүниеге келген. 1986 -1993
жылдары  Ақтөбе мемлекеттік меди-
цина институтында білім алған. 1993-
1994 жылы Ақтөбе облыстық балалар
ауруханасының базасында педиатрия
бойынша интернатурадан өтті. 1994-
1996 жылдары №2 қалалық балалар
ауруханасында балалар дәрігері
болып қызмет атқарды. 1996 жылы
Ақтөбе қаласынан анестезиолог-
реаниматолог мамандығы бойынша
арнаулы оқытылып, Ойыл орталық
аудандық ауруханасының дәрігер
анестезиолог-реаниматологы болды.
2002-2004 жылдары бас дәрігердің
орынбасары қызметімен бірге қосым-
ша жұқпалы аурулар кабинетінің
дәрігері қызметін атқарды. 2011-2013
жылдар аралығында дәрігер анес-
тезиолог-реаниматолог дәрігерімен
қоса статист дәрігері болып қызмет
жасады. Айбек Базылұлы, 27 жылдан
астам еңбек етіп, қатардағы дәрігер-
ден бастаған тәжірибесі басқару
қызметімен ұштасты. Қазір Ойыл
аудандық ауруханасында бас дәрі-
гердің ұйымдастыру жөніндегі орын-
басары болып қызмет етіп келеді.
Адам өмірінің арашасы, ақ халатты

абзал жан, өзінің жауапкершілігі мен
тиянақтылығының арқасында, көптің
көңілін тауып, ел алғысына да бөленіп
келеді.

Еңбек жолында, аудандық, облыс-
тық марапаттарға ие болған. Атап
айтсақ, 2011 жылы облыстық кәсіп-
одақ ұйымының «Алғыс хатымен»,
2013 жылы облыстық денсау-лық
сақтау басқармасынан «Құрмет
грамотасымен», 2014 жылы ҚР-сы
Тәуелсіздік күніне байланысты облыс-
тық денсаулық сақтау ісіне қосқан
үлесі және қажырлы еңбегі үшін
«Құрмет грамотасымен» , сондай-ақ,
2020 жылы «Nur Otan» партиясы
Ойыл аудандық филиалының «Алғыс
хатымен» марапатталған. Күнделікті
жұмыста ол, тұрғындардың мұң-
мұқтажы мен мазалаған сұрақтары
мен кездеседі. Жанына дауа іздеген
жандарға көмек көрсетуге талпынады.
Праймеризге қатысудағы бағдарла-
масында осындай әлеуметтік мәселе-
лерді басшылыққа алып, және де
шешімін табуға бар күш-жігерін
салатынына сенемін. «Денсаулық
сақтау және әлеуметтік саланың
дамуына тұрғындардың денсаулығын
жақсартуға өз үлесімді қосу – менің
азаматтық парызым», - деп, санайтын
Айбек Базылұлы үшін сіздердің
қолдауларыңыз маңызды.

Айгүл МАЙЛЫБАЕВА,
Үміткердің сенімді өкілі.

«Nur Otan» партиясы прайме-
ризіне үміткерлердің қатарында
Сансызбай Нұржанов та бар .
Сарбие ауылында туып-өскен жігіт
2005 жылы Ақтөбе қаржы және
эканомикалық колледжіне түсіп,
2008 жылы аталған оқу орнын
қаржыгер мамандығы бойынша
аяқтады. 2008 – 2011 жылы Алма-
ты экономика статистика акаде-
миясын сырттай бітіп алды. Жасы-
нан өнерді серік еткен жігіт 2009
жылы аудандық мәдениет үйіне
әдіскер қызметіне қабылданып, 2015
жылдың қазан айынан бүгінгі күнге
дейін аудандық мәдениет үйінің
директоры қызметін атқаруда.

МЕН ТАҢДАҒАН КАНДИДАТ

ӨСЕР ЕЛДІҢ БАЛАСЫ
Өркен Ақеділов аудандағы кәсіпкерлік жұмыс кейінірек бет

бұрған жігіт. Бірақ, жас та болса, өзінің іскерлік қабілетімен
шаруасын дереу дөңгелетіп кеткен кәсіпкер. Бұл жолда жасынан
шаруамен өскен жігіттің қандай жұмысқа да бел шешіп кірісіп
кететіндігі көмектессе керек. Еңбек жолын «Жекенді» кең-

шарында механизатор болып баста-
ған. Кейін кеңшар ыдырап ұсақ шаруа
қожалықтарға бөлінгенде «Алшын»
өндірістік кооперативінде еңбек етті.
Еңбектене ішкен дәмнің тәттілігімен
тер төге істеген істің сәттілігін жас-
тайынан ұғынған Жұмабай Жарыл-
ғасынұлы 2001 жылы өз алдына
«Жақып» шаруа қожалығын ашып,
егіс және мал шаруашылығымен
айналысып келеді. Мал шаруашы-
лығы мен кәсіпкерлікке әбден машық-
танған жігіт ағасы бүгін шаруашы-
лығын дөңгелетіп отыр. Соның
нәтижесінде, шағын кәсіпкерлікті
дамытуда 2007 жылы «Ауыл шаруа-
шылық саласындағы үздік кәсіпкер»,
2008 жылы «Жылдың үздік кәсіпкері»
және 2006-2010 жылдарға арналған
Ақтөбе облысының аграрлық өнер-
кәсіп кешенін тұрақты дамыту
Бағдарламасын іс жүзінеде асыру
мақсатындағы 2008 жылғы биік еңбек
нәтижесіне жеткені үшін облыс
әкімдігінің алғыс хатымен марапат-
талды. 2010-2012 жылдарғы «Парыз»
Республикалық конкурсына қатыс-
қаны үшін марапатталып, ҚР
Конституциясының 19 жылдығына
байланысты облыс әкімінің қолынан
алғыс хатын алды. Аудандағы
демеушілік, қайырымдылық шарала-
рына да әрдайым атсалысып келеді.
«Кең болсаң, кем болмайсың!» -
демекші, әлеуметтік қолдауға ие
жандарға көмек қолын созған
атымтай азаматтың жақсылығы
алдынан шығып, 2011 жылы Респу-
бликалық «Бауыржан қайырым-
дылық қорының» ұйымдастыруымен
өткен конкурста жеңімпаз атанып

«Алтын жүрек» белгісін тақты. 2011
жылы Тәуелсіздіктің 20 жылдығына
арналған және «Ерең еңбегі» үшін
медалымен марапаталды. 2014
жылы «Маслихаттың 20 жылдығы»
медалымен және де ҚР Ауыл-
шаруашылық министрінің алғыс
хатымен марапатталды. 2015 жылы
Ауданның «Жыл адамы» атағын
иеленді, 2016 жылы «Шапағат»
медалымен, 2019 жылы «Масли-
хаттың 25 жылдығы» медалымен
жене де ҚР Ауылшаруашылық
министрінің алғыс хатымен марапат-
талды. Еңбекке ерте араласқан,
қарапайым мамандықтың иесі
Жұмабай Жарылғасынұлының жетіс-
тіктері жетерлік. Бүгінде Жұмабай
жолдасы Жұмагүл Қилашова екеуі үш
бала тәрбиелеп отыр. Қазіргі таңда
Сарбие округі бойынша аудандық
маслихаттың депутаттығына үміткер.
Ол ауылдың әдемі, таза ішкі – сыртқы
келбеттерінің сәнді болуына ықпал
жасауды көздейді. Ауылдағы шағын
және орта бизнесті дамытуды қолдай
отырып, шаруақожалықтарға үкімет-
тің жеңілдетілген пайызымен ауыл-
шаруашылық техникаларын жаңар-
туға, несие алып өз кәсібін одан әрі
үлкейтуді қолға алмақ.

Рысбай ЕСМҰҚАНОВ,
Үміткердің сенімді өкілі.

Мен үміткердің сенімді өкілі ретінде партияластарымды аудандық
мәслихат депутатығына кандидат Берікбол Жаңбырбайұлы
Қарағұловты қолдауға шақырамын.

АУЫЛ ЖАНАШЫРЫ
ҚОЛДАУҒА ЛАЙЫҚ!

Ауылдағы ең қарапайым да,
мәртебелі мамандықтың бірі –
механизатор. Дала төсінде қызу
еңбекпен жүретін трактор-
шылардың еңбегі қай мезгілде
болсын ерекше саналады. Солар-
дың бірі жастайынан трактор-
ды тізгіндеп, өмірінің саналы
жылдарын еңбекпен шынығып
өткізген Жұмабай Жақып.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
салық органдарының басты міндет-
терінің бірі. Сыбайлас жемқорлық
тәуекелін азайту бағытында мемле-
кеттік кіріс органымен электрондық
қызметтер топтамасы ұлғайтылу
үстінде. Биылғы жылы әлемді жай-
лаған коронавирустық инфекция са-
лық төлеушілерге электрондық қыз-
мет көрсетудің жаңа мүмкіндіктерін
ашты.
Бүгінгі күні салық төлеушілерді

кәсіпкерлік субъектісін электрондық
үкімет порталы арқылы тіркеу қыз-
метімен таң қалдырмайсың, алды енді
кәсіпкерлер қызметін тоқтатуды
электрондық жүйе арқылы жүзеге
асыру мүмкіндігіне ие болды. Бұл
кәсіпкерлердің уақытын тиімді үнем-
деуге, сыбайлас жемқорлық мәселе-
сінің туындауына тоқтау салады және
пандемия уақытында салық төлеуші-
мен салық органы қызметкері арасын-
дағы байланыс шектеледі. Сонымен
бірге жергілікті салықтардың (көлік,
жер, мүлік) уақытылы жиналуын
қамтамасыз ету мақсатында екінші
деңгейлі банктердің, оның ішінде

Каспий банктің қосымшасы арқылы
және ұялы байланыс құралдары
арқылы салық төлеушінің берешек-
тері туралы push-хабарламалар
жолданады.
Қазақстан Республикасы Қаржы

министрлігі Мемлекеттік кірістер
комитеті төрағасының 2016 жылғы 21
сәуіріндегі №229 бұйрығымен мем-
лекеттік кірістер органдары жүйесін-
дегі сыбайлас жемқорлық тәуекел-
деріне ішкі талдау жүргізудің тәртібі
бекітілген. Салық төлеушілермен кері
байланыс орнату үшін ЕSalyg мобиль-
дик косымшасы іске қосылды. Бұл
қосымшаны өзіңіздің смартфо-
ныңызға қондыру арқылы уақытыңыз-
ды үнемдеп электрондық қызметтерді
ала аласыз. Бұның бәрі салық
төлеушілердің салық саласына деген
сенімділігін және жеке кәсіпкерліктің
дамуын арттыру мақсатында жасалып
жатқан қадамдар.

Б.МАЙЛАНОВ,
Ойыл ауданы бойынша

мемлекеттік кірістер
басқармасының басшысы.

Жергілікті мемлекеттік органдардың
нормативтік құқықтық актілерінің
уақытылы қабылдануы заңдардың
тиімді жүзеге асырылуына тікелей
байланысты.
Қазіргі таңда тиімді аймақтық норма

шығармашылықты қалыптастыру
маңызды мәселе. Жергілікті атқарушы
және өкілді органдардың қаулылары
мен шешімдерін қабылдау, көптеген
экономикалық және әлеуметтік мәсе-
лелерді шешуге, бір аумақты қамти-
тын азаматтар мен ұйымдар арасын-
да тәртіпті сақтау, қоғамдық қатынас-
тарды реттеуге септігін тигізеді.
Нормативтік құқықтық актілердің

(НҚА) сапасына әрқашан жоғары
талап қойылады. Олар әдеби тiл
нормалары, заң терминологиясы және
заң техникасы сақтала отырып жазы-
лулары қажет, ережелер барынша
қысқа болуға, нақты мағынаны және
әртүрлi түсiндiруге жатпайтын мағын-
аны қамтымауы тиiс.
Азаматтардың құқықтарына, бос-

тандықтары мен міндеттеріне қатыс-
ты нормативтік құқықтық актілердің
жобалары ҚР «Қоғамдық кеңестер
туралы» Заңында белгіленген тәртіп-
пен құрылған қоғамдық кеңестерге
жіберіліп, олардан ұсыным алу, мүд-
делі мемлекеттік органдармен және
ұйымдармен келісу сияқты талап-
тарды да қамтиды.
Сонымен қатар, аталған жергілікті

мемлекеттік органдардың НҚА қабыл-
данып олардың күшiне енуінің қажеттi
шарты болып табылатын басты талап
- олардың әд iлет органдарында
мемлекеттiк тiркеуден өтуі.
ҚР «Құқықтық актілер туралы»

Заңның 44-бабының негізінде әділет
органдарында мемлекеттік тіркеуге
жататын нормативтік құқықтық акті-
лердің әзірленген жобалары мемле-

кеттік тіркеуге жіберілгенге дейін
әділет органдарымен міндетті түрде
келісілуге тиіс. Әділет органдарымен
жергілікті әкімдіктер мен мәслихат-
тардың НҚА жобаларына заң сарап-
тамасы жүргізіліп, оларға Келісу
барысында алынған ұсынымдармен,
ескертулермен және ұсыныстармен
келіскен жағдайда, әзірлеуші мемле-
кеттік орган әділет органдарына нор-
мативтік құқықтық актінің пысық-
талған жобасын жолдайды. Келісім
алынған соң НҚА қабылданып әділет
органдарына мемлекеттік тіркеу үшін
жолданады.
Ағымдағы жылдың 1 жартыжыл-

дығында Ақтөбе облысы Әділет
департаментімен 581 НҚА тіркелді
және бұл сан күннен күнге артуда.
Азаматтардың құқықтарына, бостан-
дықтары мен міндеттеріне қатысты
бірде-бір нормативтік құқықтық акті-
лерді ресми жарияламай қолдануға
болмайды. Бұл арқылы ҚР заңнама
жүйесі қамтамасыз етіледі.
Осылай, тек жергілікті өкілді және

атқарушы органдарының қолданыс-
тағы заңнамаға сәйкес келетін сапалы
нормативтік құқықтық актілерді қа-
былдаулары мен оларды жүзеге асы-
рулары арқылы еліміздің заңдары
тиімді жүзеге асырылады. Ал, жергі-
лікті өкілді, атқарушы және Әділет
органдарының келісілген әрекеттері
жергілікті өзін-өзі басқару саласында
мемлекет саясатының тиімді жүзеге
асырылу кепілдерінің бірі болып
табылады.

А.ӘБДІҒАЛЫМОВА,
Ақтөбе облысы Әділет

департаменті
нормативтік құқықтық

актілерді тіркеу
бөлімінің бас маманы.

Зейнетақы жинағы қолма-қол
беріле ме?
Жеткілікті шектен асқан ақшаны

баспана алуға пайдаланғысы келетін
азаматтарға «Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкі» негізінде құрылатын
«Отбасы банкі» оператор болады. Бұл
– азаматтарға зейнетақы жинағы
қолма-қол берілмейді, ақша үшінші
тараптың есепшотына аударылады
деген сөз.
Зейнетақы жинағын емделуге

жұмсау тәртібі қандай?
Бұл сұрақ денсаулық сақтау минис-

трлігі деңгейінде шешіледі. Жоспар
бойынша денсаулық сақтау басқар-
малары жанынан арнайы комиссия
құрылады. Олар мәселенің мән-
жайын анықтайды. Емделетін клиника
таңдағаннан кейін азаматтар өтініш-
терін уәкілетті операторға тапсырады.
Уәкілетті операторды алдағы уақытта
үкімет белгілейді.
Зейнетақы активі басқару ком-

панияларына қалай аударылады?
Салымшы бірыңғай жинақтаушы

зейнетақы қорына өтініш жазып, қор-
дағы қаражатын жекеменшік компа-
нияға зейнетақы активін басқаруға

рұқсат береді. Зейнетақы активтерін
сенімгерлік басқаруға беру қағидаcын
қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігі айқындайды.
Мамандар не дейді?
GSB UIB директоры, экономист

Мақсат Халық азаматтардың зейнетке
шықпай тұрып, зейнетақы қорындағы
жинағын алғаны дұрыс деп санайды.
Ал экономист Олжас Құдайбергенов
зейнетақы жинағындағы ақшаның бір
бөлігін халыққа үлестіру шынымен
дағдарысқа қарсы шара болса,
қордан алынатын қаржыға жеке табыс
салығын салмау мәселесін қарас-
тыруды ұсынып отыр.
Зейнетақы қорында қанша ақша

барын қайдан білуге болады?
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы

қорында қанша қаржы жатқанын
салымшылар egov.kz  немесе enfp.kz
сайтынан біле алады. Айта кетерлігі,
бұл операцияны еgov емес, еnfp
арқылы жүзеге асырған дұрыс. Себебі
еgov инфляциялық табысты көрсет-
пейді, нақты жинақталған соманы ғана
ұсынады. Ал enfp сайты барлығын
қосып көрсетеді.

https://t.me/inbusinesskz

Қазақ халқы байыпты бастамала-
рымен, тың ұсыныстарымен елді
ілгері жетелейтін, қиыннан жол таба
білетін, төтеден төге сөйлейтін тапқыр
әрі ақылды, білікті және білімді адам-
дарды қадір тұтқан. Халық арасында
беделі мен абыройы бар, ойын ашық
жеткізетін тұлғалардың арасынан
шын мықтылары суырылып шығып,
саясат сахнасына басар қадамдары-
ның бірі осы - праймериз арқылы
болмақ.

7-ші қыркүйектен бастап Ойыл
ауданында үміткерлер өз үгіт-насихат
жұмыстарын бастады. Ойыл селосын-

ЖЕРГІЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ
НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖИНАҒЫН ПАЙДАЛАНУ:
НЕГІЗГІ СҰРАҚТАРҒА ТОЛЫҚҚАНДЫ ЖАУАП:

дағы Б.Жолмырзаев көшесінде орна-
ласқан аллеясында мұғалімдермен,
аудандық аурухана ауласының сыр-
тында дәрігерлермен, Құрманғазин
көшесінде үміткерлер мемлекеттік
қызметтегі партия мүшелерімен
кездесіп, үгіт-насихат жұмыстарымен
сайлауалды бағдарламаларын таныс-
тырды.
Үгіт-насихатқа қатысушылар сұрақ-

тарын қойып, ұсыныс тілектерін біл-
дірді. Үміткерлер арасында жас-
тардың белсенділігі жоғары екендігі,
саяси – қоғамдық жұмыстарға құл-
шынысы көңіл қуантарлық.

САЛЫҚ ОРГАНЫНДА
ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛІ АЗАЙДЫ

ҮГІТ-НАСИХАТ ЖҰМЫСТАРЫ БАСТАЛДЫ
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ҚұттықтауҚұттықтау
Еліміздің білім беру саласын жетілдіруде

өзіңіздің іскерлік қасиетіңізді, өмірлік
тәжірибеңізді сарқа жұмсап, ұрпақ тәрбиесі мен
кемел келешек үшін өлшеусіз зор үлес
қостыңыз. 70-ке толған мерейлі шағыңызда
абырой мен атақ та, мәртебе мен мансап та
Сіздің адами болмысыңыздың ажырамас
бөлігіне айналды. Өйткені Сіз, өзіңіздің саналы
ғұмырыңызды сол биіктіктерді бағындыру үшін
арнадыңыз. Зейнеткерлік жасқа жеткеніңізге
қарамастан Сізді қоғам қажет етіп, 2011 жылдан
бастап халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Ойыл
аудандық ұйымының төрайымы қызметін
атқарып келесіз.
Еңбегіңіз еленді... Ескерусіз қалмады...

Марапат пен мадаққа ие болдыңыз! Мектептегі нәтижелі қызметіңіз үшін «Аға
мұғалім» атағына ие болдыңыз, «Қазақстан Республикасы білім беру ісінің
үздігі» белгісіне ие болдыңыз, аудан педагогтеріне әдістемелік қолдау
көрсетудегі жемісті еңбегіңіз үшін «Үздік әдіскер» атағына қол жеткіздіңіз.
Аудан өміріндегі қоғамдық жұмыстарға белсене араласқаныңыз үшін
Қазақстан Республикасы Президентінің  «Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздігіне 25 жыл» мерекелік медалімен марапат-талдыңыз.
Сіз осы кемелдікке тың жігер, жарқын көңілмен келіп жеттіңіз.

Мерейтойыңыз құтты болсын! Сізге, зор денсаулық, қажымас қайрат, баянды
ғұмыр тілейміз!
Игі тілекпен: А.Қазыбаев, Е.Жиеналин, А.Кенжебаев, М.Айдарбаев,

С.Аманғосов, Т.Шалабаев, Б.Бектұрғанов, С.Меруенов, Г.Избагамбетова.

«Ойыл балалар – жасөспірімдер спорт мектебі» КММ-нің ұжымы және
бастауыш кәсіподақ ұйымы мектеп қызметкері Шомпақова Гүлпарға енесі

Жамиланы
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Құрметті Марал Бегалықызы

«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясының фронт-
офистері әлемдегі пандемияға
байланысты еліміздегі жарияланған
төтенше жағдай тәртібі аяқталғаннан
кейін азаматтардың қауіпсіздігін
қамтамасыз ету үшін жаңа форматта
жұмыс істей бастады. Енді халыққа
қызмет көрсету орталықтарында тек
қағаз жүзінде ұсынылатын қызметтер
мен еgov.kz порталында алдын ала
ресімделген құжаттардың нәтиже-
лерін алуға болады. Ал электрондық
қызметтердің барлығын азаматтар өз
бетінше  egov.kz порталы, eGov mobile
мобильді қосымшасы, EgovKzBot2.0
телеграм боты, Facebook және
Вконтакте әлеуметтік желілері арқылы
оңай рәсімдей алады. Тек зейнет-
керлер, көп балалы отбасылар және
мүмкіндігі шектеулі тұрғындар жеңіл-
дік терезесі арқылы бұрынғыдай кез
келген қызметті ХҚКО-нан ала алады.
Жеке компьютерлері мен ноут-

буктері жоқ азаматтар үшін түрлі
мекемелерде электрондық қызмет-
терді өз бетінше алуға жағдай
жасалған egov.kz  бұрыштар ұйым-
дастырылды. Әкімдіктің мәліметіне
сәйкес, бүгінгі күні Ақтөбе қаласында
3 өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышы
жұмыс істейді. Олар мына мекен-
жайлар бойынша орналасқан:
1. А.Марғұлан атындағы №71

ЖББОМ;
2. А.Кекілбаев атындағы №72

ЖББОITМ-Л;
3. «Инфинити» компьютерлік клубы.
Он жылдан астам уақыт бойы

мемлекеттік қызмет көрсету саласын
дамытуға ат салысып келе жатқан
біздің қызметкерлер азаматтардың
цифрлық сауаттылықтарын көтеріп,
connection point өзіне-өзі қызмет
көрсету аймақтарын пайдалануды
үйретуде. Бірақ, кейбір азаматтар
мұндай жаңашылдыққа таныс болма-
ғандықтан, қызметтерді ХҚКО-нан
барып алғысы келеді. Дегенмен,
карантиндік шектеулерге байланысты
электрондық қызметтер ХҚКО-да
ұсынылмайтынын білгенде, тұрғын-
дар ақылы қызмет көрсететін дүңгір-
шіктер мен жеке кәсіпкерлерге жүгі-
неді.

«Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясына атал-
мыш ЖК-лер мен ЖШС-нің ешқандай
қатысы жоқ, олар жеке кәсіпкерлік
нысандары екенін естеріңізге сала-
мыз. Мемлекеттік корпорацияның
халыққа тегін көрсетілетін қызмет-
терді  ақылы негізде жүргізіп отырған
жеке кәсіпкерлерге қарсы іс-шара
қолдануға ешқандай құзіреті жоқ.  Бұл
орайда біз, яғни Ақтөбе облыстық
филиалы мәселені шешу бойынша
өтініш білдіріп, мемлекеттік кірістер
департаментіне, мемлекеттік қызмет
істері жөніндегі департаментке,
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызме-
тіне жүгінген болатынбыз. Сондай-ақ,
біз облыстық мәслихат депутаттары
мен қоғам қайраткерлеріне, құқық
қорғау органдарына да осы мәселе
жөнінде хабарладық. Біздің үндеуіміз-
ден кейін қоғам белсенділері осы
тақырыпты көтеріп, шешім іздей бас-
тады. Сонымен қатар, осы мемле-
кеттік жұмысты ақылы ұсынатын жеке
кәсіпкерлердің арасында түсіндірме
жұмыстарын жүргіздік.
Осы ретте азаматтардан ЭЦҚ құпия

сақтау тәртібін бұзбауды және
қызметтерді өз бетінше онлайн түрде
алуларын сұраймыз. Күдікті адам-
дарға жүгініп, электрондың цифрлық
қолтаңбаларыңызды беру арқылы,
сіздер, өз қауіпсіздіктеріңізге нұқсан
келтірулеріңіз мүмкін екендігін ескер-
теміз.

Руслан ЕРҒАЛИЕВ,
«Азаматтарға арналған үкімет»

МК ЕК АҚ» Ақтөбе облысы
бойынша филиалының

директоры.

МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫНЫҢ
ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ЖӨНІНДЕГІ
ТАПСЫРМАСЫ АЯСЫНДА ҚР БҒМ
ТИІСТІ ШАРАЛАРДЫ ҚАБЫЛДАП
ЖАТЫР.
ҚР БҒМ Білім және ғылым саласын-

дағы сапаны қамтамасыз ету комитеті
25 жоғары оқу орнының кадрларды
дайындау бағыттары бойынша  ли-
цензияларға 60 қосымшасын қай-
тарып алды. Олардың басым бөлігі
Комитеттің тексерісінен кейін қайта-
рылды.
Негізінен бұл ЖОО-лар «Педагоги-

калық ғылымдар», «Өнер», «Гумани-
тарлық ғылымдар», «Жаратылыстану
ғылымдары», «Техника ғылымдары»,
«Қызмет көрсету» және «Әлеуметтік
жұмыс», «Әлеуметтік ғылымдар»
бағыттары бойынша кадрлар даяр-
лауды жүзеге асырды.
Жүргізілген тексеру нәтижелері

бойынша ЖОО-лар нормативтік құ-
қықтық актілерді сақтамағаны анық-
талды. Олқылықтарға негізінен талап-
керлерді қабылдау, профессор-оқы-
тушылар құрамның (ПОҚ) біліктілігін
арттыру, профессор-оқытушылар
құрамын конкурс арқылы алмастыру,
профессор-оқытушылар құрамының
оқу жүктемесін жоспарлау, білім

В РАМКАХ ПОРУЧЕНИЯ ГЛАВЫ
ГОСУДАРСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МОН РК ПРИНИМАЮТСЯ
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ.
Комитетом по обеспечению качес-

тва в сфере образования и науки МОН
РК осуществлен возврат 60 прило-
жений к лицензиям  от  25 вузов.
Большая часть была отозвана после
проведения Комитетом проверок.
В основном, эти вузы осуществляли

подготовку кадров по таким направ-
лениям, как «Педагогические науки»,
«Искусство», «Гуманитарные науки»,
«Естественные науки», «Технические
науки», «Услуги», «Социальная
работа», «Социальные науки».
По результатам проведенных

проверок выявлено, что вузами не
соблюдались нормативные правовые
акты. Нарушения допускались в части
приема абитуриентов, повышения
квалификации профессорско-препо-
давательского состава (ППС), кон-
курсного замещения ППС, планиро-
вания педагогической нагрузки ППС,
итоговой аттестации обучающихся,

учета бланков дипломов и т.д.
«Работу по поручению Прези-

дента мы ведем в двух направлениях.
Во-первых, полное закрытие слабых
вузов, во-вторых, как в этом конк-
ретном случае, лишение вузов
лицензий по специальностям, по
которым  нет высокого качества
подготовки, не хватает оборудо-
вания и т.д. Например, когда педвуз
выпускает инженеров, не имея
соответствующей базы и не обес-
печивая требуемого качества под-
готовки,  или же технический вуз
готовит музыкантов. Да, это очень
болезненный процесс для вузов, они
теряют студентов и лишаются
серьезных  доходов, но для нас важно
обеспечить качество», – прокоммен-
тировал вице-министр образования и
науки РК Мирас Дауленов.
Напомним, что в текущем году были

усилены квалификационные требо-
вания, предъявляемые к образо-
вательной деятельности, а также
обновлены ГОСО и Типовые правила
деятельности организаций высшего и
послевузовского образования.

алушыларды қорытынды аттестаттау,
диплом бланкілерін есепке алу және
т.б. бойынша жол берілген.

«Президенттің тапсырмасы
бойынша жұмысты екі бағытта
жүргізіп жатырмыз. Біріншіден, әлсіз
университеттерді толықтай жабу,
екіншіден, бұл жағдайда универси-
теттерді сапасы төмен, жабдық-
тары жетіспейтін және т.б. маман-
дықтары бойынша лицензиясынан
айыру. Мысалы, базасы жоқ және
маманды дайындау бойынша талап-
қа сай сапаны қамтамасыз ете
алмайтын педагогикалық жоғары
оқу орны инженерлерді оқытып
шығарған кезде немесе техникалық
университет музыканттарды
дайындаған жағдайда. Иә, бұл жоға-
ры оқу орындары үшін өте ауыр про-
цесс, жоғары оқу орындары қомақты
кірістер мен студенттерді жоғал-
тады, бірақ біз үшін сапаны қамта-
масыз ету маңызды» – деп түсіндірді
Білім және ғылым вице-министр Ми-
рас Дәуленов.
Биыл білім беру қызметіне қойыла-

тын біліктілік талаптары күшейтілді,
сондай-ақ Мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандарты мен
Қызметтің үлгілік қағидалары жаңар-
тылғанын естеріңізге саламыз.

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
 25 ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНЫҢ 60 ЛИЦЕНЗИЯСЫН ҚАЙТАРЫП АЛДЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЙ И НАУКИ
ЛИШИЛ 25 ВУЗОВ 60 ЛИЦЕНЗИЙ

ҚР БҒМ Баспасөз қызметі Пресс-служба МОН РК

«Ақтөбе облысының еңбек инспекциясы жөніндегі басқармасы» ММ
16.05.2020 жылдан бастап ҚР Еңбек кодексіне еңбек мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенін салық төлеушілердің назарына
жеткізеді
Жұмыс берушінің электрондық еңбек шарттарын (ЭТД) енгізу міндеті

енгізілді. Еңбек шарттарын электрондық еңбек биржасы порталында тіркеуді
жүргізу қажет (www.enbek.kz), сондай-ақ қызметкермен еңбек шартын жасасу
және тоқтату, оған енгізілетін өзгерістер және (немесе) толықтырулар туралы
ақпаратты еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесіне енгізу. (БТ.27)
ҚР Еңбек Кодексінің 23-бабы 2-тармағы)
Ақпарат алу үшін 8/7132/41-73-55, 41-73-78, 41-73-47 телефондары арқылы,

endek@aktobe.gov.kz электрондық поштасына хабарласыңыз.

Ойыл ауданы бойынша  7 дауыс
беру учаскесі бар.
№92 дауыс беру учаскесі «Бәйте-

рек» мейрамханасында орналасқан.
Мекен-жайы: Ойыл селолық округі,
Ойыл селосы, Құрманов көшесі
№50А. Сайлау өтетін ғимараттың
аумағы 740 ш.м.Дауыс беру тәртібі –
онлайн.Дауыс берушілер «Жібек
жолы» БПҰ - 304, «Көкжар Керуен»
БПҰ – 232 адам. Интернет байла-
нысын құсынушы – «Қазақтелеком».
Жылдамдығы 4 Мбит, 8 Мбит, опти-
калық-талшықты байланыс. Қосымша
«Кcell, Beeline, Altel, Tele 2» ұялы
байланыс желілері бар.
№93 дауыс беру учаскесі «Жақсы-

лық» мейрамханасында орналасқан.
Мекен-жайы Сарбие селолық округі,
Сарбие селосы, Ақтөбе көшесі 27 үй.
Сайлау өтетін ғимараттың аумағы 240
ш.м.Дауыс берушілер»Сарбие» БПҰ
- 63 адам. Дауыс беру тәртібі –
дәстүрлі. «Кcell, Beeline» ұялы
байланыс желілері бар.
№94 дауыс беру учаскесі «Қалима»

мейрамханасында орналасқан.
Мекен-жайы Қараой селолық округі,

Қараой селосы, Еңбеккерлер көшесі
10 үй. Сайлау өтетін ғимараттың
аумағы 400 ш.м. Дауыс берушілер»
Қараой» БПҰ - 61 адам. Дауыс беру
тәртібі – дәстүрлі. «Кcell, Beeline»
ұялы байланыс желілері бар.
№95 дауыс беру учаскесі «Нұр

Әли» мейрамханасында орналасқан.
Мекен-жайы Ш.Берсиев атындағы
селолық округі, Қаратал селосы,
Қ.Ержанов көшесі 11 үй. Сайлау өтетін
ғимараттың аумағы 320 ш.м.Дауыс
берушілер»Қаратал» БПҰ - 78 адам.
Дауыс беру тәртібі – дәстүрлі. «Кcell,
Beeline» ұялы байланыс желілері бар.
№96 дауыс беру учаскесі «Ақ

босаға» мейрамханасында орналас-
қан. Мекен-жайы Көптоғай селолық
округі, Көптоғай селосы, Қазақстан
көшесі 16 үй. Сайлау өтетін ғимарат-
тың аумағы 240 ш.м. Дауыс
берушілер» Көптоғай» БПҰ - 118 адам.
Дауыс беру тәртібі – дәстүрлі. «Кcell,
Beeline» ұялы байланыс желілері бар.
№97 дауыс беру учаскесі «Саға»

фотосалонында орналасқан. Мекен-
жайы Қайыңды селолық округі,
Қайыңды селосы, Мектеп көшесі 10
үй. Сайлау өтетін ғимараттың аумағы
80 ш.м.Дауыс берушілер»Қайыңды»
БПҰ - 52 адам. Дауыс беру тәртібі –
дәстүрлі. «Кcell, Beeline» ұялы
байланыс желілері бар.
№98 дауыс беру учаскесі «Гүлден»

дүкенінде орналасқан. Мекен-жайы
Саралжын селолық округі, Саралжын
селосы, Ботакөз-1 көшесі 9/1. Сайлау
өтетін ғимараттың аумағы 120
ш.м.Дауыс берушілер»Кемер» БПҰ -
103 адам. Дауыс беру тәртібі –
дәстүрлі. «Кcell, Beeline» ұялы бай-
ланыс желілері бар.

Тілге деген құрмет – ұлтқа деген
құрмет. Сондықтан біз мемлекеттік
қызметкерлер мемлекеттік тілдің
маңыздылығын түсінгеніміз абзал.
Тілсіз халықтың, елдің өмір сүруі
мүмкін емес. Әлем таныған ел болу
үшін ең әуелі тіліміздің жұлдызын
биіктетуіміз керек. Ол үшін мемле-
кеттік қызметті қашанда мемлекеттік
тілде көрсетіп, ана тілімізді алдыңғы
орынға қойып жүрміз. Бұл жас мем-
лекеттік қызметші ретінде мен үшін
үлкен мәртебе. Иә, рас тіл – қастерлі
де, қасиетті ұғым. Ол әрбір адамға ана
сүтімен бірге еніп, қалыптасады. Ана
тілін сүйген адам – туған жерін, елін,
Отанын, атамекенін сүйеді деген сөз.
Ал, бұлардың бәрі адам баласы үшін
ең қасиетті ұғымдар. Өмірдің алмас-
тай қырын, абзал сырын түсіне білуіне
басты себепкер – ана тілі. Расында,
Мұхтар Әуезов атамыз мұны «Тілімнің
ұшында жүрген сөз төмендегіше
болмақ: тас үгітіліп құмға айналады,
темір тозады, ұрпақ озады, дүниеде

өлмейтін сөз ғана, халқымызбен бірге
жасап келе жатқан асыл мұра сөзімізді
арзандатып алмайық», - деп бір ауыз
сөзбен түйіндеп жеткізген.  Сонымен
қатар, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев:
«Біз барша қазақстандықтарды
біріктірудің басты факторы болып
табылатын қазақ тілінің одан әрі
дамуы үшін барлық күш-жігерімізді
салуымыз керек. Сонымен бірге
елімізде тұратын барлық халық-
тардың өкілдері ана тілдерінде еркін
сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға
қолайлы жағдай тудыру қажет» деп
атап көрсеткен болатын. Демек, тіл
тағдырын толғану - әрбір қазақстан-
дықтың абыройлы борышы болуы
тиіс. «Мемлекеттік тіл, менің рухани
байлығым» деген әр азамат қазақ
тіліне құрмет қылып, адал қызмет
етсе ғана елдік еңсеміздің төмен
түспесі анық.

Айымгүл ЕСЕНАМАНҚЫЗЫ,
Ойыл ауданаралық Әділет

басқармасының бас маманы.

Сенім телефоны
«Ойыл аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы фактілер анықталған

жағдайда  төмендегідей сенім телефонына хабарласуды сұрайды. Сенім телефоны   2-18-80 нөмірінде орнатылған.
Сонымен қатар ғимаратта ұсыныс-пікір салу үшін жәшік орнатылған.

ПРАЙМЕРИЗ ӨТКІЗУ КЕЗІНДЕГІ
ДАУЫС БЕРУ ОРЫНДАРЫ (УЧАСКЕЛЕРІ)

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ
МЕНІҢ РУХАНИ БАЙЛЫҒЫМ

САЛЫҚ ТӨЛУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!!!

ГУ «Управление по инспекции труда Актюбинской области» доводит до
сведения налогоплательщиков, что с 16.05.2020 года в Трудовой Кодекс РК
внесены изменения и дополнения по вопросам труда.
Введена обязанность работодателя    внедрять электронные трудовые

договора (ЭТД). Необходимо проводить регистрацию трудовых договоров на
портале Электронная биржа труда (www.enbek.kz), а также вносить информацию
о заключении и прекращении с работником трудового договора, вносимых в
него изменениях и (или) дополнениях,  в единую систему учета трудовых
договоров (пп.27) п.2 ст. 23 Трудового кодекса РК).
За информацией обращаться по телефону 8/7132/41-73-55, 41-73-78, 41-73-

47, через электронную почту  endek@aktobe.gov.kz

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!!!

Бөлім
басшысының аты-

жөні, тегі

Қызметі Азаматтарды қабылдау  күні
мен уақыты

Мемлекеттік органның
орналасқан жері

Байланыс
телефоны

Ержанов
Жасұлан

Мінсізбайұлы

Бөлім
басшысы

Күнделікті: 9.00 – 12.30
                  14.00 -18.30
Демалыс: сенбі, жексенбі

Ойыл селосы
Көкжар көшесі

№69 Кабинет 309

8(71332)
2-18-80

«ОЙЫЛ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ БӨЛІМІ» ММ-НІҢ 2020 ЖЫЛҒЫ
ІІІ, ІV -ТОҚСАНҒА АРНАЛҒАН АЗАМАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ.

«АЗАМАТТАРҒА АРНАЛҒАН ҮКІМЕТ»
ЖАҢА ФОРМАТТАҒЫ ЖҰМЫС

Қылышын сүйреткен қыстың келуі-
не де аз уақыт қалды. Қазірдің өзінде
қоңыр күздің қара суығы денені қарып
барады. «Қыстың қамын жазда ойлай-
тын» Ойыл ауданы жылыту маусы-
мына дайындықты бастап кетті. Бүгін-
де 2020-2021 жылдардағы күз-қыс
айларына жылыту қазандықтарын
әзірлеп, керекті құрал-жабдықтарды
дайындау іс-шарасы өз жұмысын бас-
тады. Аудандағы әлеуметтік мақсат-
тағы нысандарды жылумен, газбен,
сумен уақытылы қамтамасыз ету
мақсатында жұмыстар атқарылуда.
Тұрғындардың алдын ала қамдану

шараларын жүргізуі де аса маңызды.
Жем, шөбі қысқа жинаған қоры,
жылытар жылуында кемшіліктер
туындамас үшін жылыту маусымына
дайындықтың қарқынды болуының
маңызы зор. Осы орайда Ойыл аудан-
дық ТҮКШ, жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлім басшысы
Таңат  Нұрымгереевтің айтуынша,
«Дайындық жұмыстары аясында ау-
дан бойынша 27 автономдық қазан-
дыққа ағымдағы жөндеу жүргізіліп, 3
қазандық жаңартылуда, 37 білім беру
және мектепке дейінгі мекемелерінен
Қараой, Сапақкөл, Құрман мектеп-
теріне 178,812 млн теңге қаржы
бөлініп, қазіргі уақытта күрделі жөндеу
жұмыстары аяқталған. Сонымен
қатар 22 денсаулық сақтау мекеме-
сінің 4-іне 87 108,0 теңге бөлініп,
күрделі жөндеуден өткен. Олардың
қатарында Саралжын, Ш. Берсиев
атындағы, Жекенді дәрігерлік амбула-
ториялары және Көсембай фельд-
шерлік пункттері бар. Аудандағы
мәдениет үйіне де биылғы жылы
ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргі-
зуге 14 719,820 мың теңге қарасты-
рылған. Жөндеу жұмыстары мен
жылыту маусымына дайындауда
конкурс нәтижесі бойынша 10 440,0
теңгемен «VIP Story Astana» ЖШС
жеңімпаз болып танылып, ағымдағы
жоспарланған жөндеу жұмыстары
толықтай  аяқталды. От жағуға қажетті
отындармен арнайы мекемелер
толықтай қамтылды»- дейді.

2020-2021 от жағу мерзімінде аудан

бойынша 5 нысан дизель отынымен,
13 нысан қатты отынмен, 53 нысан
электр қуатымен, 17 нысанды газбен
жылыту жоспарланып отыр. Жылыту
маусымының үздіксіз өтуі үшін әлеу-
меттік салаларға қажетті 2952,7 тонна
көмірдің  бүгінгі күні тасылғаны 2356,1
тонна, 06.03.2020 жылғы келісім шарт
бойынша 2020 жылдың 1 қазанына
дейін қатты отынды толық тасып
жеткізу көзделген. Көмірдің 1 тонна-
сының бағасы 23 305 теңгені құрап
отыр. Ойыл ауданының округтерін де
сұйық отынмен қамтамасыз ету
уақытында орындалды. Солардың бірі
Сарбие ауылдық округінде орналас-
қан «Әсем» балабақшасына қажетті
34,6 тонна сұйық отын 11.03.2020
жылғы №11 келісім шарт бойынша
сәуір-мамыр айларында тасылып
жеткізілген. Жеткізілген сұйық отын-
ның 1 тоннасының бағасы 238 095,20
теңге.
Білім беру ошақтарында ұстаздар

мен оқушылардың жылы орындарда
білім алуы үшін үш мектепке қажетті
сұйық отынды тасымалдауға жеңім-
паз болып «KOSTANAY ECO OIL»
ЖШС анықталған болатын. Бүгінгі
таңда 162 тонна сұйық отын білім
ордаларына тасылып жеткізілді,
Бөлінген отынның 1 тоннасының
бағасы 169 642.85 теңгені құрайды.
Бюджеттік мекемелердің 32 автоном-
дық қазандықтарынан 19 нысан
қосалқы генератормен қамтылған.
Жалпы көрсеткіш 59,3 пайызды
көрсетіп отыр. Ауданда қатты отын
қолданатын 22 елді мекен бар. Оның
ішінде Ойыл, Бестамақ ауылдары
көгілдір отынмен  қамтамасыз етілген.
Аудан халқының көмірге қажеттілігі
шамамен 3000 тонна көлемінде. Жал-
пы аталған көрсеткіштер бойынша
жылыту маусымына Ойыл ауданы
мен оған қарасты ауылдық округтар-
дың  әзірлігі жақсы көрсеткіште. Қатты
отын мен сұйық отынның бағасы
тұрғындарға қолжетімді болуына да
толықтай жағдай жасалып отыр.

Венера АСҚАРҚЫЗЫ,
Ойыл селосы.

ЖЫЛЫТУ МАУСЫМЫНА
ДАЙЫНДЫҚ ҚАРҚЫНДЫ

Балалардың отпен ой-
науы көптеген жағдайларда
өрттің шығуына себеп бола-
ды. Бәрінен де өкініштісі – сол
отпен ой-наудың себебінен
балалардың өздері қаза
болып жататындығы. Тәжі-
рибе көрсеткендей, осындай
өрттер балалардың отты
қолдану кезіндегі абайсыз-
дық, дағдыларының бол-
мауынан, ересектер тара-
пынан олардың қылықта-
рына бақылаудың жеткіліксіз
болуына байланысты. Көп жағдайларда балалар өрт кезінде ересектерге айтуға
қорқуының себебінен өздерінің қымбат уақыттарын жоғалтады. Әсіресе,
балалар құлыптаулы пәтерде немесе бөлмеде болса, аса қауіпті. Өрт болған
жағдайда олар қауіпті бөлмеден шығуға мүмкіндіктері болмайды.
Ересек адамдардың басты міндеті өрттердің шығу себептері, олардың алдын

алу шаралары мен өрт кезіндегі іс-әрекеттері туралы түсіндіріп айту. Бала, өрт
болған жағдайда міндетті түрде өрт сөндіру қызметінің «101» немесе «112»
нөміріне хабарласып, оқиға туралы хабарлауы керек.

- өрт кезінде үйдің ішінде жасырынбау;
- терезелер мен қылтималарды ашпау;
- «101» және «112» телефондарына қоңырау шалып, нақты мекен-жайды

айту;
- көршілерден көмек сұрау;
- есік құлыптаулы болғанда, көмекке шақыру;
- тыныс алу жолдарын ылғалды дымқыл шүберекпен жабу арқылы тыныс

алуға тырысу қажеттілігі туралы толығырақ ақпарат берілді.
Балалар әртүрлі болады, кейбірі мойынсұнғыш, ата-анасы болмаған кезде

өздеріне артық ештеңе жасауға жол бермейді, бірақ барлығына қызығушылық
танытатындар және «өзіңе қалды» деген кезде бәрін білгісі келетіндер де бар.
Қалай дегенмен, балаларды қадағалаусыз жалғыз қалдыру, оның үстіне

оларды сыртынан құлыптап кету ересектер тарапынан үлкен қателік. Өйткені,
бала жалғыз қалған кезде сіріңке алып жақпайтынына, қағаз алып өртемейтініне,
бір кездері орманда көргендей от жағып көрмейтініне кім кепіл. Балалардың
жастары арасындағы айырмашылықты ескере отырып, олармен түсіндіру
жұмыстарын жүргізу - азаматтық қорғаныс қызметкерлерінің негізгі міндеті.

БАЛА ОТПЕН ОЙНАМАСЫН!

Ойыл аудандық төтенше жағдайлар бөлімі

Соңғы жылдары қылмыстық-атқару
жүйесінде бірқатар реформалық өз-
герістер жүзеге асты. Қылмыстық заң-
намаларды ізгілендіру, қылмыстық ат-
қару орындарындағы адамдар санын
азайту, оларды қоғамның толыққанды
мүшесі ретінде таныту үшін біраз іс-
шаралар жасалды.
Қазақстан Республикасының 2016

жылғы 30 желтоқсандағы «Пробация
туралы» Заңында сотқа дейінгі про-
бация институты қарастырылған.
Аталмыш Заңның 13-бабына сәйкес
сотқа дейінгі пробация  ерікті негізде
келесі күдіктілерге, айыпталушыларға
қатысты қолданылады:

- кәмелетке толмағандарға;
- мүгедектерге;
- 58 жастағы және одан асқан

әйелдерге; жүкті әйелдерге; 3 жасқа
дейінгі жас балалары бар әйелдерге;

- 63 жастағы және одан асқан
ерлерге; 3 жасқа дейінгі жас бала-
ларды жалғыз өзі тәрбиелейтiн ерлер-
ге.        
Сотқа дейінгі пробация аталған

тұлғалардың жазбаша өтініші бойын-
ша, ол өтініш жасаған кезден бастап
жүзеге асырылады. Сотқа дейінгі про-
бация өздеріне үйқамақ немесе күзет-
пен қамауда ұстау түріндегі бұлтарт-
пау шарасы қолданылған адамдарға
қатысты қолданылмайды. Сотқа дейінгі
пробация шеңберінде әлеумет-тік-
құқықтық көмек көрсетіледі, оның іске
асырылуы пробация қызметімен
қамтамасыз етіледі.
Аталған бағдарламаның іске асыру

нәтижелері бойынша, пробация қыз-
меті сот талқылауы басталғанға дейін
сотқа дейінгі пробация қолданылатын
адамға ұсынылатын сотқа дейінгі
баяндаманы жасайды.      
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру саты-

сында қылмыстық іс тоқтатылған жағ-

дайда, пробация қызметі сотқа дейінгі
пробацияны тоқтатады. Бұл ретте
адамға әлеуметтік-құқықтық көмек
көрсету әлеуметтік-құқықтық көмек
көрсетудің жеке бағдарламасына
сәйкес жалғасады.
Әлеуметтік-құқықтық көмектің

мынадай түрлері көрсетіледі:
1) медициналық көмек (тегін

медициналық көмектің кепілдендіріл-
ген көлемі шеңберінде);

2) құқықтық көмек (азаматтың қара-
жаты болмаған жағдайда заңнама
бойынша тиесілі әлеуметтік жәрдем-
ақыларды, арнайы төлемдерді алуға,
жұмысқа орналасуға, оқуға, медици-
налық көмек алуға құжаттар тапсыру
үшін заңдық мәні бар құжаттарды
ресімдеу);

3) білім алуына көмек көрсету;
4) кәсіпті меңгеруіне және жұмысқа

орналастыруға;
5) арнаулы әлеуметтік кызметтер

көрсететін (егер жазасын өтеген
адамның тұрғын үйі болмаған немесе
одан айырылған жағдайда) уақытша
тұру ұйымына орналастыруға;

6) өзге де көмек алуына (қажет
болған жағдайда) көмек көрсету.
Пробация қызметiнiң басым мiндет-

терi сотталғандардың мiнез-құлқын
түзету және олардың жаңа қылмыстық
әрекеттер жасауының алдын алу
болып табылады.
Атап айтқанда, сотталғандарға

қоғамға жат көзқарастар мен бейiм-
дiлiктердi жою, оларға заңды құрмет-
теуге баулу, борыш сезiмiн, еңбекке
деген әдеттi қалыптастыру, өзiнiң
мiнез-құлқына жауапкершiлiк және
басқа да оң қасиеттерге баулу.

Ә. КЕНЖАЛЫ,
Ойыл аудандық

прокуратурасының прокуроры.

СОТҚА ДЕЙІНГІ ПРОБАЦИЯ

Қоңыр салқын тарады
Қойнаулар мен сайлардан,
Қаздар қайтып барады,
Қайтқан елдей жайлаудан.

Соңғы шуақ төгіліп,
Жалқынданып тұр аймақ.
Ақ сәулеге шомылып,
Жапырақтар жүр ойнап.

Алтын күз


